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แบบ 56-1  ปี 2558 
 

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

 

ส่วนที่  1 
การประกอบธุรกจิ 

 
1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 ปัจจบุนั บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจหลกั  3  ประเภท  ดงัตอ่ไปนี ้
 ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ  
 บริษัทฯ ลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ  โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว       
กิจการท่ีบริษัทฯ ร่วมลงทนุจะประกอบธุรกิจท่ีเสริมกบัธุรกิจท่ีบริษัทกลุม่สหพฒัน์ด าเนินการอยู่ หรือเป็น
ธุรกิจท่ีบริษัทฯ  คาดวา่จะเข้าไปด าเนินการในอนาคต  เน่ืองจากเล็งเห็นถึงศกัยภาพในการท าก าไร  โดย
บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล กิจการท่ีบริษัทฯ เข้าลงทนุ ประกอบด้วย  3  สายธุรกิจหลกั  
คือ สายธุรกิจการผลิต สายธุรกิจจดัจ าหนา่ย และสายธุรกิจบริการและอ่ืนๆ  โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558
จ านวนบริษัทท่ีบริษัทฯ ได้เข้าลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ  มีจ านวนทัง้สิน้ 153  บริษัท 
 
 
 
  
  
  
   
  ธุรกิจการให้เช่าและบริการ 
 บริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการเองในสว่นของการให้เช่าและบริการ โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือรองรับการขยายตวั
และเพิ่มศกัยภาพในด้านการแขง่ขนัให้กบับริษัทกลุม่สหพฒัน์ เป็นการให้บริการด้านการให้เชา่ท่ีดนิ อาคาร 
และระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน  ปัจจบุนัได้ขยายไปท่ีต าบลแมก่าษา อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก ซึง่เป็นพืน้ท่ี
เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ มีบริษัทไปด าเนินการแล้ว 5 บริษัท  โดยบริษัทฯ  ได้รับคา่ตอบแทนในรูปคา่เชา่รับ 
และคา่บริการสาธารณูปโภครับนัน้ๆ รวมทัง้ การให้บริการไฟฟ้าและไอน า้ แก่บริษัทท่ีอยูใ่นสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์  ศรีราชา  นอกจากนี ้ บริษัทฯ  ได้เพิ่มธุรกิจให้บริการโรงแรมและสนามกอล์ฟ  โดยได้รับ
คา่ตอบแทนในรูปคา่บริการห้องพกั คา่ธรรมเนียมการใช้สนามกอล์ฟ คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ บริษัทฯ ยงั
เป็นตวักลางในการติดตอ่ขอลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงจากตา่งประเทศ และให้

สายธุรกิจ จ านวนบริษัท 
มูลค่าเงนิลงทุนสุทธิ 
หน่วย : พันบาท 

1.  สายธุรกิจการผลิต 80 10,757,730  
2.  สายธุรกิจจดัจ าหน่าย 25 6,199,348  
3.  สายธุรกิจบริการและอ่ืนๆ 48 966,656  

รวม 153 17,923,734  
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สิทธิบริษัทกลุม่สหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมายการค้าเหลา่นัน้ เช่น Guy Laroche, ELLE,  Absorba  โดยได้รับ
คา่ตอบแทนในรูปของ คา่ลิขสิทธ์ิรับ (Royalty Fees) ส าหรับเคร่ืองหมายการค้าในประเทศท่ีบริษัทฯ เป็น
เจ้าของ บริษัทฯ ได้ท าสญัญายินยอมให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว เพ่ือท าการผลิต
และจ าหน่ายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้านัน้ๆ  โดยได้รับคา่ตอบแทนในรูปคา่เคร่ืองหมายการค้ารับ   
  นอกจากนี ้ บริษัทฯ  ยงัได้ให้บริการด้านการให้ค าปรึกษา แนะน า วางแผนด้านธุรกิจ การจดัการและ
การด าเนินโครงการใหม่ๆ  การจดัหาช่องทางการจดัจ าหนา่ยสินค้า โดยผ่านกิจกรรมตา่งๆ เชน่ การจบัคูท่าง
ธุรกิจ การร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชนในการพฒันาสินค้าและบรรจภุณัฑ์ให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า  
แก่บริษัทกลุม่สหพฒัน์  ทัง้นี ้ บริษัทฯ  ได้รับคา่ตอบแทนในรูปคา่ปรึกษารับและคา่บริการรับ 
  ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 
  บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจพฒันาท่ีดนิเพ่ือการอตุสาหกรรม โดยมีวตัถปุระสงค์เร่ิมแรก เพ่ือรองรับการ
ขยายก าลงัการผลิตของโรงงานของบริษัทกลุม่สหพฒัน์  และเป็นการสนองตอ่นโยบายของรัฐบาลในการ
สนบัสนนุการขยายตวัทางด้านอตุสาหกรรมให้กระจายออกไปยงัส่วนภมูิภาค อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มี
นโยบายเพิ่มการจ าหนา่ยท่ีดินให้แก่บคุคลภายนอก เพ่ือให้มีรายรับจากการขายพืน้ท่ีเพิ่มขึน้ ปัจจบุนั บริษัทฯ 
มีสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ท่ีด าเนินการอยู่ 3 แหง่ ในเขตพืน้ท่ี  อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ อ าเภอ
กบนิทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ และอ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู  และได้ขยายโครงการไปท่ีอ าเภอแมส่อด 
จงัหวดัตาก ซึง่ปัจจบุนั จงัหวดัตาก จดัเป็นพืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ  
 

1.1 วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินงานของบริษัท โดยได้ก าหนดวิสยัทศัน์ 

และพนัธกิจของบริษัท เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานมีจดุมุง่หมายในการด าเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกนั โดยมีนโยบายที่จะพจิารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี  

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ทบทวนแล้วเห็นวา่ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เปา้หมาย กลยทุธ์ ยงัมีความ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั และสอดคล้องกบันโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 
  วิสัยทัศน์ (VISION) และพันธกิจ (MISSION) ของบริษัท  
  คณะกรรมการบริษัท  ได้มีการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเปา้หมายของบริษัท เพ่ือให้เกิด
ความชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ   ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
 
  วิสัยทัศน์  (VISION) 

“เป็นหน่ึงในการลงทุน  บริการด้วยใจ  มุ่งม่ันพัฒนา  สร้างคุณค่าให้สังคม” 
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พันธกิจ (MISSION)  

 ลงทุนในกิจการท่ีมีโอกาสเจริญก้าวหน้า   

 เพิ่มความพงึพอใจในการสนับสนุนงานการค้าและบริการ 

 พัฒนาสวนอุตสาหกรรมไปสู่มาตรฐานสากล    

 ส่งเสริมให้บริษัทมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี   พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้   
     คุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

               เป้าหมาย (TARGET) 
ขยายตัวทางธุรกิจอย่างยั่ งยืน 

 
 จากวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมาย ดังกล่าว  บริษัทฯ  ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ปี 2558-
2559 ดังนี ้
 1. แผนงานสู่ความเป็นบริษัทชัน้น าด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างย่ังยืน เผยแพร่หลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประกาศนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ จดัตัง้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเส่ียง พร้อมทัง้ตัง้คณะท างานด้านธรรมาภิบาลและตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ คณะท างานด้านการ
บริหารความเส่ียง และคณะท างานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพ่ือการด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 
 2. แผนงานพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์และสวนอุตสาหกรรม   มุง่มัน่พฒันาอสงัหาริมทรัพย์
และสวนอตุสาหกรรมในเชิงคณุภาพให้ได้มาตรฐานสากล ดแูลชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้ขยาย
การพฒันาพืน้ท่ี ต าบลแมก่าษา ต าบลมหาวนั และต าบลแมก่ ุ อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก เพ่ือรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ตามนโยบายรัฐบาล 
 3. แผนงานด้านการลงทุน   ด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีระบบ  จดัตัง้คณะท างานด้านการลงทนุ  เพ่ือ
เพิ่มชอ่งทางการร่วมลงทนุ ศกึษา ตดิตาม และเสนอแนะการลงทนุของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ ให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้และมีผลตอบแทนท่ีชดัเจน 
 4. แผนงานส่งเสริมการตลาดและบริการ บริษัทฯ  ในฐานะแกนกลางของบริษัทกลุม่สหพฒัน์
จดัท าคลงัข้อมลูผู้น าเข้า การเจรจาจบัคูท่างธุรกิจ การให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ การสร้างโอกาสทางการตลาด
ทัง้ในและตา่งประเทศร่วมกบัภาครัฐและพนัธมิตรทางธุรกิจ การร่วมมือกบัการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย
ด้านจดุทอ่งเท่ียว รวมทัง้การสง่เสริมและประชาสมัพนัธ์ธุรกิจบริการของกลุม่ ได้แก่ His & Her Outlet ธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจสนามกอล์ฟ และโรงเรียนการบนิ 
 5. แผนงานด้านบุคลากรและงานบริหาร    แบง่ออกเป็น 
  - ศูนย์พัฒนาบุคลากรเครือสหพัฒน์  พฒันาโดยมองบคุลากรเป็น Human Capital แทน 
Assets พฒันาด้าน Technical Training พฒันาด้าน Skill Training และพฒันาการจงูใจ 
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  - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศนูย์กลางบริหารจดัการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พฒันา
ระบบสารสนเทศภายในองค์กรเพ่ืองานบริหาร สร้างและบริหารภาพลกัษณ์ขององค์กรให้เป็นหนึง่เดียว และ
เข้าสูก่ารเป็น  Digital  Economy 
  - การเงนิ วางระบบโครงสร้างด้านการเงินทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และลดความเส่ียงด้านการเงิน 
  - บัญชี ปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเคร่งครัด และลงทะเบียนสง่งบ
การเงินผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  - การตรวจสอบภายใน ด าเนินการตรวจสอบภายใต้แนวคดิของ COSO (Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commision) 
 

 1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
  บริษัท  สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้  จ ากดั (มหาชน)  (“บริษัทฯ”)  จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เม่ือ
วนัท่ี  5  เมษายน  2515   ในนามบริษัท  สหพฒันาอินเวสเมนต์  จ ากดั  ด้วยทนุจดทะเบียน  6  ล้านบาท     
ปัจจบุนั  มีทนุจดทะเบียน  800,000,000  บาท ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว 494,034,300  บาท ประกอบธุรกิจหลกั 
3 ประเภท  คือ  ธุรกิจการลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ  ธุรกิจการให้เชา่และบริการ  และธุรกิจสวนอตุสาหกรรม 
ปี  2515 - เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น  10,000,000  บาท 
ปี  2516 - เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น  40,000,000  บาท 
ปี  2517 - ก่อตัง้โครงการสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  ศรีราชา  ณ จงัหวดัชลบรีุ    
ปี  2520  -    เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ปี  2521 - เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น  60,000,000  บาท 
ปี  2526 - เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 120,000,000  บาท               
ปี  2527  -  เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้  จ ากดั  
ปี  2529 - เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น  240,000,000  บาท 
ปี  2531 - เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น  350,000,000  บาท                             
ปี  2532  -   ก่อตัง้โครงการสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  กบนิทร์บรีุ และโครงการสวนอตุสาหกรรม 
   เครือสหพฒัน์  ล าพนู 
  - เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น  800,000,000  บาท                             
ปี  2537  -   วนัท่ี 9 พฤษภาคม จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั  
ปี  2546   -  เปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นสามญัจากเดมิหุ้นละ 10 บาท  เป็นหุ้นละ 1 บาท  
ปี  2547 -   ย้ายส านกังานใหญ่จากเลขท่ี  2156  ถนนเพชรบรีุตดัใหม่   แขวงบางกะปิ   เขตห้วยขวาง 
   กรุงเทพฯ 10310  ไปยงัเลขท่ี 530   ซอยสาธุประดษิฐ์  58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา   
   กรุงเทพฯ  10120 
  



     บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

5 
 

ปี  2550 -  จดทะเบียนเพิ่มสาขาท่ี  4  เลขท่ี 196 หมูท่ี่  11  ต าบลวงัดาล   อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จงัหวดั 
   ปราจีนบรีุ  เป็นการเพิ่มธุรกิจให้บริการสนามกอล์ฟ    โดยใช้ช่ือวา่สนามกอล์ฟกบนิทร์บรีุ 
   สปอร์ตคลบั 
ปี  2552 -  จดทะเบียนเพิ่มสาขาท่ี  5  เลขท่ี  269  หมูท่ี่ 15 ต าบลแมก่าษา  อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 
   เป็นการขยายธุรกิจไปยงัอ าเภอแมส่อด  จงัหวดัตาก    
ปี 2557 -  จดทะเบียนเพิ่มสาขาท่ี 6 เลขท่ี 1 หมูท่ี่ 6 ต าบลสรุศกัดิ ์อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ เป็น 
   การเพิ่มธุรกิจให้บริการศนูย์การค้า (Shopping  Mall) โดยใช้ช่ือ J-Park Sriracha Nihon    
   Mura 
  - ธุรกิจโรงแรม เคบีเอสซี ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ี ต าบลวงัดาล อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดั

ปราจีนบรีุ   ซึง่เป็นท่ีพกัแหง่เดียวในจงัหวดัปราจีนบรีุท่ีตัง้อยูภ่ายในสนามกอล์ฟ 
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการพฒันาธุรกิจด้านตา่งๆ ดงันี ้

 ด้านสิ่งแวดล้อม 
ปี  2537 -  ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางท่ีสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  ศรีราชา  ได้รับเกียรติบตัรจาก

ชมรมสภาวะแวดล้อม 
ปี  2545 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ทัง้ 3 แหง่ ได้เร่ิมน าระบบบริหารงานคณุภาพ  
  ISO  9001:2000   ด้านการพฒันาท่ีดนิและบริการสาธารณปูโภคพืน้ฐานมาใช้ 
ปี  2546 -   วนัท่ี 26 กนัยายน  สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ทัง้ 3 แหง่  ได้ผา่นการตรวจรับรอง  
  ISO 9001:2000 จากสถาบนัรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ  ด้านการพฒันาท่ีดนิและบริการ

สาธารณปูโภคพืน้ฐาน 
ปี  2548 -   ร่วมกบั บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  ศกึษาและท าโครงการสง่เสริมการใช้ก๊าซ  NGV ใน

รถยนต์ และรถบรรทกุ แทนการใช้น า้มนัท่ีมีราคาเพิ่มสงูขึน้ ในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  
ศรีราชา 

ปี  2549 -  สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบนิทร์บรีุ มีปริมาณน า้เสียจากโรงงานท่ีผา่นการบ าบดัแล้ว
เป็นจ านวนมาก เพ่ือเป็นการบริหารน า้ใช้อยา่งยัง่ยืน บริษัทฯ จงึได้พฒันาพืน้ท่ีว่างเปลา่ให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยจดัสร้างสนามกอล์ฟ ขนาดมาตรฐาน 18 หลมุ ซึง่สามารถรองรับ
ปริมาณน า้ใช้ท่ีผา่นการบ าบดัแล้วเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ในปริมาณมาก 

ปี  2550 -   สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา เข้าร่วมโครงการยกระดบัมาตรฐาน  ผู้ประกอบการ
อตุสาหกรรม ด้วยระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม  ISO 14001 สนบัสนนุโดย  กรมโรงงาน 
อตุสาหกรรม  กระทรวงอตุสาหกรรม  และสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

ปี  2551 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์   ศรีราชา   ได้รับการรับรองระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม   
  ISO 14001:2004  ของระบบ  Central Wastewater Treatment  จาก TUV NORD 

(Thailand) Ltd. ตามใบ Certificate Registration  No. 44 104 082444  วนัท่ี 20  สิงหาคม 
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ปี  2552 -  สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์   ล าพนู   ได้รับการรับรองระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม  
  ISO 14001:2004 ของระบบ Central  Wastewater Treatment จากสถาบนัรับรอง

มาตรฐานไอเอสโอ 
 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  ศรีราชา ได้รับเกียรตบิตัรจากกระทรวงอตุสาหกรรมให้เป็น

สถานประกอบการอตุสาหกรรมท่ีปฏิบตัิตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อตุสาหกรรมตอ่สงัคม พ.ศ. 2552 (Standard  for Corporate Social Responsibility 
(CSR-DIW)  B.E. 2552)  วนัท่ี  22  กนัยายน 

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับการรับรองระบบการจดัการมาตรฐานแรงงาน
ไทย (มรท.8001-2546) ระดบัสมบรูณ์ ขัน้ริเร่ิมจากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  
กระทรวงแรงงาน วนัท่ี  23  กนัยายน 

 - ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางท่ีสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  ศรีราชา และ กบนิทร์บรีุ 
ได้รับเกียรติบตัรจากกระทรวงอตุสาหกรรม ให้เป็นสถานประกอบการอตุสาหกรรมท่ี
ด าเนินงานตามหลกัเกณฑ์ธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม 

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ทัง้ 3 แหง่ ได้ผา่นการตรวจรับรอง  ISO 9001:2000  จาก
สถาบนัรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ ด้านการพฒันาท่ีดินและบริการสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
ได้ยกระดบัเป็น  ISO 9001:2008 

 - จดัตัง้ ศนูย์วิจยัพฒันาด้านสิ่งแวดล้อมและพลงังานขึน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ เพ่ือการ
พฒันาอตุสาหกรรมให้เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมหรืออตุสาหกรรมสีเขียว (Green Industries)
เป็นการด าเนินการในรูปแบบอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ  (Eco Town)   

ปี  2553 - ศนูย์วิจยัพฒันาด้านสิ่งแวดล้อมและพลงังาน ได้ด าเนินการศกึษา รวบรวมข้อมลู  ด้าน
กายภาพ  เศรษฐกิจ  สงัคม  สิ่งแวดล้อมของพืน้ท่ีและชมุชน  รอบรัศมี  60  กิโลเมตร เพ่ือ
เตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินการจดัตัง้อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ  (Eco Town) 

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  กบนิทร์บรีุ  ได้รับการรับรองระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001:2004   ของระบบ  Central  Wastewater  Treatment   จากส านกัรับรองระบบ
คณุภาพ (สรร.) สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย (วว) และได้รับ
เกียรติบตัรจากกระทรวงอตุสาหกรรม ให้เป็นสถานประกอบการอตุสาหกรรมท่ีปฏิบตัิตาม
มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคม  พ.ศ. 2553 (Standard 
for Corporate Social  Responsibility  (CSR-DIW)  B.E. 2553 ) 

ปี  2554 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  ศรีราชา  ได้รับประกาศนียบตัรจากกระทรวงอตุสาหกรรมใน
สว่นของระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง ให้เป็นระบบบ าบดัน า้เสียรวมท่ีได้รับมาตรฐานโรงงาน
จดัการกากอตุสาหกรรม “ระดบัเหรียญทอง” ภายใต้ “โครงการยกระดบัผู้ประกอบการจดัการ
ของเสีย”  ประจ าปีงบประมาณ  2554 
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 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู  ได้รับเกียรตบิตัรจากกระทรวงอตุสาหกรรมให้เป็น
สถานประกอบการอตุสาหกรรม ท่ีปฏิบตัิตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อตุสาหกรรมตอ่สงัคม พ.ศ. 2554 (Standard for Corporate Social  Responsibility  
(CSR-DIW)  B.E. 2554) 

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ ได้รับเกียรติบตัรจากศนูย์ปฎิบตักิารตอ่สู้ เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด จงัหวดัปราจีนบรีุ ให้เป็นนิคมอตุสาหกรรมสีขาวปอ้งกนัยาเสพติด  
ประจ าปี พ.ศ. 2554  

 - ศนูย์วิจยัพฒันาด้านสิ่งแวดล้อมและพลงังาน จงัหวดัราชบรีุ ได้ด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมในรูปนิทรรศการเคล่ือนท่ี  ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และพลงังาน  เก่ียวกบั
พลงังานทางเลือก พลงังานทดแทนรูปแบบตา่งๆ เช่น พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย์ 
พลงังานน า้ พลงังานชีวมวล  และให้ความรู้เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การคดัแยกขยะ 
และน าหลกัการการบริหารจดัการขยะมลูฝอย เผยแพร่ให้กบันกัเรียนโรงเรียนรอบๆ พืน้ท่ี   

ปี  2555 -   สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ได้รับประกาศนียบตัรจากกระทรวงอตุสาหกรรม ในเร่ืองของ
การปฎิบตัิตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคมอยา่งตอ่เน่ือง  
พ.ศ. 2555  (Standard  for  Corporate  Social  Responsibility  (CSR-DIW)  B.E. 2555 ) 
CSR-DIW Continuous Award 

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  ศรีราชา และล าพนู ได้รับการคดัเลือกจากกระทรวง
อตุสาหกรรมให้เป็นสมาชิกเครือขา่ย CSR-DIW Network ตามมาตรฐานความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคม  Standard  for  Corporate  Social  Responsibility 
(CSR-DIW Network Center) 

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับมอบประกาศเกียรติคณุจากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม  ได้ผา่นเกณฑ์การตรวจประเมินตามโครงการระบบการจดัการพลงังาน  
(EnMS-DIW) ในสว่นของระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง (Central  Wastewater Treatment) 
ภายใต้โครงการตรวจประเมิน  เพ่ือรองรับระบบการจดัการพลงังานตามมาตรฐานสากล 
(ISO 50001:2011) โดยได้ด าเนินการจดัท ารูปแบบการประหยดัพลงังานไฟฟ้าลง  5%  เม่ือ
เทียบกบัคา่ไฟฟ้าปี  2554  

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบนิทร์บรีุ และล าพนู  ได้รับการรับรองระบบอยา่ง
ตอ่เน่ือง จากการบริหารงานคณุภาพตามมาตรฐาน เลขท่ี มอก. 9001-2552 (ISO  9001:2008) 
ขอบข่ายการรับรอง “การพฒันาท่ีดินและการให้บริการระบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน” โดย
สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิ (Management System 
Certification  Institute  (Thailand),  Foundation  For  Industrial Development) 
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 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์   ศรีราชา   ได้รับการรับรองระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม  
ISO 14001:2004 จากสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย (วว) ภายใต้
ขอบข่ายการดแูลระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง  

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับรางวลัดีเดน่นวตักรรมเทคโนโลยีสีเขียว 
"Green Industrial Park" 

 -  สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับมอบโลร่างวลัดีเดน่ด้าน Green Industrial Park  
จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม วนัท่ี 12  กรกฎาคม 

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  ศรีราชา และกบนิทร์บรีุ ได้ร่วมด าเนินการเข้าสูโ่ครงการ
การพฒันาอตุสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพืน้ท่ี (Eco Industrial Complex) ของกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือสง่เสริมให้การพฒันาอตุสาหกรรม
ของประเทศไทย เป็นการพฒันาแบบมีส่วนร่วมจากทกุภาคสว่น โดยก าหนดยทุธศาสตร์การ
พฒันาในส่วนท่ีเก่ียวข้อง รวม 5 มิติ ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  สงัคม กายภาพ  
และการบริหารจดัการ   

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  ล าพนู  ได้ด าเนินการจดัท าพืน้ท่ีไร่นาสวนผสม  ภายใต้  
“โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ดร.เทียม  โชควฒันา จงัหวดัล าพนู”  เพ่ือให้เป็นศนูย์การเรียนรู้
ความสมดลุระหว่างการเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้ชมุชนโดยรอบพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรม 

ปี  2556 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับการรับรองจากสถาบนัรับรองมาตรฐาน 
ไอเอสโอ  เป็นกลุม่อตุสาหกรรมหรือนิคมอตุสาหกรรมแหง่แรกในประเทศไทย ท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐานการจดัการพลงังาน  ISO 50001:2011 

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม 
ISO14001:2008 แบบ Multisite รวม 3 แหง่ คือ ศรีราชา กบนิทร์บรีุ ล าพนู จากสถาบนั
ส านกัรับรองระบบคณุภาพ (สรร.) สงักดัสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่
ประเทศไทย (วว)  ซึง่เป็นปีแรกส าหรับการขอการรับรองในรูปแบบ Multisite  

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์   ศรีราชา   กบนิทร์บรีุ   ล าพนู   มีการเพิ่มปริมาณการน า
น า้รีไซเคลิกลบัมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุในพืน้ท่ีสีเขียวเพิ่มขึน้จากเดมิ เพ่ือลดปริมาณ
การทิง้น า้เสียลงสูแ่หลง่น า้สาธารณะ 

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับมอบรางวลั “ความร่วมมือในการอนรัุกษ์และ
ฟืน้ฟแูมน่ า้เป็นอยา่งดี” ประจ าปี 2556 จากกระทรวงอตุสาหกรรม ซึง่เปรียบเสมือนเป็น
เคร่ืองยืนยนัถึงความมุง่มัน่ในการเป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม  และมีความใสใ่จ
ตอ่สิ่งแวดล้อมในทกุขัน้ตอนของกระบวนการด าเนินกิจการ    โดยเฉพาะการมีนโยบายการ
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บริหารจดัการน า้เสียภายในสวนอตุสาหกรรม เพ่ือให้น า้เสียท่ีปล่อยจากสวนอตุสาหกรรมผา่น
ตามมาตรฐานท่ีกระทรวงอตุสาหกรรมก าหนด และจะไมส่่งผลกระทบตอ่แหลง่น า้สาธารณะ   

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา และล าพนู ได้รับเกียรติบตัรจาก กระทรวง
อตุสาหกรรม ในเร่ืองของการปฎิบตัติามมาตรฐานความรับผิดชอบตอ่สงัคมอย่างตอ่เน่ือง  
CSR-DIW Continuous Award 2013 ภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอตุสาหกรรมท่ีมีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม ให้ยกระดบัสูว่ฒันธรรมและเครือขา่ยสีเขียวอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 

ปี  2557 - บริษัทฯ ได้รับรางวลั CSR Recognition ประจ าปี 2557 ประเภทรางวลั Rising Star  จดัขึน้
โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่เป็นประกาศเกียรติคณุท่ีแสดงถึงความมุง่มัน่ท่ีจะ
พฒันาองค์กรสู่ความยัง่ยืนและให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจอยา่งสมดลุ ในมิตด้ิาน
สิ่งแวดล้อม สงัคมและบรรษัทภิบาล โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นครัง้แรก อีกทัง้ยงัแสดงให้
เห็นถึงศกัยภาพด้านการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งมีนยัส าคญั 

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์   ศรีราชา  และกบนิทร์บรีุ    เข้าร่วม “โครงการพฒันาเมือง
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)” โดยกรมโรงงานอตุสาหกรรม  กระทรวง
อตุสาหกรรม บริษัทฯ มีการพฒันาสวนอตุสาหกรรม โดยการสร้างความสมดลุทัง้ด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม  ซึง่เป็นความร่วมมือจากทกุภาคส่วน  

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  ศรีราชา  เป็นกลุม่อตุสาหกรรมรายเดียวของประเทศไทย ท่ี
ได้รับคดัเลือกจาก มหาวิทยาลยักริฟฟิธ ประเทศออสเตรเลีย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในการ
เข้าร่วมโครงการวิจยั เร่ือง “การศกึษาอรรถประโยชน์จากการด าเนินงานด้านสขุภาพและ
ความปลอดภยั ในการพฒันาโครงการอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ” 

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบนิทร์บรีุ เข้าร่วม “โครงการสง่เสริมและพฒันาการบริหาร
จดัการน า้ในโรงงานอตุสาหกรรม” โดยอตุสาหกรรมจงัหวดัปราจีนบรีุ เพ่ือสง่เสริมให้โรงงาน
ในเขตจงัหวดัปราจีนบรีุ น าหลกั 3R มาใช้ในการบริหารจดัการน า้ภายในโรงงาน ซึง่เป็นการ
ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรน า้ และการใช้ทรัพยากรน า้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบนิทร์บรีุ เข้าร่วม “โครงการยกระดบัผู้ประกอบการจดัการ
ของเสีย ประจ าปี 2557” โดยกรมโรงงานอตุสาหกรรม เพ่ือตรวจสอบและให้ค าแนะน าใน
การจดัการของเสีย 

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ศรีราชา กบนิทร์บรีุ และล าพนู ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9001:2008 จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และ
มาตรฐานการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 แบบ Multisite จากสถาบนัรับรอง
ระบบคณุภาพ (วว.) รวมถึงสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ยงัคงรักษามาตรฐาน
การจดัการด้านพลงังาน  ISO 50001:2011 อยา่งตอ่เน่ือง 
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 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  ล าพนู  ได้รับรางวลั CSR-DIW Continuous Award 2014  
จดัขึน้โดยกระทรวงอตุสาหกรรม  เม่ือวนัท่ี  21 ตลุาคม ซึง่เป็นประกาศเกียรติคณุท่ีแสดงถึง
ความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาองค์กรสูค่วามยัง่ยืน และให้ความส าคญักบัการด าเนินกิจการท่ี
ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสีเขียวท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  ชมุชน และบรรษัทภิบาล อีกทัง้
ยงัแสดงถึงการสง่เสริมศกัยภาพมุง่สูก่ารพฒันาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบตอ่สงัคม
อยา่งยัง่ยืน 

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู ได้รับการรับรองจากกระทรวงอตุสาหกรรม ให้เป็น
สถานประกอบการอตุสาหกรรมสีเขียว ระดบั 3  ซึง่เป็นการบริหารการจดัการสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพ่ือการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 

ปี  2558 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  ศรีราชา ได้รับการรับรองเป็นอตุสาหกรรมสีเขียว ระดบัท่ี 3 
จากกระทรวงอตุสาหกรรม โดยมุง่เน้นการพฒันาและปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง และประกอบ
กิจการด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมทัง้ภายในและภายนอกสวนอตุสาหกรรม ตลอดหว่งโซ่
อปุทานเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริมให้โรงงานภายใน
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์เข้าสูก่ารรับรองอตุสาหกรรมสีเขียว โครงการพฒันาเมือง
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (จงัหวดัปทมุธานี จงัหวดัชลบรีุ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และ
จงัหวดัสระบรีุ) ประจ าปีงบประมาณ 2558  ของกระทรวงอตุสาหกรรม 

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ร่วมกบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และสถาบนั
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ ศกึษาการบริหารจดัการกากอตุสาหกรรมอยา่งเป็นระบบ ถกูต้อง
ตามหลกัวิชาการและกฎหมาย ซึง่สามารถพฒันาศกัยภาพเพ่ือการใช้ประโยชน์จากกาก
ตะกอนเพ่ือผลิตเป็นปุ๋ ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร 

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบินทร์บรีุ และล าพนู ได้รับการรับรอง ISO 
9001:2008 จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และได้มีการเปล่ียนผู้ให้การรับรองเป็น
สถาบนัรับรองระบบคณุภาพ (วว.) เชน่เดียวกนักบัระบบมาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001:2004 แบบ Multisite นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัคงรักษาระบบการจดัการด้าน
พลงังาน ISO 50001:2011 อยา่งตอ่เน่ือง และได้รับการรับรองจากสถาบนัรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ (MASCI) 

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบนิทร์บรีุ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการตามแผนแมบ่ทการ
พฒันาเข้าสูเ่มืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ จงัหวดัปราจีนบรีุ เพ่ือเตรียมความพร้อมเก่ียวกบั
การพฒันาอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ และแนวทางการพฒันาสูอ่ตุสาหกรรมสีเขียวระดบัตา่งๆ 

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบนิทร์บรีุ ได้รับเกียรตบิตัรจากการเข้าร่วม “โครงการ
สง่เสริมและพฒันาการบริหารจดัการน า้ในโรงงานอตุสาหกรรม” โดยอตุสาหกรรมจงัหวดั
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ปราจีนบรีุ เพ่ือสง่เสริมให้โรงงานในเขตจงัหวดัปราจีนบรีุ น าหลกั 3R มาใช้ในการบริหาร
จดัการน า้ภายในโรงงาน ซึง่เป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรน า้ และการใช้ทรัพยากรน า้
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบนิทร์บรีุ ได้รับโลร่างวลัมาตรฐานโรงงานจดัการกาก
อตุสาหกรรม “ระดบัเหรียญทอง” จากการบนัทกึข้อตกลงโครงการยกระดบัผู้ประกอบการ
จดัการของเสีย ประจ าปี 2557  โดยกรมโรงงานอตุสาหกรรม เพ่ือการพฒันาศกัยภาพ และ
มาตรฐานการด าเนินการตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบตัท่ีิดี ส าหรับโรงงานจดัการกาก
อตุสาหกรรม 

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบนิทร์บรีุ ได้รับเกียรตบิตัร สถานประกอบการ
อตุสาหกรรมท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบ าบดัมลพิษทางอากาศและน า้ 

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู ได้รับเกียรตบิตัร การเป็นสถานประกอบการ
อตุสาหกรรมท่ีด าเนินงานตามหลกัเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจ าปี 2558  เม่ือวนัท่ี  
7 สิงหาคม 2558  โดยมีจิตส านกึและยึดหลกัธรรมาภิบาลเป็นหลกัในการด าเนินงาน  โดย
ให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา กรณีท่ีเกิดปัญหาการ
ร้องเรียน เพ่ือน าไปสูก่ารสร้างเครือข่ายระหว่างชมุชนกบัผู้ประกอบการ และภาครัฐ ในการ
อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุและยัง่ยืน  

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู ได้รับการรับรองจากกระทรวงอตุสาหกรรม ให้เป็น  
สถานประกอบการอตุสาหกรรมสีเขียว ระดบั 3  ซึง่เป็นการบริหารการจดัการสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพ่ือการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 

 - สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  ล าพนู  ได้รับรางวลั CSR-DIW Continuous Award 2015  
จดัขึน้โดยกระทรวงอตุสาหกรรม เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน ซึง่เป็นประกาศเกียรติคณุท่ีแสดงถึง
ความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาองค์กรสูค่วามยัง่ยืน และให้ความส าคญักบัการด าเนินกิจการท่ี
ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสีเขียวท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ชมุชน  และบรรษัทภิบาล อีกทัง้
ยงัแสดงถึงการสง่เสริมศกัยภาพมุง่สูก่ารพฒันาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบตอ่
สงัคมอยา่งยัง่ยืน 

 

 ด้านการบริหารจัดการ 
ปี  2540 - ร่วมกบับริษัทกลุม่สหพฒัน์ จดังาน SAHA GROUP EXPORT’ 98 โดยเน้นตลาดตา่งประเทศ 
ปี  2541 -   ร่วมกบับริษัทกลุม่สหพฒัน์จดังาน SAHA GROUP EXPORT & TRADE EXHIBITION เน้น

ทัง้ตลาดตา่งประเทศและในประเทศ  และได้จดัตอ่เน่ืองเป็นประจ าทกุปี 
ปี  2545 -  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี  7  (ชดุท่ี 9)  เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน   ได้มีมติอนมุตัิ

นโยบายในการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ  และจรรยาบรรณพนกังาน 
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 - ขายท่ีดนิในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ให้กบับคุคลภายนอกเป็นครัง้แรก โดยขายท่ีดิน
ในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์   ล าพนู  ให้แก่ บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย)  จ ากดั   
ซึง่ประกอบธุรกิจเคร่ืองประดบั 

ปี  2546 - ปรับองค์กรใหม ่โดยมี  2 หนว่ยงานใหญ่ คือ  บริหาร 1  ดแูลและบริหารงานส านกังานใหญ่    
และบริหาร  2  ดแูลและบริหารงานสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ 

ปี  2551       - คณะกรรมการบริษัทมีมตแิตง่ตัง้  นางดรุณี    สนุทรธ ารง   เป็นเลขานกุารบริษัท  เม่ือวนัท่ี 
12 พฤษภาคม 

 - คณะกรรมการบริษัทมีมตอินมุตั ิ กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท กฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร 
และอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม และ
มีผลใช้บงัคบัตัง้แต ่ วนัท่ี  19  ธนัวาคม  เป็นต้นไป 

 - น าหุ้นของบริษัทท่ีเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีบริษัทฯ
ถืออยูเ่ข้าฝากในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Scripless) กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ประเทศ
ไทย จ ากดั  (TSD) 

ปี  2552 -  งาน SAHA GROUP EXPORT & TRADE EXHIBITION เปล่ียนเป็นงาน SAHA GROUP  
FAIR 

ปี  2553 - แก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยให้แก้ไขข้อ 4 และ
เพิ่มเตมิอีก  4  ข้อ   จากวตัถปุระสงค์เดมิ  37  ข้อ  รวมเป็นวตัถปุระสงค์ทัง้สิน้ 41  ข้อ   

 - แก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 30  และยกเลิกข้อ 18 และข้อ  65 ดงันัน้  ข้อบงัคบัของ
บริษัทลดลงจากเดมิ  65  ข้อ  เป็น  63 ข้อ 

ปี  2554 -    เพิ่มหนว่ยงานบริหารและพฒันาองค์กร  และกลยทุธ์บริหารการลงทนุ 
ปี  2556 - แก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยให้แก้ไขข้อ 6 และ

เพิ่มเตมิอีก 1 ข้อ  จากวตัถปุระสงค์เดมิ  41  ข้อ  รวมเป็นวตัถปุระสงค์ทัง้สิน้  42  ข้อ 
 - ปรับปรุงระเบียบบริษัทฯ พ.ศ. 2556  จ านวน 6  ฉบบั  ซึง่เป็นเร่ืองการเบกิจา่ยเงิน การ

จดัซือ้ จดัจ้าง และการขาย/จ าหนา่ยทรัพย์สินและวสัดเุหลือใช้ 
 - ปรับปรุงระเบียบการควบคมุภายใน โดยปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

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

 - ปรับปรุงระเบียบการประเมินผลและสวสัดกิาร 
 - ปรับแผนผงัองค์กรใหม ่  โดยปรับสายการบงัคบับญัชา ประกอบด้วย 2 สายงานหลกั คือ 

สายงานพฒันาและบริหารโครงการและทรัพย์สิน และสายงานสนบัสนนุองค์กร การลงทนุ/
การค้า  นอกจาก  2  สายงานหลกัแล้ว  ยงัมีส านกักรรมการผู้จดัการใหญ่  
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 - ปรับปรุงอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่  ให้สอดคล้องกบัการ
บริหารงานในปัจจบุนั 

 - โครงการ J-Park Sriracha  Nihon Mura  ซึง่เป็น Shopping  Mall  โดยการเปิดให้เชา่พืน้ท่ี 
ประกอบด้วย ร้านเสือ้ผ้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซือ้และ Supermarket  ในแถบชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออก  (Eastern  Seaboard )  ตัง้อยูท่ี่   ต าบลสรุศกัดิ ์  อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ         

ปี  2557 - ปรับปรุงระเบียบบริษัทฯ พ.ศ. 2557  จ านวน 6 ฉบบั  ซึง่เป็นเร่ืองการเบกิจ่ายเงิน การจดัซือ้  
จดัจ้าง  และการขาย/จ าหน่ายทรัพย์สินและวสัดเุหลือใช้ 

 - ปรับปรุงอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่  ให้สอดคล้องกบัการ
บริหารงานในปัจจบุนั 

 - ก าหนดแผนธุรกิจ ประจ าปี 2557 รวม 7 แผนงาน  และปลายปี 2557 ได้ปรับแผนธุรกิจจาก 
7 แผน เป็น 5 แผน  

 - แตง่ตัง้คณะท างานด้านการลงทนุ เพ่ือศกึษาและเสนอแนะการลงทนุของบริษัท และบริษัท
กลุม่สหพฒัน์ ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึน้และมีผลตอบแทนท่ีชดัเจน ตรงตามนโยบายการ
ลงทนุของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ 

 - แตง่ตัง้คณะท างานพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนพนกังาน เพ่ือร่วมพิจารณาผลการปฏิบตังิาน 
ก าหนดหลกัเกณฑ์ การพิจารณาปรับเงินเดือนและเงินอดุหนนุประจ าปี เพ่ือให้เกิดความ
เสมอภาค  ชดัเจน  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

 - ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎระเบียบตา่งๆ การประเมินผลการปฏิบตังิาน ระเบียบ/ สวสัดกิาร  
(เกษียณอาย)ุ รวมถึงการวางแผนพฒันาบคุลากร  

 - พฒันาฐานข้อมลูระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเก็บรวบรวม ปรับปรุงและการสืบค้นข้อมลู 
ปรับแตง่ วิเคราะห์ และการแสดงผลข้อมลูเชิงพืน้ท่ี  

ปี 2558 - ปรับปรุงระเบียบบริษัทฯ พ.ศ. 2558  จ านวน 6 ฉบบั ซึง่เป็นเร่ืองการเบกิจ่ายเงิน การจดัซือ้  
จดัจ้าง  และการขาย/จ าหน่ายทรัพย์สินและวสัดเุหลือใช้  

 -  ปรับปรุงอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ ให้สอดคล้องกบัการ 
บริหารงานในปัจจบุนั 

 - จดัตัง้ฝ่ายศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พฒันาระบบสารสนเทศภายในบริษัทฯ เพ่ือสนบัสนนุ
งานบริหารให้เป็นฐานข้อมลูเดียวกนั นอกจากนี ้ ยงัเป็นศนูย์กลางบริหารจดัการฐานข้อมลู
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุม่สหพฒัน์   เพ่ือเข้าสู่การเป็น  Digital  Economy 

 - คณะกรรมการบริษัท  มีมตแิตง่ตัง้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง 
 - คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง แตง่ตัง้คณะท างานด้านธรรมาภิบาลและ

ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ คณะท างานด้านการบริหารความเส่ียง และคณะท างานด้านความ
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รับผิดชอบตอ่สงัคม เพ่ือท าหน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบตังิานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเส่ียง  

 

 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
  (1)  นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 
   บริษัทฯ จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท   เม่ือวนัท่ี  5  เมษายน  2515   ในนาม บริษัท สหพฒันา
อินเวสเมนต์  จ ากดั  ด้วยทนุจดทะเบียน  6 ล้านบาท  ปัจจบุนั มีทนุจดทะเบียน 800,000,000 บาท ทนุท่ี
เรียกช าระแล้ว 494,034,300 บาท ประกอบธุรกิจหลกั 3  ประเภท  ได้แก่  ธุรกิจการลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ 
ธุรกิจการให้เชา่และบริการ และธุรกิจสวนอตุสาหกรรม บริษัทฯ และบริษัทกลุม่สหพฒัน์จะพิจารณา
ศกัยภาพในการลงทนุและจะลงทนุร่วมกนั โดยพิจารณาลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนั หรือเอือ้ประโยชน์ตอ่
กนั มีนโยบายให้บริษัทท่ีร่วมลงทนุและท าธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีลงทนุมากท่ีสดุ เป็นผู้ติดตามผลการ
ด าเนินงานของบริษัทนัน้ๆ และปัจจบุนัมีคณะท างานด้านการลงทนุ ท าการวิเคราะห์ และตดิตามด้วย เพ่ือให้
ทราบปัญหาท่ีเกิดขึน้และรายงานให้บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นกลุม่สหพฒัน์ทราบ เพ่ือร่วมกนัเสนอแนวทางแก้ไข
ให้ทนักบัสถานการณ์ ทัง้นี ้ การด าเนินงานของแตล่ะบริษัทท่ีบริษัทฯ เข้าไปร่วมลงทนุเป็นอ านาจอิสระของ
คณะกรรมการของบริษัทนัน้ๆ ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้ขยายการลงทนุอยา่งตอ่เน่ือง ในสายธุรกิจการผลิต  สาย
ธุรกิจจดัจ าหน่าย  สายธุรกิจบริการ  และอ่ืนๆ 



 

(2)  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทย่อย มีแต่การถือหุ้นในบริษัทร่วม รวม 25 บริษัท สดัสว่นของสิทธิออกเสียง 
เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้น  แยกตามสายธุรกิจได้ดงันี ้ 
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บริษัท โชควัฒนา จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (16.01%) 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด )มหาชน(  

สายธุรกิจบริการและอ่ืนๆ 

- บจ. สหพฒัน์เรียลเอสเตท (40.00%) 
- บจ. อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 (40.00%) 
- บจ. บญุแคปปิตอลโฮลดิง้ (36.00%) 
- บจ. พิทกัษ์กิจ (33.52%) 
- บจ. กรีนไลฟ์ แมนเนจเม้นท์ (30.00%) 
- บจ. เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี (28.15%) 
- บจ. ทรัพย์สนิสหพฒัน์ (26.25%) 
- บจ. เส-นอร์สห โลจิสติกส์ (20.00%) 
   (เดมิช่ือ บจ. เค อาร์ เอส ลอจิสตคิส์) 

- บจ. สห โตคิว คอร์ปอเรชัน่ (20.00%) 

สายธุรกิจจัดจ าหน่าย 

- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล (22.49%) 
- บมจ. สหพฒันพิบลู (20.00%) 
- CANCHANA INTERNATIONAL CO.,LTD. (20.00%) 
 

- บจ. ฮเูวอร์อตุสาหกรรม (ประเทศไทย) (37.73%) 
- บจ. ไหมทอง (32.11%) 
- บจ. สหชลผลพืช (29.73%) 
- บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอร่ีส์ (25.00%) 
- บจ. ไลอ้อน (ประเทศไทย) (24.80%) 
- บจ. เอส.ที.(ไทยแลนด์) (23.75%) 
- บมจ. ธนลูกัษณ์ (23.52%) 
- บจ. แชมป์เอช (22.50%) 
- บมจ. ไทยเพรซเิดนท์ฟดูส์ (21.96%) 
- บมจ. ไทยวาโก้ (21.26%) 
- บจ. ที ย ูซี อีลาสติค (21.00%) 
  (ปิดกิจการ เม่ือวนัท่ี 25 ก.พ.2559) 

- บจ. เอส. แอพพาเรล (20.00%) 
- บจ. ท้อปเทร็นด์แมนแูฟคเจอร่ิง (20.00%) 

สายธุรกจิการผลิต 
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โครงสร้างการถือหุ้น 
 1.  ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ
ถือหุ้นของบริษัท  รวมกันเท่ากับร้อยละ 4.12 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายและเรียก
ช าระแล้ว และบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของ Free Float เท่ากับร้อยละ 34.99 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 
25 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายและเรียกช าระแล้ว 
 2. บริษัทฯ   มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้  แตก่ารถือหุ้นไขว้ดงักลา่วไมมี่ลกัษณะเป็นการถือหุ้นไขว้
ท่ีขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ข้อ 14  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.28/2551 เร่ืองการขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
 3.  บริษัทฯ ไมไ่ด้สร้างกลไกเพ่ือปอ้งกนัการครอบง ากิจการ บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นใน
กลุม่ธุรกิจและการถือหุ้นไขว้ระหวา่งกนั ในหวัข้อ การถือหุ้นไขว้     
 4. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้นของนกัลงทนุสถาบนัตา่งชาติ  จ านวน 
31,385,890  หุ้น  เทา่กบัร้อยละ  6.35 และสดัสว่นการถือหุ้นของนกัลงทนุสถาบนัไทยจ านวน 352,070  หุ้น 
เทา่กบัร้อยละ 0.07 รวมสดัส่วนการถือหุ้นของนกัลงทนุสถาบนั จ านวน 31,737,960  หุ้น เทา่กบัร้อยละ 6.42 

 5. บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั  หากบริษัทฯ  มีเร่ืองการซือ้หุ้นคืน  แตใ่นปี 2558 
บริษัทฯ ไมมี่การซือ้หุ้นคืน  
 6. บริษัทฯ ได้เผยแพร่ขา่วสาร ข้อมลู ของบริษัท  ผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ
เว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้ ยงัจดังาน  
นกัวิเคราะห์  นกัลงทนุ  พบกลุม่สหพฒัน์  ซึง่ในปี  2558 เป็นการจดังานครัง้ท่ี  7  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น 
นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และผู้สนใจทัว่ไป ได้พบกบัผู้บริหารและยงัได้พบกบัผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ
อ่ืนๆ เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนั  
 7. บริษัทฯ ไมมี่ข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้น (Shareholders agreement) ท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั
ตอ่บริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 
 

การถือหุ้นไขว้ 
 บริษัทฯ มีการถือหุ้นไขว้ระหวา่งกนั ดงันี ้
 (1)  การถือหุ้นเกินกว่า 50% 
  (ก)   บริษัทอ่ืนเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50%   
   บริษัทฯ ต้องไมถื่อหุ้นไขว้ในบริษัทอ่ืน   -ไม่มี- 
  (ข)   บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน เกินกว่า 50%  
   ต้องไมป่รากฏวา่บริษัทอ่ืนถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ  -ไม่มี-  

  (ค)   บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นเกินกวา่ 50% ในบริษัทอ่ืน  ตัง้แต ่2 บริษัทขึน้ไป     
   ต้องไมป่รากฏวา่บริษัทอ่ืนเหลา่นัน้ ถือหุ้นไขว้ระหวา่งกนั  -ไม่มี- 
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 (2) การถือหุ้นเกินกว่า 25%  แต่ไม่เกินกว่า 50% 
  (ก)   บริษัทอ่ืนเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25%  แตไ่มเ่กินกวา่ 50%   
   บริษัทฯ ต้องไมถื่อหุ้นไขว้ในบริษัทอ่ืนเกินกวา่ 10%    -ไม่มี- 

  (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน  เกินกวา่ 25%  แตไ่มเ่กินกวา่ 50%   
   ต้องไมป่รากฏวา่บริษัทอ่ืนถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกวา่  10%    -ไม่มี- 
 
 ตามรายละเอียด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดงันี.้-    

 

 (3)  การถือหุ้นไม่เกินกว่า 25% 
  (ก)    บริษัทอ่ืนเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ ไมเ่กินกวา่ 25%   
   บริษัทฯ ต้องไมถื่อหุ้นไขว้ในบริษัทอ่ืนเกินกวา่ 25%    -ไม่มี- 

  (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน ไมเ่กินกวา่ 25%   
   ต้องไมป่รากฏวา่บริษัทอ่ืนถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกวา่ 25%   -ไม่มี- 
  

ล าดับ ชื่อบริษัท 
บริษัทฯ ถอืหุ้นในบริษัทอื่น บริษัทอื่นถอืหุ้นในบริษัทฯ 

สัดส่วนการถอืหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

1. บจ. สหพฒัน์เรียลเอสเตท 40.00 0.21 
2. บจ. อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 40.00 - 
3. บจ. ฮเูวอร์อตุสาหกรรม (ประเทศไทย) 37.73 - 
4. บจ. บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ 36.00 - 
5. บจ. พิทกัษ์กิจ 33.52 - 
6. บจ. ไหมทอง 32.11 - 
7. บจ. สหชลผลพืช 29.73 - 
8. บจ. เฟิสท์ยไูนเตด็อินดสัตรี 28.15 0.59 
9. บจ. ทรัพย์สนิสหพฒัน์ 26.25 0.07 
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                ตามรายละเอียด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ดงันี.้- 

หมายเหตุ: บริษัทฯ  มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้  แตก่ารถือหุ้นไขว้ดงักลา่วไมมี่ลกัษณะเป็นการ 
 ถือหุ้นไขว้ระหวา่งกนัท่ีขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ ข้อ 14  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
 ตลาดทนุ ท่ี ทจ. 28/2551  เร่ือง  การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่
 

 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
    - ไมมี่ -  

ล าดับ ชื่อบริษัท 
บริษัทฯ ถอืหุ้นในบริษัทอื่น บริษัทอื่นถอืหุ้นในบริษัทฯ 

สัดส่วนการถอืหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

1. บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอร่ี 25.00 0.34 
2. บจ. ไลอ้อน (ประเทศไทย) 24.80 0.26 
3. บมจ. ธนลูกัษณ์ 23.52 0.72 
4. บมจ. ไอ.ซ.ีซี.อินเตอร์เนชัน่แนล 22.49 9.72 
5. บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ 21.96 0.20 
6. บมจ. ไทยวาโก้ 21.26 0.68 
7. บมจ. สหพฒันพิบลู 20.00 6.72 
8. บมจ. นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) 15.50 0.07 
9. บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ 15.35 0.24 
          เนชัน่แนล  เอนเตอร์ไพรส์   

10. บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี 14.08 0.28 
11. บมจ. ประชาอาภรณ์ 13.78 0.49 
12. บมจ. โอ ซี ซ ี 12.73 0.06 
13. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ 12.03 0.09 
14. บมจ. นิวพลสันิตติง้   5.33 0.02 



 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกจิ   
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกั  3  ประเภท  คือ  ธุรกิจการลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ ธุรกิจการให้เชา่และบริการ และธุรกิจสวนอตุสาหกรรม  โดยมีรายละเอียด ดงันี  ้
 

(1) โครงสร้างรายได้ 
               (หนว่ย : พนับาท) 

               
 
                  

กลุ่มธุรกจิ ด าเนินการโดย 
% การถือหุ้น  
ของบริษัท 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

ธุรกิจการลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ         
     สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม บริษัทร่วมในกลุม่ 20 – 40 1,186,547 28.18 1,080,519 25.67 1,102,090 26.39 
     เงินปันผล บริษัทตา่งๆ 0.03 –19.99 244,030 5.80 195,523 4.65 221,244 5.30 
ธุรกิจให้เช่าและบริการ บริษัทฯ  2,410,254 57.23 2,610,867 62.03 2,468,687 59.11 
ธุรกิจสวนอตุสาหกรรม บริษัทฯ  181,877 4.32 170,888 4.06 303,847 7.27 
อื่นๆ บริษัทฯ  188,027 4.47 151,339 3.59 80,823 1.93 

รวม   4,210,735 100.00 4,209,136 100.00 4,176,691 100.00 

บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
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 (2) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกั  3  ประเภท  คือ  ธุรกิจการลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ  ธุรกิจการให้เชา่
และบริการ  และธุรกิจสวนอตุสาหกรรม  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 2.1 ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ 
 2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 บริษัทฯ ลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่บริษัทฯ ในระยะ
ยาวและเป็นธุรกิจท่ีเสริมกบัธุรกิจท่ีบริษัทกลุม่สหพฒัน์ด าเนินการอยู่ เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนั โดย
บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการลงทนุเพิ่ม 5 บริษัท เป็นเงิน  
217,397,660.76 บาท และมีการยกเลิกการลงทนุเน่ืองจากการเลิกกิจการและจ าหน่ายออก จ านวน 2  บริษัท   
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวนบริษัทท่ีบริษัทฯได้ลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ มีจ านวนทัง้สิน้ 
153 บริษัท  ประกอบด้วย  3  สายธุรกิจหลกั 
 1. สายธุรกิจการผลิต 
 2. สายธุรกิจจดัจ าหนา่ย 
 3. สายธุรกิจบริการและอ่ืนๆ 
 สายธุรกิจการผลิต บริษัทฯ ร่วมลงทนุกบัผู้ประกอบการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดย
ลงทนุในบริษัทผู้ผลิตวตัถดุิบ ผู้ผลิตสินค้าส าเร็จรูปทัง้อปุโภคและบริโภค ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัท  
และบริษัทกลุ่มสหพฒัน์ และเคร่ืองหมายการค้าท่ีบริษัทฯ และบริษัทกลุ่มสหพฒัน์ได้รับลิขสิทธ์ิจาก
ตา่งประเทศ   เชน่ 

 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากดั ผู้ผลิตสินค้าอปุโภค ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า เชน่ เปา  
โคโดโม  โชกบุสุซโึมโนกาตาริ  ซิสเท็มมา  คเิรอิคเิรอิ  และซ่ือสตัย์  เป็นต้น 

 บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) ผู้ผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูปและเคร่ืองหนงั ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า  เชน่  Arrow,  Guy Laroche,  DAKS  เป็นต้น 

 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) ผู้ผลิตชดุชัน้ในสตรีและเสือ้ผ้าส าเร็จรูป ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า  เชน่  Wacoal,  ELLE, Enfant  และ  BSC  เป็นต้น 

 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ผู้ผลิตบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า  เชน่  มามา่ เป็นต้น 

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์  จ ากดั (มหาชน)   ผู้ผลิตเคร่ืองส าอาง  
เชน่  BSC  เป็นต้น 
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 สายธุรกิจจัดจ าหน่าย บริษัทฯ ลงทนุในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภค 
และบริษัทขายตรง  ซึง่สว่นใหญ่เป็นการร่วมลงทนุของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ และสินค้าท่ีจดัจ าหน่ายสว่นใหญ่
เป็นสินค้าท่ีผลิตโดยบริษัทผลิตของกลุม่เชน่กนั  เชน่ 

 บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) จ าหนา่ยสินค้าอปุโภคบริโภค เชน่ ผงซกัฟอกเปา
บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูปมามา่  ผลิตภณัฑ์ซิสเท็มมา สบูเ่หลวโชกบุสุซโึมโนกาตาริ น า้ยาล้างจาน 
ไลปอนเอฟ  ผลิตภณัฑ์โคโดโม  คเิรอิคเิรอิ   i-Healti Q10  ซ่ือสตัย์   และบะหม่ีอบแห้งกึ่ง
ส าเร็จรูปมามา่ราเมง  เป็นต้น 

 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) จ าหนา่ยสินค้าประเภทตา่งๆ เชน่   
เสือ้ผ้าส าเร็จรูป Arrow, Lacoste, Guy Laroche, ELLE, DAKS, ชดุชัน้ใน Wacoal,  
เสือ้ผ้าเด็ก Enfant, Absorba, รองเท้า Regal, Naturalizer, Sby, ชดุกีฬา Mizuno,  
ผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า BSC เป็นต้น 

 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ขายตรงเคร่ืองส าอาง ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 
Mistine  และ  Faris by Naris  

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัได้ขยายการลงทนุ โดยการร่วมทนุในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ ร้านสะดวกซือ้  
ร้านค้าปลีก จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์บ ารุงสขุภาพ และเสริมความงาม รวมทัง้สินค้าอปุโภคและบริโภค เชน่  

 บริษัท สห ลอว์สนั จ ากดั  ประกอบธุรกิจ  ร้านสะดวกซือ้ (Convenient  Store) 

 บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั  ประกอบธุรกิจ  ร้านค้าปลีกและจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์บ ารุง
สขุภาพและเสริมความงาม รวมทัง้สินค้าอปุโภคและบริโภคในประเทศไทยและประเทศใน
กลุม่อาเซียน (เป็นร้านค้าปลีกสไตล์ญ่ีปุ่ น ให้บริการในแบบ One Stop Service มีสินค้าให้
เลือกหลากหลาย) 

 สายธุรกิจบริการและอ่ืนๆ บริษัทฯ ลงทนุในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีศกัยภาพ ให้ผลตอบแทนท่ีนา่พอใจ
ในระยะยาว และประกอบธุรกิจท่ีสนบัสนนุบริษัทกลุม่สหพฒัน์ บริษัทในสายนีอ้ยูใ่นสายงานบริการ  ร้านอาหาร  
การลงทนุและการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  เชน่ 

 บริษัท  สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั  (มหาชน)  ผลิตและจดัจ าหนา่ยไฟฟ้า และไอน า้ 

 บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จ ากดั (มหาชน) รับจ้างผลิตงานโฆษณาและเป็นนายหน้าขายบริการ
ด้านโฆษณา 

 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ประกอบธุรกิจ เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม ตรวจวิเคราะห์
คณุภาพน า้และอากาศ ควบคมุระบบบ าบดัน า้เสียและระบบผลิตน า้ประปา 

 บริษัท นิปปอน เต ซาโต จ ากดั ประกอบธุรกิจ ร้านอาหาร 

 บริษัท สห  โตควิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ประกอบธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
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 บริษัท เคพี ซอฟท์ จ ากดั ประกอบธุรกิจ บริการออกแบบและพฒันาซอฟแวร์ทางธุรกิจ 
 

 2.1.2 การตลาด และการแข่งขัน  
 การตลาด  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ ซึง่มีทัง้บริษัทผลิตวตัถดุิบ  เพ่ือปอ้น
ให้แก่บริษัทผลิตสินค้าส าเร็จรูป และบริษัทจ าหนา่ย ปัจจบุนั การตลาดมีการแขง่ขนัสงูและรุนแรงมากขึน้  
เพ่ือการเติบโตอยา่งยัง่ยืน และสร้างความพงึพอใจแก่ผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งเหมาะสม โดยค านงึถึงดลุยภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสงัคม ผู้ผลิตจงึมุ่งเน้นการสร้างนวตักรรม ซึง่ไมไ่ด้จ ากดัเพียงการพฒันาสินค้าและ
บริการใหม่ๆ  ท่ีสามารถแขง่ขนัได้เทา่นัน้ แตย่งัต้องสามารถตอบสนองความต้องการของสงัคมท่ีตระหนกัถึง
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate  Social  Responsibility : CSR) เพิ่มมากขึน้ รวมถึงการให้ความส าคญั
กบัการมุง่สู่ “เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)”  โดยการเพิ่มมลูคา่ให้แก่สินค้า  มุง่เน้นสินค้าประเภท 
Green Productivity  ซึง่จะมีสว่นในการสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
รวมถึงการส่ือสารถึงผู้บริโภคอย่างตอ่เน่ือง ซึง่เป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคให้ความส าคญัและเป็นปัจจยัหนึง่ในการ
ตดัสินใจซือ้ ดงันัน้ บริษัทในสายธุรกิจการผลิตได้จดัหาวตัถดุิบและการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม   เพ่ือเพิ่ม
คณุภาพของสินค้าให้สนองความต้องการของผู้บริโภคยคุใหม่  นอกจากนี ้ ผู้ผลิตต้องมุง่พฒันาประสิทธิภาพ
การผลิตท่ีท าให้เกิดการบริหารต้นทนุให้ลดลง และต้องมีความคล่องตวัในการจดัการ   เพ่ือสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั จงึจะสามารถรักษาและเพิ่มส่วนแบง่การตลาดได้ ซึง่บริษัทกลุ่มสหพฒัน์จะได้เปรียบคูแ่ขง่ใน
ด้านความหลากหลายและต้นทนุท่ีต ่ากว่า มีการวิจยั ค้นคว้า และพฒันาวตัถดุิบใหม่ๆ  อย่างสม ่าเสมอ  และ
บริษัทกลุม่สหพฒัน์สว่นใหญ่ได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001:2008 
 

 นอกจากด้านการผลิตแล้ว ชอ่งทางการจดัจ าหน่ายก็เป็นอีกกลยทุธ์หนึง่ท่ีส าคญั สินค้าของบริษัท
กลุม่สหพฒัน์สว่นใหญ่จะจดัจ าหน่ายผา่นบริษัทผู้จดัจ าหนา่ยบริษัทกลุม่สหพฒัน์ เชน่ บริษัท สหพฒันพิบลู 
จ ากดั (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ซึง่แนวโน้มพฤตกิรรมผู้บริโภคได้เปล่ียนแปลง
จากเดิมไปมาก ปัจจยัเทคโนโลยีท่ีเติบโตก้าวกระโดดเป็นแรงผลกัดนัส าคญั เชน่ คลาวด์  Line  ท่ีท าให้การ
ติดตอ่ส่ือสารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว เข้าถึงผู้บริโภคได้ทนัที การเข้ามาของเทคโนโลยีดงักลา่วท าให้ความต้องการ
ของผู้บริโภคเปล่ียนไป  
 

 BSC Cosmetology ได้ปรับแนวทางการท าการตลาดโดยเพิ่มสดัสว่นของชอ่งทางออนไลน์ เชน่ 
Facebook ซึง่เป็นฐานข้อมลูลกูค้าท่ีสามารถตอ่ยอดไปท าการตลาดด้านอ่ืนๆ ได้อีก และการเข้าร่วมการขาย
ออนไลน์ของพนัธมิตรทางธุรกิจ รวมทัง้ได้เพิ่มการติดต่อส่ือสารและการขายสินค้าผ่านทาง Line Application   
ส าหรับการเปิดตลาดสู่อาเซียน AEC เคร่ืองส าอาง BSC COSMETOLOGY และ SHEENE เป็นแบรนด์
เคร่ืองส าอางรายแรกๆ ของไทยท่ีขยายฐานไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เร่ิมจากสาธารณรัฐสงัคมนิยม
เวียดนาม และราชอาณาจกัรกมัพชูา ในปี  2558  เคร่ืองส าอางและน า้หอมได้น าเสนอรูปแบบการขายสินค้า
แนวใหม ่ BSC Beauty Station ซึง่เปิดโอกาสให้นกัลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยเฉพาะตลาด
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อาเซียนเข้ามาร่วมลงทนุท าธุรกิจการขายเคร่ืองส าอางแนวใหม่ ในรูปแบบ One-Stop-Shopping ท่ีรวบรวม
เคร่ืองส าอางท่ีมีช่ือเสียงไว้ท่ีเดียว ลกูค้าสามารถเลือกซือ้เคร่ืองส าอางทกุอยา่งได้ใน BSC Beauty Station 
เพ่ือตอบสนอง Life Style จงึเป็นอีกหนึง่ทางเลือกให้นกัลงทนุ โดยเฉพาะประเทศในกลุม่อาเซียนกล้าตดัสินใจ
และเช่ือมัน่ท่ีจะลงทนุท าธุรกิจกบั BSC เพ่ือตอบรับกบัการเปิดเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน   
 เคร่ืองแตง่กายสตรี บริษัทกลุ่มสหพฒัน์มีศกัยภาพในการท าตลาดชดุชัน้ใน เน่ืองจากเป็นตวัแทน
จ าหนา่ย ถึง 5 แบรนด์ คือ Wacoal, BSC, BSC SIGNATURE, ELLE และ KULLASATRI กลยทุธ์ในการ
สร้างความโดดเดน่ในตลาด คือ การสร้างความแตกตา่งในแตล่ะแบรนด์ และการท าตลาดแบบครอบคลมุ
กลุม่เปา้หมาย  โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในตวัผลิตภณัฑ์  และสร้างนวตักรรมใหม ่เพ่ือเพิ่มมลูคา่ให้สงูขึน้ 
 เคร่ืองแตง่กายบรุุษ บริษัทกลุม่สหพฒัน์เป็นผู้จดัจ าหนา่ยเคร่ืองแตง่กายสภุาพบรุุษภายใต้แบรนด์
ตา่งๆ เชน่  ARROW,  DAKS, GUY LAROCHE, ELLE HOMME, LACOSTE และ HAZZYS เป็นต้น  โดย
ชอ่งทางจดัจ าหน่ายหลกั คือ ห้างสรรพสินค้า ท่ีมีพนกังานขายประจ า เพ่ือให้ค าแนะน าผลิตภณัฑ์และให้บริการ
หลงัการขาย และขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ยเข้าในดิสเคาน์สโตร์  รวมทัง้การเปิดร้านในศนูย์การค้า ช่องทาง
ขายทางทีวี และ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)  
 สินค้าอปุโภคบริโภค มีการแขง่ขนัท่ีมีความรุนแรง ปริมาณสินค้าและคูแ่ขง่มีเพิ่มมากขึน้ทัง้ตลาด 
ในประเทศและตา่งประเทศ ถึงแม้สินค้าอปุโภคบริโภคเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั แตจ่ากสภาวะการตลาด
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทางลดลง มามา่ ซึง่เป็นผู้น าตลาดบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป ได้ปรับเปล่ียนการท าตลาด โดย
ใช้ Presenter อัม้-พชัราภา ไชยเชือ้ โฆษณาสินค้าในรสชาตต้ิมย ากุ้ง ต้มย ากุ้งน า้ข้นและเย็นตาโฟต้มย า
หม้อไฟ นบัเป็นการเปล่ียนแปลงในด้านการโฆษณา สง่ผลให้ภาพรวมธุรกิจมียอดขายเตบิโตในช่วงมีโฆษณา
เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 จากปีก่อน และสง่ผลให้รสชาตเิย็นตาโฟต้มย าหม้อไฟเติบโตสงูถึงร้อยละ 40 และชว่งไตรมาส 
3-4 มีการกระตุ้นตลาดโดยการออกแคมเปญ Lucky Draw โดยใช้ช่ือวา่ “มาม่า อร่อยออกรถ แจกรีโวท่กุ
เดือน แจกทองทกุวนั” ด้วยการจบัมือกบั บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั เป็นการสร้างพนัธมิตร
ท่ีสง่ผลให้เกิดการจดจ าตราสินค้าได้อยา่งดีเย่ียม สง่ผลให้เกิดการเติบโตในชว่งการจดัแคมเปญเพิ่มขึน้ร้อยละ 
3.1 จากปีก่อน        
 สว่นชอ่งทางการขายตรง บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ผู้จดัจ าหน่ายสินค้า Mistine มี
การปรับกลยทุธ์ทางด้านการขายตรงอยู่ตลอดเวลา ท าให้ Mistine เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป และมีการเพิ่มตวัสินค้า
ใหมภ่ายใต้แบรนด์ Mistine และ Faris by Naris  
 ส าหรับผู้บริโภคในยคุดจิิทลั บริษัทกลุม่สหพฒัน์ได้ท าการตลาดผ่านทีวีดาวเทียม  Super  Channel 
(S Channel) การตลาดออนไลน์ เช่น Facebook และ Line เพ่ือให้ตรงใจกบัความต้องการสิ่งใหม่ๆ  ของผู้บริโภค      
 นอกจากนี ้ ยงัมี ลอว์สนั 108 ซึง่เป็นร้านสะดวกซือ้ และ ซูรูฮะ ซึง่เป็นร้านค้าปลีก จ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์บ ารุงสขุภาพและเสริมความงาม เป็นร้านค้าปลีกสไตล์ญ่ีปุ่ นท่ีมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย 
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 จากจดุเดน่ของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ท่ีมีการบริหารงานอย่างอิสระ มีการแขง่ขนักนั ท าให้แตล่ะ
บริษัทมีการพฒันาและคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ  ในการผลิต เพ่ือเป็นการสร้างมลูคา่ให้แก่สินค้า และเป็นการ
เพิ่มชอ่งทางการจ าหน่าย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เพิ่มขึน้ แตเ่ม่ือใดท่ีต้องการความ
ร่วมมือ จะเกิดความร่วมมือกนั เพ่ือแสดงศกัยภาพของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ เชน่ งาน Saha Group Fair ซึง่
ได้รับความสนใจและมีผู้ เข้าชมงานและซือ้สินค้าเป็นจ านวนมาก  จงึมีการจดังานดงักลา่วอย่างตอ่เน่ือง  โดย
ในปี  2558  ได้จดัเป็นครัง้ท่ี  19  ซึง่แตล่ะบริษัทได้น าสินค้า ผลิตภณัฑ์  และนวตักรรมใหม่ๆ   มาร่วมแสดง
ในงาน เพ่ือเป็นการเชิญชวนลกูค้าทัง้รายเก่าและรายใหม่ๆ ให้เข้าร่วมงาน เป็นการพบปะแลกเปล่ียนความรู้  
ความต้องการซึง่กนัและกนั และสามารถท าการค้าระหว่างกนั ซึง่เป็นช่องทางในการร่วมทนุ และขยายตลาด
ทัง้ภายในและภายนอกประเทศอีกด้วย และยงัท าให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์สามารถปรับตวัได้คล่องตวัขึน้ ตาม
ภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงและผนัผวนอยู่ตลอดเวลา เป็นการกระตุ้นให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์มุง่มัน่
พฒันานวตักรรมใหม่ๆ  ทัง้ด้านผลิตภณัฑ์และกิจกรรมทางการตลาดอย่างตอ่เน่ือง  โดยมุง่เน้นการบริการ
และการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัลกูค้า ตลอดจนในงานยงัมีการจ าหนา่ยสินค้าในราคาประหยดั เพ่ือขอบคณุ
และชว่ยเหลือประชาชนทัว่ไป 
 นอกจากนี ้ กลุม่สหพฒัน์ ได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ กบักรมสง่เสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์  ในการยกระดบัสินค้าไทย  ภายใต้ตราสญัลกัษณ์ Thailand BEST และสง่เสริม
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในตลาดดจิิทลั โดยมีวตัถปุระสงค์ สนบัสนนุ สง่เสริมและพฒันาศกัยภาพทางการ
ผลิตของผู้ประกอบการไทย รวมทัง้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถประกอบการค้า
อยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดมลูคา่ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึน้ และพฒันาช่องทางการค้าออนไลน์  ซึง่จะเป็นการ
เพิ่มชอ่งทางการจ าหน่ายสินค้าและบริการ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ลงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ กบั 
บริษัท  พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC)  และกรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวง
พาณิชย์  โดยมีวตัถปุระสงค์ ร่วมมือในการพฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือการค้าภายในประเทศและตา่งประเทศ และ
ร่วมกนัพฒันาพืน้ท่ีเพ่ือรองรับอตุสาหกรรมในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก โดยด้าน
การพฒันาผลิตภณัฑ์จะเน้นผลิตภณัฑ์พลาสติก  บริษัทฯ  PTTGC และกรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ จะ
ร่วมกนัสง่เสริมและสนบัสนนุการขยายตลาดของผลิตภณัฑ์พลาสติกท่ีได้พฒันาร่วมกนั รวมถึงผลิตภณัฑ์ท่ีได้
ผลิตจากวิสาหกิจ (Cluster) ของอตุสาหกรรมพลาสตกิ ในการท าตลาดและการจ าหนา่ยทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ ตลอดจนการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพ่ือสงัคม ซึง่นบัเป็นก้าวส าคญัในความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน ในการเพิ่มศกัยภาพของสินค้าไทย ร่วมกนัในการหาตลาดเพ่ือการค้าภายในประเทศและ
ตา่งประเทศ  เพ่ือสนบัสนนุสินค้าไทยไปสูต่ลาดโลก ซึง่จะชว่ยสร้างมลูคา่เพิ่มและประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจของ
ประเทศตอ่ไป 
 การแข่งขัน สินค้าท่ีบริษัทกลุม่สหพฒัน์ผลิตและจ าหนา่ย สว่นใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทอปุโภค 
บริโภค  ซึง่ล้วนแตเ่ป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความส าคญัตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวนั เชน่ เสือ้ผ้าบรุุษ  สตรี และเด็ก 
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ชดุชัน้ใน เคร่ืองส าอาง บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป ผงซกัฟอก เคร่ืองหนงั และอาหาร เป็นต้น  การเปิดการค้าเสรี มีผล
ให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึน้ ผู้ประกอบการในประเทศต้องประสบกบัการแขง่ขนักบัสินค้าน าเข้า ผลิตภณัฑ์
ของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ จงึมีการพฒันาและคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ  เข้าสู่ตลาดอยา่งสม ่าเสมอ เป็นท่ีรู้จกั 
และยอมรับในด้านช่ือเสียงและคณุภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
 จากการท่ีบริษัทฯ ได้ร่วมมือกบั บริษัท  พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC)  และ
กรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พฒันาผลิตภณัฑ์พลาสตกิเพ่ือการค้าภายในประเทศ
และตา่งประเทศ รวมทัง้การพฒันานวตักรรมใหม่ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ลด
คา่ใช้จ่ายในการผลิต และทดแทนวตัถดุิบน าเข้า ซึง่จะท าให้เกิดความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มขึน้    
 สินค้าแตล่ะประเภทก็มีการแขง่ขนัท่ีตา่งกนั  เชน่ 
 - เคร่ืองส าอางและเคร่ืองหอม  
  Counter  Sale  การแข่งขนัยงัคงทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึน้จากการเข้ามาของนกัลงทนุ
ตา่งๆ เช่น การเข้ามาอย่างเตม็รูปแบบของเคร่ืองส าอางในรูปแบบแฟล็กชิปสโตร์ โดยการเข้ามาของร้าน
เคร่ืองส าอางระดบัโลก “เซโฟร่า (Sephora)” ซึง่เป็นร้านผลิตภณัฑ์ความงามช่ือดงัจากทกุมมุโลก และการ
ขยายตวัของดสิเคาน์สโตร์และคอนวีเนียนสโตร์เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึน้ การท าการตลาดท่ีปรับเปล่ียนไปใน
เชิงรุกมากขึน้ เคร่ืองส าอางกลุม่เคาน์เตอร์แบรนด์ใช้เคร่ืองมือทางการตลาดแบบครบวงจร (Integrated  
Marketing Communication : IMC) ทัง้การจดัโปรโมชัน่  ส่ือโฆษณาและการตลาดผลิตภณัฑ์ใหม ่  รวมทัง้
กิจกรรมในรูปแบบตา่งๆ พร้อมขยายชอ่งทางการจดัจ าหน่าย  เพ่ือเจาะตรงกลุม่เปา้หมายให้มากขึน้  ท่ีผา่นมา
ตลาดเคร่ืองส าอางท่ีขายแบบเคาน์เตอร์แบรนด์ได้ปรับเปล่ียนช่องทางการโฆษณาจากเดมิท่ีใช้ส่ือทางโทรทศัน์ 
เพ่ือสร้างการรับรู้แบรนด์ในวงกว้าง มาเป็นการท าโฆษณาผา่นชอ่งทางออนไลน์ เพ่ือให้เข้าถึงลกูค้าอยา่ง
รวดเร็วและสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ไมเ่ฉพาะชว่งเวลาไพร์มไทม์เทา่นัน้ โดยตลาดได้ปรับเปล่ียนการ
โฆษณาทางโทรทศัน์เป็นเพียงชอ่งทางเร่ิมต้นของการส่ือสาร และใช้ช่องทางส่ือออนไลน์เป็นช่องทางการติดตาม
เพ่ือให้เกิดการตดัสินใจซือ้ ตลอดจนแนะน าสินค้าใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ือง  ส่ือโรงภาพยนตร์  ส่ือทางอินเทอร์เน็ต
และในห้างสรรพสินค้า เป็นส่ือท่ีมีอตัราการขยายตวัเพิ่มขึน้อยา่งชดัเจน กลุม่เคร่ืองส าอาง มีอตัราการเติบโต
ในกลุม่ e-Commerce  สงูเป็นอนัดบั 2 รองจากกลุม่เสือ้ผ้า  และปัจจบุนักลยทุธ์การท าตลาดของเคาน์เตอร์
แบรนด์ต้องหาวิธีการท าให้ผู้บริโภคเกิดความรักและความผกูพนัในแบรนด์นัน้ๆ อยูใ่นใจตลอดเวลา โดยต้อง
ค านงึถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคม ซึง่เป็นการเพิ่มคณุค่าของแบรนด์ในสายตาผู้บริโภค เชน่ การลดการใช้
ถงุพลาสตกิ เป็นต้น 
  ดสิเคาน์สโตร์ (Discount  Store)  มีจดุเดน่ด้านราคาถกูและเป็นมากกวา่  Super  market  
แตไ่มห่ลากหลายและหรูหราเทา่  Department  Store ตา่งใช้กลยทุธ์ด้านราคา  ควบคูก่บัการขยายสาขาไป
ยงัพืน้ท่ีชมุชนขนาดใหญ่ทัง้ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจงัหวดัใหญ่ในภมูิภาคตา่งๆ ทัว่ประเทศ สร้าง
ผลกระทบกบัผู้ผลิต  ตวักลาง  การตลาดดัง้เดมิ หรือ  Traditional Trade  ทัง้ค้าสง่  ค้าปลีก  และโชห่ว่ย 
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รวมถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคในตลาด ซึง่ผู้ผลิตไมอ่าจมองข้าม ส าหรับ Discount  
Store  ในเมืองไทยได้ก้าวสู่การเป็น Hard Discounter ท่ีผู้ประกอบการตา่งๆ พร้อมทุม่ก าลงัเข้าสูก่ารแขง่ขนั 
หากผู้ประกอบการรายใดขาดความพร้อมด้านเงินทนุ การบริหาร ระบบ Logistics ระบบสารสนเทศ  และ
บคุลากร ย่อมถกูชิงฐานลกูค้าและสว่นแบง่ตลาด 
 ตลาดเคร่ืองส าอางยงัคงมีอตัราเติบโตเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 3  มีผลให้มลูคา่โดยรวมอยูป่ระมาณ  
45,000 ล้านบาท เน่ืองจากยงัเป็นปัจจยัท่ี 5 ท่ีผู้หญิงต้องการ โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวท่ีมีมลูคา่เกือบ
คร่ึงหนึง่ของตลาด โดยเฉพาะกลุม่ลดเลือนริว้รอย (Anti-aging) และการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมยงัเป็นกลยทุธ์ส าคญัท่ีแบรนด์ชัน้น าทัว่โลกตา่งน ามาใช้ 
 - ชดุชัน้ในสภุาพสตรี การพฒันาสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ  เพ่ือสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคอยา่งตอ่เน่ือง การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้เหมาะกบัสรีระของผู้หญิงไทย
ท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะชว่งวยั รวมถึงความต้องการท่ีตา่งกนัในแตล่ะโอกาสท่ีใช้ กลุม่สหพฒัน์จงึปรับการ
ท างานให้ครอบคลมุทัง้โรงงานและฝ่ายขาย ท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีออกสูต่ลาดตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
บนพืน้ฐานสินค้าดี มีคณุภาพ ราคาคุ้มคา่ ทัง้นี ้ การรักษาฐานลกูค้าเดมิได้จดัระบบบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ 
(CRM : Customer  Relationship Management)  โดยผา่นบตัรสะสมคะแนน  His & Her Plus Point  ใน
สว่นลกูค้าใหมส่ร้างการรับรู้ในตราสินค้า  (Brand Awareness) ผา่นกิจกรรมตา่งๆ  ทัง้นี ้ได้เพิ่มชอ่งทางการ
ขายใหม่ๆ  เชน่ e-Commerce,  TV Shopping  เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าถึงกลุม่สินค้าท่ีมีนวตักรรม และเช่ือมโยง
มายงัจดุขายได้ในรูปแบบการตลาดแบบ Omni Channal คือ การเช่ือมโยงช่องทางการตลาดตา่งๆ ให้เป็น
อนัเดียวกนั เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ทกุท่ีทกุเวลา ซึง่มีแนวโน้มเตบิโต ชดุชัน้ในสตรี
ของกลุม่สหพฒัน์  มีทัง้หมด  5  แบรนด์  คือ Wacoal, BSC, BSC SIGNATURE, ELLE และ KULLASATRI  
มีฐานลกูค้าครอบคลมุผู้บริโภคทกุระดบั โดยมีสว่นแบง่การตลาดกวา่ร้อยละ 60 ทัง้นี ้ มี Wacoal เป็นผู้น า  
นบัเป็นจดุแข็งในการเจรจาตอ่รองด้านตา่งๆ ท่ีได้เปรียบกวา่ผู้แขง่ขนั   
 ส าหรับแนวโน้มอตุสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุม่หม่ ยงัขยายตวัได้ดี เพ่ือปอ้นสู่ตลาดอาเซียนท่ี
เพิ่มขึน้จาก 60 ล้านคน เป็น 600 ล้านคน  ทัง้นี ้ตลาดชดุชัน้ในปี  2558  มีมลูคา่ประมาณ 12,000  ล้านบาท  
เตบิโตไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 3 จากปี 2557 ในปี 2559 กลุม่สหพฒัน์ยงัเน้นการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี
การออกแบบชดุชัน้ในท่ีเหมาะสมกบัสรีระผู้หญิงเอเซีย บริหารจดัการสินค้าให้มีสินค้าคงเหลือสมดลุกบัการขาย  
ขนสง่อยา่งรวดเร็ว รวมถึงกลยทุธ์ในการท าตลาดแบบครบวงจรหรือ Omni Channel เพ่ือสนองตอบ Life 
Style ของผู้บริโภคยคุดจิิทลั 
 -  เคร่ืองแตง่กายสภุาพบรุุษ  มีอตัราการเตบิโตถดถอยจากปีก่อน ร้อยละ  4  โดยเฉพาะใน
ไตรมาส 2-3 อยา่งไรก็ดีในเดือนธนัวาคม 2558  รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ยอดซือ้สินค้า ระหวา่ง
วนัท่ี 25-31  ธนัวาคม  2558  สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้  สง่ผลให้ยอดขายเตบิโตขึน้ร้อยละ  5   ผู้ผลิต
สว่นใหญ่ใช้กลยทุธ์ ลด แลก แจก แถม  เพ่ือเพิ่มยอดขายและลดสต็อกท่ีมีอยู่   โดยแทบไมมี่การท า
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การตลาดด้านอ่ืนๆ ท าให้ผู้ผลิตต้องมุง่พฒันาประสิทธิภาพการผลิต บริหารต้นทนุให้ลดลง และความ
คลอ่งตวัในการจดัการ เพ่ือสร้างความสามารถในการแขง่ขนั  และมีงบประมาณในการท ากิจกรรมการตลาด  
เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบในระยะยาว บริษัทกลุม่สหพฒัน์มีความได้เปรียบในการแขง่ขนั โดยมีการสร้าง 
Portfolio  ของกลุ่มผลิตภณัฑ์เคร่ืองแตง่กายชาย ให้ครอบคลมุกลุม่เปา้หมายในหลากหลาย Segment ท าให้
เกิดการกระจายท่ีครอบคลมุการครองตลาดเคร่ืองแตง่กายชายและเกิดดลุตอ่รองในการจดัจ าหน่าย ผลิตภณัฑ์
ของบริษัทกลุม่สหพฒัน์เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในด้านช่ือเสียงและคณุภาพ มีการพฒันาและคิดค้นนวตักรรม
ใหม่ๆ  เพราะได้รับการสนบัสนนุจากผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศ ซึง่เป็นบริษัทกลุม่สหพฒัน์ มีการขยาย
โรงงานท่ีสามารถรองรับการเตบิโต โดยมีตัง้แตโ่รงงานป่ันด้าย โรงงานฟอกย้อม โรงงานตกแตง่ผ้า และ
โรงงานผลิตเสือ้ส าเร็จรูป  ตลอดจนมีบคุลากรท่ีเข้มแข็งพร้อมท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
 แนวโน้มตลาดเคร่ืองแตง่กายสภุาพบรุุษ จากภาวะก าลงัซือ้ท่ีเคยซบเซาตอ่เน่ือง แตอ่ตุสาหกรรมมี
แนวโน้มท่ีจะทรงตวัหรือเตบิโตได้ เพราะผู้บริโภคให้ความใสใ่จในการแตง่กายมากขึน้ ขณะเดียวกนัการแขง่ขนั
มีความรุนแรงมากขึน้  เน่ืองจากจ านวนคูแ่ขง่ขนัจากตา่งประเทศมากขึน้ รวมทัง้สินค้าราคาถกูจากประเทศจีน
เข้ามาแขง่ขนัในตลาดมากขึน้ ท าให้คูแ่ขง่ขนัในตลาดต้องท าการวิเคราะห์ถึงสภาพตลาดและพฤตกิรรม
ผู้บริโภคในแตล่ะพืน้ท่ี  มีการสร้างนวตักรรมในมิติตา่งๆ ทัง้ทางด้านผลิตภณัฑ์  ส่ือการตลาด รวมถึงการ
ค้นหาจดุแข็งของตวัสินค้าและกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้สามารถปรับกลยทุธ์ให้
ธุรกิจอยูร่อดได้  ภายใต้การแขง่ขนัท่ีรุนแรงมากขึน้ 
 - สินค้าอปุโภคบริโภค  มีการแขง่ขนัสงู  สว่นใหญ่สินค้าของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ เป็นสินค้าท่ี
ใช้ในชีวิตประจ าวนั แบง่ออกเป็น  4  หมวดใหญ่   คือ   ผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน  ผลิตภณัฑ์อาหาร  ผลิตภณัฑ์
สว่นบคุคล และผลิตภณัฑ์เดก็ เชน่ น า้ยาล้างจานไลปอนเอฟ ผงซกัฟอกเปา บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูปมามา่   
ผลิตภณัฑ์ซิสเท็มมา และผลิตภณัฑ์โคโดโม  ซึง่สินค้ากลุม่สหพฒัน์เน้นด้านคณุภาพ ราคาซ่ือสตัย์ยตุธิรรม
ตอ่ผู้บริโภค และขยายช่องทางการจ าหน่ายให้ครอบคลมุทกุชอ่งทาง กลยทุธ์ทางการตลาดเน้นการเลือกส่วน
แบง่การตลาดท่ีสอดคล้องกบัต าแหนง่ของสินค้าและบริการ  นอกจากนี ้ยงัได้พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ให้ตรง
กบัความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั พฒันาระบบ Logistics และ  Information  
Technology  เพ่ือสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า ตลาดสินค้าอปุโภคบริโภคในปี 2558 สามารถ
เตบิโตได้ร้อยละ 2 - 3 คาดวา่ในปี 2559 จากปัจจยักระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จะเป็นความท้าทายในการท าตลาดในกลุม่ประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเพิ่มยอดขาย สินค้า
อปุโภคบริโภคของบริษัทกลุ่มสหพฒัน์สว่นใหญ่เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป เชน่ บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูปมามา่ ในปี 2558 
มีการเติบโตเพียงร้อยละ 0.6 คดิเป็นมลูคา่ตลาดประมาณ 14,856  ล้านบาท   ซึง่เป็นอตัราเตบิโตท่ีต ่าท่ีสดุ
ในรอบ 5 ปี   ส าหรับบะหม่ีประเภทซองตลาดโดยรวมในประเทศเตบิโตเพียงร้อยละ 0.5 ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์
ประเภทถ้วยมีอตัราการเจริญเตบิโตเพียงร้อยละ 0.9 ซึง่สงูกวา่ตลาดเพียงเล็กน้อย ส าหรับมามา่ยงัเป็นผู้น า
อนัดบั 1 ทัง้ประเภทซองและถ้วย ด้วยสว่นแบง่การตลาดร้อยละ 49.8  ทา่มกลางการแขง่ขนัรุนแรง เน่ืองจาก
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สภาวะตลาดการบริโภคบะหม่ีน้อยลง สาเหตจุากสินค้าทดแทนอ่ืนๆ และพฤตกิรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลง 
อยา่งไรก็ตามกลุม่สหพฒัน์สามารถรักษาความเป็นผู้น าในตลาดบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป ด้วยการจดักิจกรรม
ทางการตลาดทกุรูปแบบ ทัง้ส่ือโฆษณา กิจกรรมทัว่ประเทศ และรายการสง่เสริมการขาย ณ จดุขาย อยา่ง
ตอ่เน่ือง เพ่ือสนองความต้องการของลกูค้าได้ดียิ่งขึน้ ซึง่ล้วนเป็นปัจจยัความส าเร็จท่ีผลักดนัให้มามา่ มี
ยอดขายเตบิโต และรักษายอดขายสว่นแบง่ทางการตลาดอนัดบั 1 ไว้ได้ ปี 2559 แนวโน้มการแขง่ขนัตลาด
บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูปยงัคงรุนแรง อยา่งไรก็ตาม เช่ือวา่จะมีการปรับตวัดีขึน้กวา่ปี 2558 เน่ืองจากเศรษฐกิจจะ
ฟืน้ตวั จากการท่ีภาครัฐอดัเม็ดเงินเข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจ และกลุม่สหพฒัน์ยงัมุง่เน้นสร้างสรรค์แคมเปญ
ใหม่ๆ  เพ่ือตอกย า้แบรนด์ พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ซึง่เป็นอีกหนึง่กลยทุธ์ท่ีส าคญั เน่ืองจากการออกรสชาติ
ใหมน่อกจากจะชว่ยกระตุ้นยอดขายแล้ว ยงัท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเพิ่มมากขึน้ ส าหรับตลาดตา่งประเทศ 
แบรนด์มามา่มีการเตบิโตจากปีก่อนร้อยละ 7 โดยได้ท าการสง่เสริมการตลาดเพ่ือชว่ยคูค้่า รวมถึงการให้การ
สนบัสนนุด้านการตลาดในตลาดภมูิภาคหลกั เชน่ สหรัฐอเมริกา และยโุรป ส าหรับปี 2559 วางแผนจะขยาย
ตลาดไปยงัประเทศใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่เปา้หมายตลาดใหม ่ จะเป็นตลาดตะวนัออกกลาง รวมถึงการ
พฒันาสินค้า ฮาลาล (Halal) เพ่ือการสง่ออก  
 เศรษฐกิจไทยในปี 2558  มีการขยายตวัเพิ่มขึน้จากปีท่ีผ่านมา  โดยมีองค์ประกอบมาจากการ
ลงทนุรวมท่ีขยายตวัร้อยละ 4.7 ซึง่เป็นผลจากการลงทนุของภาครัฐท่ีมีการขยายตวัถึงร้อยละ 29.8 การ
บริโภคภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 2.1 การเติบโตขึน้อย่างมีนยัของการทอ่งเท่ียว และโครงการการก่อสร้าง
ภาครัฐ นอกจากนีใ้นปี 2558 ประเทศไทยยงัได้ก้าวเข้าสูบ่ริบทใหมท่างเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงในมิติ
ตา่งๆ ของโลก เชน่ การค้าระหวา่งประเทศท่ีชะลอตวัลง อตัราเงินเฟ้อท่ีอยูใ่นระดบัต ่า ระบบการเงินโลกท่ีมี
ความเช่ือมโยงสง่ผลตอ่ความผนัผวนจากตา่งประเทศมาสูป่ระเทศไทยได้รวดเร็วขึน้ โครงสร้างประชากรท่ีมี
แนวโน้มเข้าสูส่งัคมสงูวยั โดยคณะกรรมการบริษัทได้ค านงึถึงปัจจยัท่ีท้าทายตา่งๆ เหลา่นี ้ และได้มีการ
ด าเนินการเชิงรุก เพ่ือกระตุ้นและสง่เสริมให้มีการพฒันาปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัทาง
ธุรกิจของบริษัท  
 ในปี 2558 รายได้ของบริษัท อยูท่ี่ 4,211 ล้านบาท เพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 0.04 แตห่ากพิจารณา
ถึงปัจจยัตา่งๆ พบว่า คา่สาธารณปูโภครับ (คา่ไฟฟ้าและคา่ไอน า้) ลดลงร้อยละ 9.73 เน่ืองจาก ราคาน า้มนั
ท่ีต ่าลงซึง่เป็นปัจจยัท่ีอยูเ่หนือการควบคมุ อย่างไรก็ดีรายได้คา่ปรึกษาและบริการเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.23  รายได้
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสียเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.07 และรายได้เงินปันผลรับ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 24.81 ตามล าดบั เป็นผลจากการติดตามการลงทนุ และการสง่เสริมการค้าและเพิ่มชอ่ง
ทางการจ าหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศให้กบับริษัทตา่งๆ ท่ีได้ลงทนุไปอยา่งตอ่เน่ือง  ผลจากการ
ด าเนินการเชิงรุกดงักลา่ว และการปรับกลยทุธ์เพ่ือตอบสนองตอ่บริบทใหมท่างเศรษฐกิจ  กอปรกบัการ
ควบคมุคา่ใช้จา่ย และการเพิ่มความสามารถในการลดต้นทนุ  สง่ผลให้ในปี 2558 บริษัทฯ มีก าไร 1,317 
ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปี  2557  ร้อยละ 14.52   นอกจากนี ้  บริษัทฯ  ยงัคงได้รับการจดัอนัดบัเครดติองค์กร
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ท่ีระดบั AA แนวโน้มอนัดบัเครดติคงท่ี โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั สะท้อนถึงการบริหารจดัการตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 ส าหรับในปี  2559  เป็นปีท่ีประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นส่วนหนึง่ของประชาคมอาเซียนอย่างเป็น
ทางการ โดยบริษัทฯ มุง่เน้นการพฒันาการลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือตอบสนองตอ่นโยบายภาครัฐ 
โดยเฉพาะพืน้ท่ีอ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก ซึง่มีความได้เปรียบทางยทุธศาสตร์ และการพฒันาสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ท่ีมุง่ไปสู่การเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน รวมถึงการด าเนินการอยา่งตอ่เน่ืองในเร่ืองการ
ให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีจริยธรรม จรรยาบรรณและความ
โปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในค าประกาศเจตนารมย์แนวร่วมปฎิบตั ิ (Collective 
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ตลอดจนเพ่ือให้เป็นไปตาม
เจตนารมย์ และความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยรวม บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ และข้อ
ปฎิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  เพ่ือเป็นแนวทางปฎิบตั ิและมีการฝึกอบรม ส่ือสารภายในองค์กรและ
ผู้ มีสว่นได้เสีย ถึงเจตนารมย์ดงักลา่ว 
 2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ   
  ส าหรับธุรกิจการลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ บริษัทฯ จะลงทนุในธุรกิจท่ีตอ่เน่ืองหรือเสริมกบัธุรกิจ
เดมิ รวมทัง้ลงทนุในธุรกิจใหมท่ี่คาดวา่จะให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ มีการสรรหาผู้ ร่วมลงทนุท่ีมี
ศกัยภาพ มีเทคโนโลยีใหม่ๆ  และมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยได้รับการแนะน าและชกัชวนจากผู้ ร่วม
ลงทนุเดมิ หรือสถาบนัการเงินตา่งๆ รวมทัง้กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หากมีการ
ร่วมลงทนุและต้องการเข้ามาอยูใ่นสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ของบริษัท บริษัทฯ จะให้ความชว่ยเหลือ
และให้ค าแนะน าในด้านการจดัตัง้ การจดัหาสถานท่ี การขออนญุาตตา่งๆ จากทางราชการ เพ่ือให้การ
ด าเนินการบรรลตุามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ โดยในด้านสถานท่ี บริษัทฯ มีท่ีดนิและอาคารในสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ถึง 3 แหง่ ท่ีพร้อมให้เชา่หรือขาย รวมทัง้มีอาคาร โรงงานส าเร็จรูป ให้เชา่ ท่ีต าบลแมก่าษา 
อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก เพ่ือใช้ประกอบกิจการ ในราคาท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่ผู้ลงทนุ ท าให้สามารถ
ด าเนินการผลิตสินค้าและสร้างผลก าไรได้ในเวลาท่ีรวดเร็ว  
 2.1.4 งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ - ไมมี่- 
 

 2.2 ธุรกิจการให้เช่าและบริการ   
 2.2.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
  ธุรกิจการให้เชา่และบริการเป็นธุรกิจท่ีบริษัทฯ   เป็นผู้ด าเนินการเอง    โดยมีวตัถปุระสงค์  เพ่ือ
รองรับการขยายตวัและเพิ่มศกัยภาพในด้านการแขง่ขนัให้กบับริษัทกลุม่สหพฒัน์    สามารถแบง่ได้เป็น   4  
ประเภท ดงันี ้
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 (1) การให้เช่าและบริการ 
  ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ท่ีเปิดด าเนินการแล้ว  บริษัทฯ มีการให้เชา่ท่ีดิน  อาคาร  
บริการระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกและบ ารุงรักษา  เชน่  บริการบ าบดัน า้เสีย บริการ
ห้องพยาบาล เป็นต้น  อีกทัง้บริษัทฯ  ยงัได้ขยายธุรกิจการให้เชา่และบริการไปท่ีต าบลแมก่าษา  อ าเภอแมส่อด 
จงัหวดัตาก   และขยายการให้เชา่ส าหรับร้านค้าปลีก    ท่ีโครงการ  J-Park  Sriracha  Nihon  Mura   ท่ีต าบล
สรุศกัดิ์  อ าเภอศรีราชา   จงัหวดัชลบรีุ   โดยได้รับคา่ตอบแทนในรูปคา่เช่ารับและคา่บริการสาธารณูปโภครับ
นัน้ๆ ตลอดจนได้รับใบอนญุาตจ าหน่ายไฟฟ้าและใบอนญุาตระบบจ าหนา่ยไฟฟ้าภายในสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ ศรีราชา เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้าท่ีอยูใ่นสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา โดยได้รับ
คา่ตอบแทนในรูปคา่ไฟฟ้ารับ ในปี  2558  มีผู้ เชา่ท่ีดนิและอาคาร จ านวน 129 ราย และผู้ใช้บริการไฟฟ้าจ านวน  
63  ราย และไอน า้จ านวน  22  ราย 

  นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีการพฒันาธุรกิจการให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส านกังาน 
ซึง่มีการออกแบบอาคารตามความต้องการของลกูค้า   โดยบริษัทฯ จะได้รับคา่ตอบแทนในรูปคา่เชา่รับ  
 (2) การให้ค าปรึกษาและบริการ   
  บริษัทฯ  ให้ค าปรึกษา แนะน า วางแผนด้านธุรกิจ การจดัการและการด าเนินโครงการใหม่ๆ   
แก่บริษัทกลุม่สหพฒัน์ โดยบริษัทฯ จะได้รับคา่ตอบแทนในรูปของคา่ท่ีปรึกษาธุรกิจรับและคา่บริการรับ  ในปี  
2558  มีผู้ใช้บริการจ านวน  84  ราย 
 (3) บริการด้านเคร่ืองหมายการค้า  
  บริษัทฯ ให้บริการด้านเคร่ืองหมายการค้าแก่บริษัทกลุ่มสหพฒัน์ โดยเคร่ืองหมายการค้า 
แบง่เป็น  2  ประเภท คือ 

  - เคร่ืองหมายการค้าตา่งประเทศ บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภณัฑ์
ท่ีมีช่ือเสียงในตา่งประเทศ และได้ท าสญัญายินยอมให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักล่าว  เพ่ือ
ท าการผลิตและจ าหน่ายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้านัน้ๆ เชน่  Guy Laroche, ELLE, Absorba โดย
บริษัทฯ จะได้รับคา่ตอบแทนในรูปของคา่ลิขสิทธ์ิรับ ในปี  2558  มีผู้ใช้บริการจ านวน 13 ราย 
  - เคร่ืองหมายการค้าในประเทศ  บริษัทฯ  เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า
ตอ่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตามประเภทของผลิตภณัฑ์ และได้ท าสญัญายินยอมให้บริษัท
กลุม่สหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักล่าว เพ่ือท าการผลิตและจ าหนา่ยสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้านัน้ๆ  
เชน่ กลุสตรี Rain Flower และ Homecare เป็นต้น  โดยได้รับคา่ตอบแทนในรูปเคร่ืองหมายการค้ารับ   ในปี  
2558   มีผู้ใช้บริการจ านวน  3  ราย 
 (4)  บริการด้านธุรกิจสนามกอล์ฟ  และโรงแรม 
   บริษัทฯ ให้บริการสนามกอล์ฟมาตรฐาน 18  หลมุ  พร้อมโรงแรมท่ีพกั ท่ีต าบลวงัดาล  อ าเภอ
กบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ ซึง่เป็นท่ีพกัแหง่เดียวในจงัหวดัปราจีนบรีุ ท่ีตัง้อยูภ่ายในสนามกอล์ฟโดยได้
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คา่ตอบแทนในรูปคา่ธรรมเนียมการใช้สนามกอล์ฟ คา่อาหาร คา่เคร่ืองด่ืม และคา่ห้องพกั  ในปี 2558 บริษัทฯ 
ได้เปิดให้บริการสนามกอล์ฟหริภญุชยั กอล์ฟ คลบั ซึง่เป็นการพฒันาสนามกอล์ฟขนาด 9 หลมุ ตัง้อยูภ่ายใน
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู นอกจากนี ้ ยงัเป็นการบริหารจดัการ
น า้ใช้ท่ีผา่นการบ าบดัจากสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบนิทร์บรีุ และล าพนู ให้เกิดประสิทธิภาพอยา่ง
ยัง่ยืน 
 

 2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
  การตลาด บริษัทฯ ได้ตัง้หน่วยสง่เสริมการตลาดตา่งประเทศเพิ่มจากหนว่ยการตลาดในประเทศ 
ทัง้นี ้ โดยเน้นกลุ่มนกัลงทนุจากตา่งประเทศ ให้เข้ามาลงทนุในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ของบริษัท 
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัได้ให้ข้อมลูไว้กบัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ และเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของบริษัท (www.spi.co.th) โดยบริษัทฯ ได้จดัหาผู้ มีประสบการณ์ ผู้ช านาญการ และท่ีปรึกษา ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในด้านตา่งๆ  ไว้ เพ่ือคอยให้ค าปรึกษา  แนะน า  แก่ลกูค้าตลอดเวลา 
  บริษัทฯ ได้จดัเตรียมท่ีดนิ และอาคารส าเร็จรูป ไว้รองรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (SMEs) ในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบินทร์บรีุ และล าพนู โดยผู้ เช่าสามารถ
ประกอบกิจการได้ทนัที ส าหรับการให้บริการด้านสาธารณปูโภคพืน้ฐาน บริษัทฯ จะเน้นในด้านความพร้อม
และความเพียงพอในการให้บริการ เชน่ มีระบบบ าบดัน า้เสียท่ีมีคณุภาพ บริการห้องพยาบาล บริการจดัเก็บ
และก าจดัขยะมลูฝอย และได้น าระบบ ISO 9001:2008 ซึง่เป็นระบบบริหารงานคณุภาพด้านการพฒันา
ท่ีดนิและบริการสาธารณปูโภคพืน้ฐานมาใช้ และปรับปรุงระบบการบริหารงานคณุภาพมาอย่างตอ่เน่ือง   
ปัจจบุนั การท่ีจะเพิ่มการให้เชา่และบริการได้ แนวโน้มตลาดมุง่เน้นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี การด าเนินธุรกิจ
อยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึง่ก าลงักลายเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีส าคญั ทัง้นีเ้พ่ือ
เป็นการเพิ่มศกัยภาพทางด้านการตลาด สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้าตอ่บริการของบริษัท ตลอดจนสร้าง
แรงจงูใจให้กบันกัธุรกิจรายใหม ่ ในการตดัสินใจลงทนุภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ปัจจบุนั บริษัทฯ 
ได้ด าเนินการพฒันาและปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ทัง้ 3 แหง่อย่างตอ่เน่ือง 
ด้วยการรับรองระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ของระบบ Central  Wastewater Treatment 
จากส านกัรับรองระบบคณุภาพ (สรร.) สงักดัสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย (วว)  
  ส าหรับสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ปัจจบุนั มีพืน้ท่ีคอ่นข้างจ ากดั บริษัทฯ จงึ
มุง่เน้นการให้เชา่พืน้ท่ี อาคารส าเร็จรูป โดยมีกลุม่เปา้หมายเป็นธุรกิจขนาดเล็ก SMEs หรืออาคารเก็บสินค้า  
เน่ืองจากพืน้ท่ีอยูใ่กล้ทา่เรือแหลมฉบงั 
  การแข่งขัน ในด้านธุรกิจการให้เช่าและบริการ สว่นใหญ่เป็นการให้เช่าและบริการแก่บริษัท
กลุม่สหพฒัน์  จงึไม่ประสบปัญหาด้านการแขง่ขนัมากนกั และหากเป็นบคุคลภายนอก  บริษัทฯ จะคดัเลือก
บริษัทท่ีประกอบธุรกิจท่ีไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม ดงันัน้ ด้านการให้เช่า บริษัทฯ ค านงึถึงความเหมาะสม
ในการจดัพืน้ท่ีอาคารและท่ีดิน ส าหรับนกัธุรกิจท่ีจะมาลงทนุในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ทัง้รายใหญ่
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และรายย่อย เม่ือเปรียบเทียบอตัราคา่เช่า อาคาร โรงงานภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบัสวน
อตุสาหกรรม เขตอตุสาหกรรมและนิคมอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียง สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์มีอตัรา
คา่เช่าพืน้ท่ีตอ่ตารางเมตรต ่ากว่า ส่วนด้านการให้บริการ บริษัทฯ มีการพฒันาและปรับปรุงด้านบริการและ
สิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความเช่ือมัน่ในการอยู่ในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ของบริษัท 
นอกจากนี ้ ส าหรับการให้บริการด้านกระแสไฟฟ้า คูแ่ขง่จะมีแตเ่ฉพาะการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคเท่านัน้ ส่วน
บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนญุาตจ าหน่ายไฟฟ้าด้วย ยอ่มมีความมัน่คงของระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า ความ
สะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการ ส่วนการให้บริการไอน า้นัน้ เน่ืองจากท่ีผา่นมาต้นทนุไอน า้ของลกูค้า
ท่ีซือ้จากบริษัทฯ ยงัต ่ากวา่ต้นทนุการผลิตไอน า้ท่ีลกูค้าผลิตใช้เอง บริษัทฯ จงึไมป่ระสบปัญหาด้านการแขง่ขนั   
  นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัได้ขยายธุรกิจการให้เชา่และบริการไปท่ีต าบลแมก่าษา อ าเภอแมส่อด 
จงัหวดัตาก ซึง่เป็นพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษของภาครัฐ เพ่ือเป็นทางเลือกให้กบันกัธุรกิจมากขึน้ และเปิดให้เชา่
พืน้ท่ีในโครงการ J-Park Sriracha Nihon  Mura ซึง่เป็นธุรกิจ Shopping Mall บนเนือ้ท่ี 22-1-14 ไร่ ในแถบ
ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก (Eastern Seaboard) ตัง้อยูท่ี่ต าบลสรุศกัดิ์ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ เป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวสไตล์ญ่ีปุ่นที่ได้รับความนิยมจากชาวญ่ีปุ่นจ านวนมาก ผู้บริหารมีแนวคดิการออกแบบเพ่ือเป็น
ศนูย์ส่งเสริมและแลกเปล่ียนวฒันธรรมไทย-ญ่ีปุ่ น โดยเล็งเห็นถึงความส าคญัของการเช่ือมความสมัพนัธ์
ระหว่างคนไทยและคนญ่ีปุ่ น ตวัอาคาร สถานท่ี ออกแบบให้เป็นเหมือนเมืองญ่ีปุ่ นสมยัดัง้เดมิ (สมยัเอโดะ) 
จดุเดน่อีกอยา่งหนึง่ คือ ท่ีตัง้อยูใ่จกลางแหลง่ชมุชน หมูบ้่านจดัสรร และโรงเรียน โดยบริษัทฯ ได้ก่อสร้าง
โรงเรียนอนบุาล Oisca  Japanese  Kindergarten ซึง่เป็นการให้เชา่อาคารและท่ีดนิ  นอกจากนี ้ในปี 2558  
บริษัทฯ ได้ร่วมกบั บริษัท โตควิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั และ บริษัท ช.การชา่ง-โตกิว คอนสตรัคชัน่ จ ากดั ก่อตัง้
บริษัท สห โตควิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั เพ่ือพฒันาโครงการน าร่องโครงการแรก โดยใช้ช่ือวา่ “HarmoniQ 
Residence Sriracha” ในรูปแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์บนพืน้ท่ีกวา่ 30 ไร่ ซึง่อยูต่รงข้ามโครงการ J-Park 
Sriracha Nihon Mura โดยมีแนวโน้มท่ีจะขยายพืน้ท่ีระยะท่ี 2 เป็นท่ีพกัอาศยั รวมถึงร้านค้า ร้านอาหาร และ
สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเป็นการสร้างแรงดงึดดูและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนกัลงทนุชาวญ่ีปุ่ น
ท่ีมาลงทนุในอ าเภอศรีราชา และพืน้ท่ีใกล้เคียง กอปรกบัพืน้ท่ีบริเวณดงักล่าวมีศกัยภาพในการพฒันาขึน้เพ่ือ
เป็นศนูย์กลางของชาวญ่ีปุ่ นได้อยา่งเหมาะสม 
  ส าหรับธุรกิจสนามกอล์ฟและโรงแรม   จากการท่ีสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  กบินทร์บรีุ และ
ล าพนู มีปริมาณน า้เสียท่ีผา่นการบ าบดัแล้วเป็นจ านวนมาก ได้ด าเนินการบริหารจดัการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกนั และมีการสร้างโอกาสความเป็นไปได้ในการน าของเสียจากอตุสาหกรรมมาใช้เป็นวตัถดุิบ  
สง่ผลให้เกิดดลุยภาพในมิตเิชิงเศรษฐกิจ   สิ่งแวดล้อมและสงัคม อนัจะน าไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยืน ใน
ขณะเดียวกนั เพ่ือให้การบริหารจดัการน า้ทิง้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการสถานท่ีนนัทนาการ ท่ี
จะสร้างผลตอบแทนได้ในระดบัหนึง่ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าธุรกิจสนามกอล์ฟในตลาดปัจจบุนัเป็นธุรกิจท่ีมีการ
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ขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง และเพ่ือเป็นการบริหารน า้ใช้อย่างยัง่ยืน  บริษัทฯ  จงึได้สร้างสนามกอล์ฟ และสนาม
ฝึกซ้อมกอล์ฟ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 1.  สนามกอล์ฟกบินทร์บุรีสปอร์ตคลับ ตัง้อยูท่ี่ต าบลวงัดาล อ าเภอกบนิทร์บรีุ จงัหวดั
ปราจีนบรีุ  เป็นสนามกอล์ฟมาตรฐาน 18 หลมุ เอกลกัษณ์พิเศษของสนามกอล์ฟแหง่นี ้ คือ มีความยาวของ
สนามท่ียาวท่ีสดุในประเทศไทย จากการท่ีมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึน้ บริษัทฯ จงึได้เปิดให้บริการโรงแรม ซึง่เป็นท่ี
พกัแหง่เดียวในจงัหวดัปราจีนบรีุ ท่ีตัง้อยูภ่ายในสนามกอล์ฟ เพ่ือความสะดวกของผู้มาใช้บริการ ปัจจบุนัมี
จ านวนห้องพกัทัง้หมด 36 ห้อง พร้อมด้วยบริการ สระวา่ยน า้ ห้องประชมุขนาดเล็ก ห้องอาหาร เพ่ือให้บริการ
ลกูค้าเตม็รูปแบบ  ซึง่ลกูค้าสว่นใหญ่จะเข้าใช้บริการห้องพกัพร้อมกบัออกรอบเล่นกอล์ฟ จงึสามารถดงึดดู
และสร้างความท้าทายให้นกักอล์ฟโดยทัว่ไปมาใช้บริการ สง่ผลให้ธุรกิจสนามกอล์ฟกบินทร์บรีุสปอร์ตคลบั 
ได้เปรียบผู้ประกอบการรายอ่ืนในเขตอตุสาหกรรมใกล้เคียงเป็นอยา่งมาก และยงัเป็นท่ีพกัของนกัเรียนการบนิ 
โรงเรียนการบนิ ศรีราชา เอวิเอชัน่  ซึง่เป็นบริษัทกลุม่สหพฒัน์ท่ีสอนการบิน 
 2. สนามกอล์ฟ หริภุญชัย กอล์ฟ คลับ ตัง้อยูท่ี่ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพนู  จงัหวดั
ล าพนู   ซึง่เป็นการพฒันาสนามกอล์ฟในระยะแรกขนาด 9 หลมุ เป็นรูปแบบท่ีผสมผสานระหวา่ง ป่าไม้
เบญจพรรณ บวัน า้ ท้องนา เพ่ือสะท้อนภาพความกลมกลืนของธรรมชาติกบัชมุชน อีกทัง้การออกแบบแตล่ะ
หลมุนัน้มีลกัษณะโดดเดน่แตกตา่งกนัเพ่ือเป็นการทดสอบฝีมือ รวมถึงสร้างความท้าทายความสามารถของ
นกักอล์ฟ ด้วยการตีกอล์ฟข้ามหลมุท่ีมีการออกแบบให้มีน า้ล้อมรอบ นอกจากนี ้ นกักอล์ฟยงัสามารถ
มองเห็นองค์พระธาตหุริภญุชยั ดอยสเุทพ  และดอยอินทนนท์ ซึง่เป็นจดุเดน่ท่ีจะเชิญชวนให้นกักอล์ฟเข้ามา
สมัผสับรรยากาศท่ีโอบล้อมด้วยธรรมชาตท่ีิสวยงาม พืน้ท่ีปกคลมุด้วยสิ่งแวดล้อมและอากาศท่ีดี สร้างความ
ประทบัใจให้กบันกักอล์ฟท่ีมาใช้บริการ ซึง่ในปี  2558  บริษัทฯ ได้จดัท าแท่นทีเพิ่มจ านวน 5 หลมุ เป็นส่วน
หนึง่ท่ีชว่ยเพิ่มอรรถรสการแขง่ขนัให้สนกุย่ิงขึน้ หลงัจากการเปิดให้บริการได้รับการตอบรับจากนกักอล์ฟทัง้
ชาวไทยและตา่งชาตท่ีิท างานอยูใ่นสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู และพืน้ท่ีใกล้เคียง บริษัทฯ จงึได้
ขยายพืน้ท่ีลานจอดรถ ระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน การก่อสร้างคลบัเฮาส์ ด้วยการออกแบบให้มีเอกลกัษณ์
ของล้านนา โดยเป็นสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมยั และมีห้องอาหารท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพภายนอก 
นอกจากนี ้ต าแหนง่ท่ีตัง้อยู่ใกล้ตวัเมืองจงัหวดัล าพนูมากท่ีสดุ ถือเป็นข้อได้เปรียบของสนามกอล์ฟ หริภญุชยั 
กอล์ฟคลบั ซึง่นกักอล์ฟสามารถเดนิทางได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว  
 การสร้างสนามกอล์ฟทัง้ 2 แหง่ เป็นสิ่งจงูใจให้นกัธุรกิจตดัสินใจมาลงทนุในสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ และล าพนู ได้ง่ายขึน้ และยงัเป็นการเพิ่มมลูคา่ท่ีดนิ สร้างรายได้ให้กบับริษัทฯ และ
ชมุชน  
 

 2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ    
  บริษัทฯ ได้จดัท่ีดนิและอาคารส าเร็จรูปในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์    รวมทัง้ท่ีต าบลแม่
กาษา อ าเภอแมส่อด  จงัหวดัตาก  โครงการ J-Park Sriracha Nihon Mura  ซึง่เป็นธุรกิจ Shopping Mall  
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ตัง้อยูท่ี่ต าบลสรุศกัดิ์ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ โดยการให้เชา่ท่ีดนิ อาคาร ร้านค้า เพ่ือรองรับนกัธุรกิจท่ี
ต้องการประกอบกิจการ  พร้อมทัง้ได้จดัเตรียมบคุลากรทัง้ในด้านการบญัชี  ด้านการตา่งประเทศ  ด้าน
กฎหมาย และด้านอ่ืนๆ  เพ่ือให้บริการลกูค้าท่ีประสบปัญหาและไมส่ามารถท่ีจะแก้ปัญหาดงักลา่วได้  สว่น
ในเร่ืองของลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงจากตา่งประเทศท่ีได้รับความนิยม  และมี
ความต้องการทัง้ตลาดในประเทศและตา่งประเทศ มีทัง้ท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ติดตอ่จดัหา และบริษัทกลุ่มสหพฒัน์
จดัหามาให้  โดยบริษัทฯ เป็นผู้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าหรือจดัหาลิขสิทธ์ิ เพ่ือให้มีความหลากหลายใน
ประเภทของสินค้า ซึง่สามารถก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึน้ ตลอดจนการสร้างเคร่ืองหมายการค้าของตนเองขึน้มา
ใหมใ่ห้เป็นท่ียอมรับของตลาดทัว่ไป เพ่ือลดต้นทนุในเร่ืองลิขสิทธ์ิของการผลิตสินค้า บริษัทฯ ได้พฒันาพืน้ท่ี
วา่งเปลา่ของบริษัท ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยจดัสร้างสนามกอล์ฟ และโรงแรม ซึง่เป็นการเพิ่มธุรกิจบริการ
ให้กบับริษัทฯ    
 2.2.4  งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ - ไมมี่ - 
 

 2.3 ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 
 2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ     
  บริษัทฯ  ได้ด าเนินธุรกิจพฒันาท่ีดนิเพ่ือการอตุสาหกรรม  โดยมีวตัถปุระสงค์เร่ิมแรกเพ่ือรองรับ
การขยายก าลงัการผลิตของโรงงานของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ และเป็นการสนองตอ่นโยบายของรัฐบาลในการ
สนบัสนนุการขยายตวัทางด้านอตุสาหกรรมให้กระจายออกไปยงัสว่นภมูิภาค เพ่ือเป็นการพฒันาเศรษฐกิจและ
อตุสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้าควบคูก่บัการเสริมสร้างคณุภาพชีวิต สงัคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้มีการ
บริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่น าไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืน โดยมีรายได้ในรูปของรายรับ
จากการขายพืน้ท่ีในจงัหวดัชลบรีุ   จงัหวดัปราจีนบรีุ และจงัหวดัล าพนู  
  เหตท่ีุเป็น “สวนอุตสาหกรรม” เพราะบริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะพฒันาสภาพแวดล้อมให้ร่มร่ืน 
บรรยากาศอบอุ่น ส าหรับทกุชีวิตในชายคาสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ภายใต้ปรัชญา “สร้างสิ่งที่มากกว่า
ค าว่าเขตอุตสาหกรรม” ปัจจบุนั ลกูค้าของบริษัทท่ีด าเนินการอยู่ นอกจากบริษัทกลุม่สหพฒัน์แล้ว บริษัทฯ 
ยงัเปิดกว้างส าหรับอตุสาหกรรมท่ีให้ความสนใจ ดงันัน้ เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความเช่ือมัน่ในบริการสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ จงึได้น าระบบ ISO 9001:2008 ซึง่เป็นระบบบริหารงานคณุภาพด้านการพฒันาท่ีดนิและ
บริการสาธารณปูโภคพืน้ฐานมาใช้ในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ทัง้ 3 แหง่ และปรับปรุงระบบการ
บริหารงานคณุภาพมาอยา่งตอ่เน่ือง 
  วัตถุประสงค์ในการน าระบบบริหารคุณภาพมาใช้เพื่อ 
  1.   เป็นแนวทางในการบริหารระบบคณุภาพของบริษัท 
  2.   ควบคมุและปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินการของบริษัท 
  3.   เพิ่มพนูความพงึพอใจของลกูค้าในงานบริการของบริษัท 
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  ในปี  2553  ได้มีการทบทวนระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001:2008 และเห็นชอบให้น าด าริของ 
นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา ประธานเครือสหพฒัน์ “คนดี สินค้าดี สงัคมดี” มาก าหนดเป็นนโยบายคณุภาพ
ส าหรับธุรกิจบริการภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ทัง้ 3 แหง่ เพ่ือสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าและมี
การพฒันาอย่างตอ่เน่ือง โดยนโยบายดงักล่าว มีวตัถปุระสงค์ดงันี ้ คือ พนกังานของบริษัท ให้บริการลกูค้าด้วย
ความรวดเร็ว  สภุาพ  มีความรู้  คณุธรรมและจริยธรรม  ระบบสาธารณูปโภคท่ีให้บริการลกูค้ามีคณุภาพ
เพียงพอและพฒันาตามเปา้หมายท่ีก าหนด ส่งเสริมและพฒันาด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยั สขุภาพและ
สิ่งแวดล้อมของพนกังานในองค์กรและชมุชนบริเวณรอบพืน้ท่ี  ควบคูไ่ปกบันโยบายด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001:2004 ท่ีมุง่เน้นการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมโดยรวมของสวนอตุสาหกรรมให้สวยงาม ร่วมช่วยเหลือ
สงัคมและสนัทนาการร่วมกนั โดยพนกังานทกุระดบัต้องน านโยบายดงักล่าวไปปฏิบตัโิดยเคร่งครัดให้ได้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้ด าเนินการพฒันาและปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมภายในสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ทัง้ 3 แหง่อยา่งตอ่เน่ือง ด้วยการรับรองระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 
14001:2004 ของระบบ Central  Wastewater Treatment  จากส านกัรับรองระบบคณุภาพ (สรร.) สงักดั
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย (วว) ซึง่ได้เปิดเผย นโยบายสิ่งแวดล้อม ใน ความ
รับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
 นโยบายสิ่งแวดล้อม  จะส่ือสารให้กบัพนกังานทกุระดบั  โดยผา่นการฝึกอบรมและการติดประกาศภายใน
บริษัทฯ ผู้จดัการฝ่าย/ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่าย มีหน้าท่ีรับผิดชอบเพ่ือให้มัน่ใจวา่พนกังานใต้บงัคบับญัชาทกุคน มี
ความเข้าใจและปฏิบตัติามแนวทางของนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท รวมถึงส่ือสารไปยงัผู้ขาย/ผู้ รับเหมาท่ี
เข้ามาปฏิบตังิานในนามของบริษัท  
 ทัง้นี ้  ด้วยสภาวะวิกฤตด้านพลงังานและวิกฤตการณ์โลกร้อนมีแนวโน้มสงูขึน้  ตามเวลาท่ีเปล่ียนแปลง  
จนเป็นปัญหาท่ีส าคญัในระดบัชาติ อนัเน่ืองมาจากการใช้พลงังานอยา่งไมมี่ประสิทธิภาพ อีกทัง้พลงังาน
ดงักลา่ว  ยงัต้องพึ่งการน าเข้าจากตา่งประเทศ ท าให้เกิดการสญูเสียเงินออกนอกประเทศเป็นจ านวนมากและ
ยงัเป็นปัญหาด้านต้นทนุการผลิตท่ีสงูขึน้ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน ท่ีอาจจะสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถ
ในการแขง่ขนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กซึง่ส่วนใหญ่ประมาณ 10,000 ราย ท่ีเป็น
ของคนไทย 
 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้มีการด าเนินการจดัการด้านพลงังาน โดยน านโยบายด้าน
พลงังานจากผู้บริหาร มาก าหนดเป็นนโยบายพลงังานภายใต้ขอบเขตระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลางของบริษัท 
เพ่ือการอนรัุกษ์พลงังานและมีการพฒันาด้านพลงังานอย่างตอ่เน่ือง นโยบายดงักล่าวมีวตัถปุระสงค์ท่ีมุง่เน้น
การปรับปรุงการจดัการสมรรถนะด้านพลงังานอยา่งเหมาะสม ควบคูไ่ปกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายของระบบ
บ าบดัน า้เสียส่วนกลาง โดยพนกังานทกุระดบัต้องน านโยบายดงักล่าวไปปฏิบตัิโดยเคร่งครัด   เพ่ือให้ได้ตาม
เปา้หมายในการพฒันาระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางและกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึง่ปัจจบุนั   
บริษัทฯ ยงัคงรักษาระบบมาตรฐานการจดัการด้านพลงังาน ISO 50001:2011 ท่ีได้รับการรับรองระบบบ าบดัน า้
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เสียส่วนกลางเป็นกลุม่อตุสาหกรรมหรือนิคมอตุสาหกรรมแหง่แรกในประเทศไทย ซึง่ได้รับการรับรองระบบ
บ าบดัน า้เสียส่วนกลางจากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) อย่างตอ่เน่ืองมาโดยตลอด และในปี 
2558 บริษัทฯ ได้ด าเนินการพฒันาและปรับปรุงสมรรถนะ ด้านพลงังานภายในระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง   
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่ได้เปิดเผย นโยบายพลงังาน ใน ความรับผิดชอบต่อ
สังคม หัวข้อ การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
 พนกังานของบริษัท ถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่อยา่งยิ่งและเป็นหวัใจส าคญัท่ีเกือ้กลูให้การด าเนินการ
ด้านการจดัการพลงังานให้ประสบผลส าเร็จตามเปา้หมาย บริษัทฯ ได้มุง่พฒันา เสริมสร้าง และสนับสนนุให้
เกิดการสร้างความรู้ ความสามารถของพนกังานอยา่งตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ บริษัทฯ จงึจดัให้มีการฝึกอบรม
ให้กบัพนกังานทกุระดบั ทัง้การจดัอบรมภายในและการเข้ารับการอบรมจากภายนอก และบริษัทฯ ยงัได้
ด าเนินการจดัการด้านพลงังาน เพ่ือพฒันาบริษัทฯ อยา่งเป็นระบบ ซึง่จะท าให้บริษัทฯ มีความเข้มแข็งและ
ขบัเคล่ือนไปอยา่งถกูทิศทาง และได้น าการจดัการด้านพลงังานมาปฏิบตัิ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ
อยา่งตอ่เน่ือง อีกทัง้ยงัเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั อนัจะน าสูก่ารพฒันาคณุภาพท่ีตอ่เน่ือง และเป็น
การสง่เสริมการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจ ากดั เพ่ือมุง่มัน่สูก่ารเป็นองค์กรท่ีพฒันาอย่างยัง่ยืน และสร้างคณุคา่สูส่งัคม 
 จากนโยบายดงักลา่ว ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า ตามหนว่ยบ าบดัท่ี
มีนยัส าคญั ภายในระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ซึง่สามารถประหยดั
ได้ถึง 11,791.29 กิโลวตัต์  ถือเป็นการลดต้นทนุในการบ าบดัน า้เสียได้ถึง  37,996.78 บาทตอ่ปี ถึงกระนัน้ 
บริษัทฯ ยงัคงไว้ซึง่โครงการด้านพลงังานท่ีด าเนินการไปในปีท่ีผา่นมา สง่ผลให้การอนรัุกษ์พลงังานโดย
ภาพรวมของบริษัท มีความตอ่เน่ืองและยัง่ยืนมากยิ่งขึน้  
 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ประกอบด้วย กลุม่โรงงานบริษัทท่ีกลุม่สหพฒัน์ร่วมลงทนุ อยา่งไรก็ตาม 
ปัจจบุนัพืน้ท่ีภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา เร่ิมมีความหนาแน่นมากขึน้ ประกอบกบัท่ีดนิมี
มลูคา่สงูขึน้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงสนบัสนนุนกัลงทนุท่ีมีเทคโนโลยีการผลิตขัน้สงูเข้ามาลงทนุจดัตัง้โรงงานภายใน
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ส าหรับโรงงานท่ีต้องการขยายตวัด้านการผลิต  ให้ขยายการผลิตไป
ยงัสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบนิทร์บรีุ ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ ได้พฒันาพืน้ท่ีภายในสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ กบนิทร์บรีุ ให้เป็นพืน้ท่ีขาย/ให้เชา่ เพ่ือรองรับความต้องการของนกัลงทนุ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้
พฒันาท่ีดินภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู เพ่ือรองรับการขยายตวัของกลุม่โรงงานท่ีมีการผลิต
ด้วยเทคโนโลยีขัน้สงู สง่ผลให้สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู เป็นเขตประกอบการอตุสาหกรรมท่ีมี
ศกัยภาพด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยีขัน้สงู  
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 ปัจจบุนั  บริษัทฯ มีสวนอตุสาหกรรมท่ีด าเนินการอยู ่3 แหง่  ดงันี ้
 (1) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  ศรีราชา  
  บริษัทฯ เร่ิมด าเนินการเม่ือปี พ.ศ. 2520 โดยตัง้อยูใ่นเขตเทศบาลต าบลแหลมฉบงั บริเวณหมูท่ี่ 
11 ต าบลหนองขาม และหมู่ท่ี 1 ต าบลบงึ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ ปัจจบุนัมีเนือ้ท่ีประมาณ 1,800 ไร่ 
โดยมีระบบสาธารณปูโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ  ดงันี  ้

 โรงงานผลิตไฟฟ้าขนาดก าลงัการผลิต 174 เมกะวตัต์ ท่ีสามารถส ารองไฟฟ้าได้อย่าง
เพียงพอตลอด 24 ชัว่โมง ด าเนินการโดย บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) ซึง่
บริษัทฯ ได้รับใบอนญุาตจ าหนา่ยไฟฟ้าจากส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 
กระทรวงพลงังาน นอกจากนี ้ ไอน า้ท่ีเหลือจากการผลิตไฟฟ้าจะจ าหน่ายให้แก่โรงงานตา่งๆ 
ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ด้วย  

 ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง ซึง่ได้รับเกียรติบตัรจากชมรมสภาวะแวดล้อมสยามในปี 2537  
รองรับน า้เสียได้ประมาณวนัละ 12,000  ลกูบาศก์เมตร           

 สนามบนิท่ีได้รับอนญุาตจากกรมการบนิพลเรือน 

 อา่งเก็บน า้ท่ีสามารถส ารองน า้ดิบได้จ านวน  850,000  ลกูบาศก์เมตร 

 ระบบผลิตน า้ประปาท่ีมีก าลงัการผลิต  20,000  ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั  

 สวนพกัผอ่น 

 สว่นบริการเสริมธุรกิจซึง่เป็นศนูย์จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์กลุม่สหพฒัน์ ด าเนินการโดย บริษัท  
กบนิทร์พฒันกิจ  จ ากดั 
 

 (2) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  กบินทร์บุรี  
 บริษัทฯ เร่ิมด าเนินการเม่ือปี 2532 โดยตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีต าบลนนทรี และต าบลวงัดาล  อ าเภอ

กบนิทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ ปัจจบุนัมีเนือ้ท่ีประมาณ 3,900 ไร่ โดยมีระบบสาธารณปูโภคและสิ่งอ านวย
ความสะดวกตา่งๆ ดงันี ้

 อา่งเก็บน า้ท่ีสามารถส ารองน า้ดิบได้จ านวน  1,000,000 ลกูบาศก์เมตร 

 ระบบผลิตน า้ประปาท่ีมีก าลงัการผลิต  6,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั 

 สถานีไฟฟ้ายอ่ยของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคขนาด  50 x 2 เมกะวตัต์ 

 ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง สามารถบ าบดัน า้เสียได้วนัละ  16,000 ลกูบาศก์เมตร 

 สนามบนิท่ีได้รับอนญุาตจากกรมการบนิพลเรือน 

 เตาเผามลูฝอยขนาด 100 กิโลกรัมตอ่ชัว่โมง ได้รับอนญุาตจากกระทรวงอตุสาหกรรม 
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 (3) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  ล าพูน  
  บริษัทฯ เร่ิมด าเนินการเม่ือปี 2532 โดยตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีต าบลป่าสกัและต าบลเวียงยอง อ าเภอ
เมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู ปัจจบุนัมีเนือ้ท่ีประมาณ 2,200 ไร่ โดยมีระบบสาธารณปูโภค และสิ่งอ านวยความ
สะดวกตา่งๆ ดงันี ้

 อา่งเก็บน า้ท่ีสามารถส ารองน า้ดิบได้จ านวน  1,000,000 ลกูบาศก์เมตร 

 ระบบบ าบดัน า้เสีย ซึง่สามารถบ าบดัน า้เสียได้วนัละ  6,500 ลกูบาศก์เมตร 

 สถานีไฟฟ้ายอ่ยของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ขนาด  50 x 2 เมกะวตัต์  

 สนามบนิ ท่ีได้รับอนญุาตจากกรมการบนิพลเรือน 

 เตาเผามลูฝอยขนาด 50  กิโลกรัมตอ่ชัว่โมง  ได้รับอนญุาตจากกระทรวงอตุสาหกรรม 

 ระบบน า้อปุโภคและบริโภคจากบอ่บาดาล โดยมีอตัราการสบูขึน้มาใช้ประโยชน์ได้ประมาณ
วนัละ  3,150  ลกูบาศก์เมตร 

 ระบบน า้อปุโภคและบริโภคจากระบบผลิตน า้ประปาวนัละ 1,200 ลกูบาศก์เมตร 
 2.3.2  การตลาดและการแข่งขัน 
  การตลาด บริษัทฯ ด าเนินการพฒันาสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  โดยเร่ิมตัง้แตก่าร
คดัเลือกท าเลท่ีตัง้ท่ีเหมาะสม การออกแบบและวางผงัโครงการ การพฒันาระบบสาธารณปูโภคให้เพียงพอ 
การจดัให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการท่ีดี การควบคมุรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยูใ่นสภาพท่ีดี การคดัเลือก
บริษัทท่ีจะเข้ามาประกอบกิจการในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ จะพิจารณาโรงงานท่ีไมส่ง่ผลกระทบตอ่
สิ่งแวดล้อม หรือโรงงานท่ีจดัให้มีการปอ้งกนัผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด และจะติดตามผลกระทบ
ตอ่สิ่งแวดล้อมของโรงงานตา่งๆ อยา่งสม ่าเสมอ มีการก าหนดพืน้ท่ีส าหรับโรงงานประเภทตา่งๆ เพ่ือง่ายตอ่
การควบคมุ โดยบริษัทฯ ได้เน้นถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมท่ีจะไมก่่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายแก่ชมุชน 
ซึง่ลกูค้าส่วนใหญ่จะได้รับข้อมลูของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์จากธนาคาร สถาบนัการเงินท่ีลกูค้าตดิตอ่
เป็นประจ า บริษัทคูค้่าของบริษัท หรือผู้ ร่วมทนุกบับริษัทฯ ทัง้ในและตา่งประเทศ ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.spi.co.th) และบริษัทฯ ยงัได้ให้ข้อมลูของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ไว้กบัส านกังานคณะกรรมการ
สง่เสริมการลงทนุ  เพ่ือให้นกัลงทนุตา่งชาตท่ีิสนใจเข้ามาลงทนุในประเทศไทยได้รับข้อมลูสะดวกขึน้ 
  การท่ีจะมีลกูค้าสนใจท่ีจะมาอยูใ่นสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์เพิ่มขึน้ นอกจากคณุภาพใน
ด้านการพฒันาท่ีดนิหรือบริการแล้ว แนวโน้มตลาดมุง่เน้นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี การด าเนินธุรกิจอยา่งมี
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึง่ก าลงักลายเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีส าคญั เพ่ือเป็นการเพิ่ม
ศกัยภาพทางด้านการตลาด สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้า ตลอดจนสร้างแรงจงูใจให้กบันกัธุรกิจรายใหม ่ใน
การตดัสินใจลงทนุภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ บริษัทฯ จงึได้มีการพฒันาและปรับปรุงด้าน
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สิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เน่ือง จนได้รับการรับรองและเกียรติบตัรตา่งๆ ตามรายละเอียดท่ีได้เปิดเผยไว้ใน หัวข้อ 
การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ  
  ส าหรับสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ปัจจบุนัมีพืน้ท่ีคอ่นข้างจ ากดั บริษัทฯ จงึมุง่เน้น
การตลาด โดยการขาย/เชา่ท่ีดนิ ให้แก่กลุม่อตุสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีขัน้สงู และคดัเลือกโรงงานอตุสาหกรรม 
หรือลกูค้า ท่ีมีเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากปัจจบุนั มีชมุชนอาศยัอยู่ตดิกบั
สวนอตุสาหกรรมจ านวนมาก ซึง่ในปี 2558 บริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้โรงงานภายในสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ ปรับเปล่ียนการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีขัน้สงู แทนเคร่ืองจกัรเดมิหรือลดการใช้แรงงาน  เพ่ือ
ลดต้นทนุการผลิตและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึง่มีโรงงานบางส่วนปรับเปล่ียนโดยการใช้เคร่ืองจกัรท่ีมี
เทคโนโลยีขัน้สงูแทนเคร่ืองจกัรเดิม รวมถึงบริษัทฯ มีการศกึษาความเป็นไปได้ในการลดต้นทนุส าหรับการใช้
ทรัพยากรลดลง โดยริเร่ิมโครงการวิจยัและพฒันาระบบบ าบดัน า้เสียและการน าน า้เสียกลบัมาใช้ประโยชน์
ภายในสวนอตุสาหกรรมให้ได้มากท่ีสดุ ด้วยการปรับปรุงระบบบ าบดัน า้เสียโดยใช้เมมเบรนระดบั Micro 
Filtration แบบ Flat Sheet เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบดัน า้เสียและคณุภาพน า้ทิง้ให้อยูใ่นระดบัดี ตอ่
ด้วยการเข้าสู่ระบบกรองด้วยเมมเบรน RO (Reverse Osmosis) เพ่ือบ าบดัขัน้สดุท้าย และฆา่เชือ้โรคก่อน
น าไปใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ตอ่ไป ซึง่นอกจากจะเป็นการลดต้นทนุใน
การใช้ทรัพยากรแล้ว ยงัเป็นการลดการปลอ่ยมลพิษออกสูส่ิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

  การแข่งขัน สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ของบริษัท ได้ด าเนินธุรกิจสวนอตุสาหกรรม โดย
เร่ิมต้นจากการจดัให้มีศนูย์การผลิตของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ ด้วยการตัง้สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เพ่ือ
รองรับการขยายตวัของบริษัทกลุม่สหพฒัน์และบริษัทร่วมทนุ แตต่อ่มาเม่ือบริษัทฯ ได้เปิดกว้างส าหรับ
อตุสาหกรรมท่ีให้ความสนใจ ท าให้บริษัทฯ ต้องแขง่ขนักบันิคมอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีใกล้เคียงทัง้ท่ี
เป็นของภาครัฐบาลและเอกชน 

  กลยุทธ์การแข่งขันที่ส าคัญ คือ การเน้นการแขง่ขนัด้วยคณุภาพและบริการระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าในปัจจบุนั และลกูค้าในอนาคต ผา่นทีม
ขาย/ลกูค้าสมัพนัธ์  ซึง่จะประสานงานดแูลลกูค้ากบัผู้บริหารและผู้จดัการฝ่ายตา่งๆ ของบริษัท  
  ทัง้นี ้ การให้บริการของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ในลกัษณะเบ็ดเสร็จครบวงจร (One 
Stop Service) จงึเป็นทางเลือกใหมส่ าหรับผู้ประกอบการท่ีมีความประสงค์จะแก้ปัญหาด้านตา่งๆ เชน่ แรงงาน  
สิ่งแวดล้อม หรือก าลงัมองหาพืน้ท่ีท่ีมีความพร้อมในด้านระบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน เช่น ไฟฟ้า น า้ประปา 
ระบบระบายน า้  และโทรคมนาคม  อีกทัง้  ยงัมุง่เน้นพฒันาธุรกิจให้เป็นเขตอตุสาหกรรมชัน้น าเชิงนิเวศ 
(Eco Industrial Park) ท่ีมุ่งเน้นการจดัการท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและผู้ มีส่วนได้สว่นเสีย อันได้แก่ ชมุชน
รอบสวนอตุสาหกรรม นิคมอตุสาหกรรมใกล้เคียง เป็นต้น เพ่ือสร้างสงัคมท่ีนา่อยูค่วบคูไ่ปกบัการด าเนินธุรกิจ
ท่ีตอ่เน่ือง 
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  Brand Positioning การก าหนดคณุสมบตัพิิเศษของท่ีดนิ วา่มีลกัษณะพิเศษในการแขง่ขนั
อยา่งไร ซึง่ในกลยทุธ์การแข่งขนันัน้ บริษัทฯ มีการน าเสนอความแตกตา่งการเป็นผู้น าด้านความมัน่คงของ
ระบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน อาทิ ไฟฟ้า น า้ประปา และระบบบ าบดัน า้เสีย ท่ีสามารถบ าบดัน า้เสียผา่น
มาตรฐานกรมโรงงาน ด้วยระบบท่ีใช้กระแสไฟฟ้าอยา่งคุ้มคา่ท่ีสดุ ซึง่ถือเป็นแนวทางการจดัการพลงังานอย่าง
ยัง่ยืน อีกทัง้ท าเลท่ีตัง้สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ยงัตัง้อยู่บนพืน้ท่ีท่ีเหมาะแก่การขนสง่สินค้าหรือ
ผลิตภณัฑ์ไปยงัเขตนิคมอตุสาหกรรมอ่ืนๆ  หรือท่าเรือตา่งๆ  
  บริษัทฯ  สามารถควบคมุภาพลกัษณ์ของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์   โดยมีการจดัหาและ
คดัเลือกโรงงานและบริษัทท่ีจะเข้ามาประกอบธุรกิจภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ราคาพืน้ท่ีภายใน
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์จงึมีราคาสงู เพ่ือปอ้งกนัโรงงานท่ีไมมี่ความสมบรูณ์และความพร้อมในทกุๆ ด้าน  
ดงันัน้ นกัลงทนุตา่งชาติยินดีซือ้ท่ีดินภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เพ่ือประกอบธุรกิจ ในราคาสงู 
เปรียบเสมือนผลิตภณัฑ์ Brand  name ถึงมีราคาสงูเพียงใด  ก็ยงัคงมีลกูค้าสนใจในผลิตภณัฑ์นัน้ๆ  ส าหรับ
ราคาขายท่ีดินตอ่ไร่ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์มีราคาท่ีสงูกว่า เม่ือเปรียบเทียบกบัพืน้ท่ีเขต
อตุสาหกรรมและนิคมอตุสาหกรรมข้างเคียงในแตล่ะภมูิภาค แตผู่้ประกอบการยงัตดัสินใจมาลงทนุในพืน้ท่ี
เครือสหพฒัน์   ทัง้นี ้  เน่ืองจากความได้เปรียบในด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  ท่ีมีความพร้อมและความมัน่คงใน
ระบบไฟฟ้า โดยภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ทกุแหง่เป็นท่ีตัง้ของสถานีไฟฟ้ายอ่ย (Sub-Station)  ของ
การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค รวมทัง้มีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาตแิละชีวมวลภายในสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ ศรีราชา และล าพนู ระบบส ารองน า้ดิบท่ีเพียงพอ ระบบผลิตประปาท่ีได้ตามมาตรฐานการประปา
สว่นภมูิภาค  และระบบบ าบดัน า้เสีย  
  บริษัทฯ ได้น าระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9001:2008 ด้านการพฒันาท่ีดินและบริการ
สาธารณูปโภคพืน้ฐาน และระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ด้านระบบบ าบดัน า้เสียกลาง 
(Central  Wastewater Treatment) มาใช้ในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ทัง้ 3 แหง่ นอกจากนี ้  ในปี 2556 
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้น าระบบการจดัการด้านพลงังาน ISO 50001:2011 จากสถาบนั
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ขอบเขตภายใต้ระบบบ าบดัน า้เสียมาใช้ เป็นกลุม่อตุสาหกรรมหรือนิคม
อตุสาหกรรมแห่งแรกในประเทศไทย อีกทัง้ยงัได้รับการรับรองเป็นสถานประกอบการท่ีปฏิบตัิตามมาตรฐาน
ความรับผิดชอบทางสงัคมของธุรกิจไทย ตามระบบการจดัการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) และใน
ปี 2554 ได้รับประกาศนียบตัรจากกระทรวงอตุสาหกรรม ในสว่นของระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง ให้เป็นระบบ
บ าบดัน า้เสียส่วนกลางท่ีได้รับมาตรฐานโรงงานจดัการกากอตุสาหกรรม “ระดบัเหรียญทอง” ภายใต้ “โครงการ
ยกระดบัผู้ประกอบการจดัการของเสีย” โดยสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา เป็นหนึง่ในกลุม่
อตุสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพ ซึง่วางแผนท่ีจะพฒันาไปสูอ่ตุสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามโครงการพฒันาอตุสาหกรรม
เชิงนิเวศ ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม อีกทัง้บริษัทฯ ยงัแสดงถึงความมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัิตามข้อก าหนด และ
มาตรการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องเป็นกรอบในการปฏิบตังิาน รวมถึง
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เล็งเห็นความส าคญัตอ่การส่งเสริมสขุภาพและอาชีวอนามยั ความปลอดภยัของผู้ปฏิบตังิาน ชมุชน และผู้ มี
สว่นได้เสียอ่ืนๆ  ตลอดจนปอ้งกนัความเส่ียงด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 
โดยมุง่เน้นการปอ้งกนัมลพิษท่ีแหลง่ก าเนิด รวมถึงสนบัสนนุ ผลกัดนัให้เกิดการปฏิบตัิตามมาตรการท่ีสวน
อตุสาหกรรมได้ก าหนดไว้อยา่งจริงจงั  ทัง้นี ้ สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับการคดัเลือก จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยักริฟฟิธ  ประเทศออสเตรเลีย  (Griffith University)   เข้าร่วมโครงการวิจยั 
เร่ือง “การศกึษาอรรถประโยชน์จากการด าเนินงานด้านสขุภาพและความปลอดภยั”  ในการพฒันาโครงการ
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ  ซึง่โครงการวิจยัฯ ได้เผยแพร่สูส่าธารณชน 
จุดเด่นของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และโครงการแม่สอด 
 เหตผุลท่ีลกูค้าเลือกประกอบกิจการในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ท่ีส าคญั ได้แก่ 
  1. ท าเลท่ีตัง้สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เป็นท าเลท่ีมีศกัยภาพในการพฒันา และการขยายตวั

ทางเศรษฐกิจสงู มีความสะดวกและประหยดัเวลาในการขนสง่สินค้า  ทัง้ทางบก  ทางอากาศ 
และทางทะเล คือ 

   (1) ทางบก 
     สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบนิทร์บรีุ และล าพนู ทัง้ 3 แหง่ ตัง้อยู่บนถนน

ทางหลวงสายหลกั  ท่ีเอือ้อ านวยตอ่การคมนาคมขนสง่ไปยงัภมูิภาคตา่งๆ  โดย 
 -   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา  ตัง้อยู่ถนนสขุาภิบาล 8  เช่ือมกบัทาง

หลวงพิเศษหมายเลข 7 (ถนนสายกรุงเทพฯ-พทัยา-ระยอง) 
 -   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  กบินทร์บุรี    ตัง้อยูท่างหลวงหมายเลข  33 

(ถนนสวุรรณศร) ซึง่เป็นเส้นทางเช่ือมตอ่ไปยงัเมืองปอยเปต จงัหวดับนัเตียเมียนเจย  
ราชอาณาจกัรกมัพชูา  

 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  ล าพูน   ตัง้อยู่ทางหลวงหมายเลข 116 (ถนน
เล่ียงเมืองล าพนู-ป่าซาง)  

 โดยบริเวณรอบๆ สวนอตุสาหกรรมมีความเจริญ มีสถานศกึษา ธนาคาร โรงพยาบาล และสว่น
ราชการท่ีจะอ านวยความสะดวกได้ครบถ้วน 
  (2) ทางอากาศ 
   -   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  ศรีราชา  อยูห่า่งจากสนามบนิสวุรรณภมูิ
    เพียง 98  กิโลเมตร และสนามบนิอู่ตะเภา  59  กิโลเมตร   
   - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี อยูห่า่งจากสนามบนิสวุรรณภมูิ

เพียง 155  กิโลเมตร   และสนามบนิอูต่ะเภา 195  กิโลเมตร  
   - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  ล าพูน  อยูห่่างจากสนามบินเชียงใหมเ่พียง  

35 กิโลเมตร 
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  (3) ทางทะเล 
   - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  ศรีราชา    อยูห่า่งจากทา่เรือน า้ลกึแหลมฉบงั 

เพียง 6 กิโลเมตร  และเป็นทา่เรือขนสง่ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย  ท่ีสามารถเช่ือม
ตอ่ไปยงัภมูิภาคตา่งๆ  

 2. มีคณุภาพในการพฒันาสวนอตุสาหกรรม และความพร้อมทางด้านระบบสาธารณปูโภคและ
สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ  ส าหรับรองรับการลงทนุ   โดยจดัให้มีการให้บริการในเร่ืองการ
ผลิตน า้เพ่ืออตุสาหกรรม ระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลางท่ีมีคณุภาพมาตรฐาน ระบบรักษา
ความปลอดภยั ทัง้ในยามปกตแิละยามมีเหตฉุกุเฉิน การดแูลรักษาภมูิทศัน์สภาพแวดล้อม 
สถานพยาบาลสว่นกลาง และร้านค้า  Factory Outlet  เป็นต้น 

 3. บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินท่ีมัน่คง และพฒันาพืน้ท่ีส าหรับสวนอตุสาหกรรมแล้ว 3 แหง่ 
ในจงัหวดัชลบรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ และจงัหวดัล าพนู โดยแตล่ะสวนอตุสาหกรรมจะมีท่ีดนิ 
อาคาร โรงงานส าเร็จรูป (SMEs Factory) ทัง้แบบขายและให้เชา่ไว้พร้อมรองรับการขยาย
การลงทนุของผู้ประกอบการในกลุม่อาเซียน  

 4. สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เป็นการด าเนินธุรกิจบริหารงานโดยเอกชน ท าให้มีความ
ยืดหยุ่นในการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการได้มากกว่าการบริหารงานโดยเขตอตุสาหกรรม
อ่ืนท่ีใกล้เคียงกนั และสามารถน าเสนอรูปแบบของการบริการท่ีรวดเร็ว ตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าได้ดี อีกทัง้ผู้บริหารยงัเล็งเห็นความส าคญัในการพฒันาเมืองอตุสาหกรรม
เชิงนิเวศหรืออตุสาหกรรมสีเขียวอยา่งตอ่เน่ือง มุง่เน้นการพฒันาในทกุภาคสว่น  สร้างความ
สมดลุทัง้ด้านเศรษฐกิจ  สงัคม และสิ่งแวดล้อม  อยา่งยัง่ยืน 

 5. สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบนิทร์บรีุ และล าพนู ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีราบสงู เป็นท าเลท่ี
เหมาะสม และเป็นปัจจยัส าคญัของนกัธุรกิจ ในการตดัสินใจตัง้สถานประกอบการ
อตุสาหกรรม ส าหรับสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ท่ีตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีราบชายฝ่ัง
ทะเลภาคตะวนัออก อาจเกิดน า้หลากเข้าพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรมในระยะเวลาสัน้ๆ จากล า
ห้วยสาธารณะ หรืออา่งเก็บน า้ โดยเฉพาะในฤดท่ีูมีฝนมากผิดปกต ิ  ประเดน็ปัญหาอทุกภยั
ท่ีเกิดขึน้  บริษัทฯ  ได้จดัท าแผนปอ้งกนัและแก้ไขสถานการณ์ฉกุเฉินไว้พร้อมแล้ว 

 6. สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบนิทร์บรีุ และล าพนู ได้รับสิทธิและประโยชน์ด้าน
ภาษี อากร ส าหรับการลงทนุ ถือเป็นการดงึดดูนกัลงทนุท่ีมีศกัยภาพ และสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจให้กบับริษัทฯ มากขึน้ ดงันี ้ 

    - ศรีราชา อยูใ่นเขตท่ีได้รับการสง่เสริมจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ใน
รูปแบบคลสัเตอร์ ยานยนต์และชิน้สว่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอปุกรณ์
โทรคมนาคม  ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  สิ่งทอและเคร่ืองนุง่ห่ม  
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    - กบนิทร์บรีุ อยูใ่นเขตท่ีได้รับการสง่เสริมจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
ในรูปแบบคลสัเตอร์ ยานยนต์และชิน้สว่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอปุกรณ์
โทรคมนาคม  สิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่    

    - ล าพนู อยูใ่นเขตท่ีได้รับการสง่เสริมจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ใน
รูปแบบคลสัเตอร์  เกษตรแปรรูป  

   7. สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู เป็นเขตประกอบการรายเดียวของภาคเหนือท่ีมีการ
จดัสรรทรัพยากรน า้ดบิภายในพืน้ท่ี โดยการขดุอา่งเก็บน า้ดบิท่ีใหญ่ท่ีสดุ มีความจมุากกวา่ 1 
ล้านลกูบาศก์เมตร  เพ่ือรองรับการขยายตวัของอตุสาหกรรมในอนาคต 

   โครงการแม่สอด 
   จากการท่ีบริษัทฯ  ได้ขยายการประกอบธุรกิจไปยงัโครงการแมส่อด ต าบลแมก่าษา อ าเภอแม่สอด 
จงัหวดัตาก เพ่ือเป็นศนูย์บม่เพาะให้แก่บริษัทกลุม่สหพฒัน์ ได้ศกึษาลูท่างในการเข้าไปลงทนุใน สาธารณรัฐ
แหง่สหภาพเมียนมา ซึง่ตอ่มาในปี 2557 ภาครัฐได้ก าหนดให้อ าเภอแม่สอด  เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดงันัน้ 
เพ่ือเป็นการรองรับการขยายตวัของการลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษ บริษัทฯ ได้จดัหาท่ีดนิเพิ่มเพ่ือสนบัสนนุ
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐ โดยการจดัหาท่ีดนิท่ีต าบลมหาวนั และต าบลแม่ก ุ อ าเภอแม่สอด จงัหวดั
ตาก  ซึง่นกัลงทนุจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี  อากร   รวมถึงข้อได้เปรียบด้านการกระจายสินค้า  โดยมีดา่น
แมส่อดเป็นจดุผา่นแดน เช่ือมตอ่เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา และยงัสามารถเช่ือมโยงไปยงั
เมืองย่างกุ้ง อินเดีย และจีนตอนใต้ได้ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายเป็นฐานการผลิตเสรี เป็นจุดพักและ

กระจายสินค้าของกลุ่มสหพัฒน์ในอนาคต ในขณะเดียวกนัการพฒันาท่ีดนิภายในโครงการแม่สอดจะน ามา
ซึง่การกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ทัง้การค้า การลงทนุ การจ้างงาน การสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนั ซึง่
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการก้าวเข้าสู่การเป็นสวนอตุสาหกรรมในอนาคต โดยปัจจบุนั บริษัทฯ ได้ร่วมลงนาม
ความร่วมมือด้านการลงทนุกบั บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) และกรมสง่เสริมการค้า
ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการพฒันาท่ีดนิและสง่เสริมการลงทนุกิจการด้านพลาสติก ซึง่อยูภ่ายใต้
การดแูลของ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โดยถือเป็นจดุเร่ิมต้นในการวางยทุธศาสตร์การ
พฒันาท่ีดิน การพฒันาด้านสาธารณูปโภค และปัจจยัอ่ืนท่ีส าคญั ถือเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการก้าว
เข้าสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ จะพฒันาในด้านตา่งๆ  โดยตระหนกัถึง
ผลกระทบทางด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม เป็นส าคญั 
 

จุดด้อยของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 
   -  สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  เป็นพืน้ท่ีเตรียมพร้อมไว้ส าหรับอตุสาหกรรมทัว่ไป   ซึง่ยงั

ไมไ่ด้มีการจดัตัง้เขตปลอดภาษีอากร   (Free  Zone - FZ)  ส าหรับอตุสาหกรรมท่ีเน้นการ
สง่ออกเป็นหลกั  เพ่ือประโยชน์ด้านภาษี 
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 2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
  (1) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
   บริษัทฯ จะจดัเตรียมท่ีดนิในแตล่ะสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  โดยมีหลกัเกณฑ์ในการ  
ด าเนินการออกแบบและวางผงัโครงการ ศกึษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และก าหนดความต้องการในการขยายตวั
ของบริษัทกลุม่สหพฒัน์   โดยจดัให้มีระบบสาธารณปูโภคอยา่งครบถ้วน เพียงพอตอ่ความต้องการของบริษัท
ท่ีประสงค์จะเข้ามาประกอบกิจการ ซึง่ในการพฒันาท่ีดนิดงักลา่วด าเนินการในลกัษณะท่ีจะเป็นการพฒันา
เป็นขัน้ๆ ตามความต้องการในการใช้ประโยชน์ให้คุ้มคา่ โดยไมใ่ห้เกิดการสญูเปลา่ในการลงทนุ 
  (2) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
   เน่ืองจากภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ประกอบด้วยโรงงานจ านวนมาก ซึง่อาจ
น าไปสูปั่ญหาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการควบคมุผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม จงึ
ด าเนินการพฒันาก าหนดมาตรการ แนวทาง และวิธีการในการด าเนินงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม โดย
ในระยะเร่ิมแรกได้มีการจดัตัง้หนว่ยงานขึน้มา เพ่ือรับผิดชอบ รวบรวมข้อมลู ทดลองและวิจยั เพ่ือควบคมุ
และปอ้งกนั ไมใ่ห้การด าเนินงานของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรมก าหนด ตอ่มาเม่ือมีโรงงานมากขึน้ งานมากขึน้ จากหนว่ยงานของบริษัท  
จงึได้แยกตวัออกมาจดัตัง้เป็น บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั เพ่ือท าหน้าท่ีในการวิจยัพฒันา 
และดแูลด้านสิ่งแวดล้อมทัง้หมดของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ทัง้ 3 แหง่ ทัง้เร่ืองการบ าบดัน า้เสีย การ
ก าจดัขยะมลูฝอย การจดัท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เชน่ ตรวจวดัคณุภาพอากาศและเสียง ซึง่ท่ีผา่นมา 
ผลการตรวจวดัของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ทัง้ 3 แหง่  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ทัง้นี ้ในแตล่ะสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง ด าเนินการพฒันาและปรับปรุง
ด้านสิ่งแวดล้อมภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ทัง้ 3 แหง่ อยา่งตอ่เน่ือง ด้วยการรับรองระบบการ
จดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ของระบบ Central Wastewater Treatment จากส านกัรับรองระบบ
คณุภาพ (สรร.) สงักดัสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย (วว) อีกทัง้ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้
ตระหนกัถึงความส าคญัในการจดัการน า้เสียโรงงานต้นทางก่อนท่ีจะเข้าสู่ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง เพ่ือลด
ปัญหาและปอ้งกนัผลกระทบร้ายแรงท่ีอาจจะเกิดขึน้ภายในระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง ซึง่เป็นหน่วยบ าบดั
สดุท้ายก่อนปล่อยออกสูส่าธารณะ จงึได้ก าหนดแนวทางในการจดัการน า้เสียโรงงานต้นทางก่อนปล่อยเข้าสู่
ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง   โดยการเฝา้ระวงัสถิตกิารทิง้น า้เสียของโรงงานภายในสวนอตุสาหกรรม  รวมถึง
การเข้าพบโรงงานท่ีเป็นกลุม่เส่ียง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ระบบบ าบดัได้ เพ่ือติดตามผลและร่วมแก้ไข
ปัญหาด้านน า้เสียท่ีเกิดขึน้ภายในโรงงานอีกด้วย นอกจากนี ้ ท่ีผา่นมากลุ่มอตุสาหกรรมฟอกย้อม เป็นกลุม่
อตุสาหกรรมท่ีมีการขยายก าลงัการผลิตสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง สง่ผลให้คณุภาพน า้เสียท่ีปล่อยเข้าสู่ระบบบ าบดั
น า้เสียสว่นกลางไมผ่า่นมาตรฐานของสวนอตุสาหกรรม ดงันัน้ เพ่ือเป็นการรักษาสมดลุทางระบบนิเวศและ
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สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จงึผลกัดนัให้กลุ่มอตุสาหกรรมฟอกย้อมออกแบบและก่อสร้างระบบบ าบดัน า้เสีย ท่ี
สามารถรองรับน า้เสียเข้มข้นจากกลุม่อตุสาหกรรมฟอกย้อม เพ่ือไมใ่ห้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
 2.3.4  งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ    -ไมมี่- 
 
3. ปัจจัยความเสี่ยง  
 ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท สามารถจ าแนกได้ ดังนี ้
 3.1 ความเส่ียงจากการลงทุน 
 3.1.1 การลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ 
  บริษัทฯ ร่วมลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ ในสดัสว่นการถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียน
ของบริษัทนัน้ๆ การลงทนุจะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจ เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียง มีบริษัทจ านวน
หนึง่ถือหุ้นในลกัษณะไขว้กนัหรือย้อนกลบั โดยสดัส่วนการถือหุ้นท่ีถือย้อนกลบันัน้ นบัเป็นสดัส่วนท่ีน้อยมาก 
บริษัทฯ ไมมี่อ านาจควบคมุกิจการในบริษัทท่ีลงทนุ ทัง้นีก้ารด าเนินการของบริษัทกลุ่มสหพฒัน์เป็นอ านาจอิสระ
ของคณะกรรมการของบริษัทนัน้ๆ  
  บริษัทฯ ก าหนดแผนงานประจ าปี ซึง่หนึง่ในแผนงาน คือ แผนงานด้านการลงทนุ  โดยได้มีการ
จดัตัง้คณะกรรมการด้านการลงทนุ ประกอบด้วย ผู้บริหารในด้านการลงทุนของบริษัท และบริษัทกลุ่มสหพฒัน์  
เพ่ือศกึษาและเสนอแนะการลงทนุของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ โดยพิจารณาศกัยภาพในการลงทนุและจะลงทนุ
ร่วมกนั โดยจะพิจารณาลงทนุในธุรกิจท่ีมีศกัยภาพและเก่ียวเน่ือง หรือเอือ้ประโยชน์ตอ่กนั มีนโยบายให้บริษัท
ท่ีร่วมลงทนุและท าธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีลงทนุมากท่ีสดุ เป็นผู้ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทนัน้ๆ 
เพ่ือให้ทราบปัญหาท่ีเกิดขึน้ และรายงานให้บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในกลุม่ทราบ เพ่ือร่วมกนัเสนอแนวทางแก้ไข
ให้ทนักบัสถานการณ์นัน้ๆ บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปของเงินปันผล แตห่ากบริษัทใดมีผล
ขาดทนุ นอกจากบริษัทฯ ไมไ่ด้รับเงินปันผลแล้ว ยงัต้องบนัทกึการด้อยคา่ของเงินลงทนุ ซึง่มีผลกระทบตอ่
ก าไรและขาดทนุ  ตลอดจนมลูคา่ทรัพย์สินของบริษัท 
  ปี 2558 จ านวนบริษัทท่ีบริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ มีจ านวนทัง้สิน้  153  บริษัทและ
มีการบนัทึกผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุจ านวน  8  บริษัท  เป็นเงินทัง้สิน้  85,821,207.75 บาท 

3.1.2 การค า้ประกันบริษัทในกลุ่ม 
  บริษัทฯ มีการค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือให้กบับริษัทกลุม่สหพฒัน์  ทัง้บริษัทท่ีตัง้ขึน้ใหม่และบริษัท
ร่วมทนุ โดยการค า้ประกนัให้กบับริษัทท่ีตัง้ขึน้ใหมน่ัน้ จะพิจารณาจากความจ าเป็น หรือค า้ประกนัตาม
สดัสว่นการลงทนุ การค า้ประกนัมีความเส่ียง หากบริษัทกลุม่สหพฒัน์ท่ีบริษัทฯ ค า้ประกนัไม่สามารถช าระ
หนีใ้ห้แก่เจ้าหนีไ้ด้ อาจมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ ท่ีต้องไปร่วมรับผิดชอบ และหากบริษัทดงักลา่วมีผลการ
ด าเนินงานท่ีขาดทนุ  บริษัทฯ ยงัต้องบนัทึกผลขาดทนุจากภาระค า้ประกนั ซึง่มีผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงาน
ของบริษัท  บริษัทฯ  จงึมีนโยบายท่ีจะลดความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าว  โดยลดการค า้ประกนัท่ีเกินจ าเป็น และ
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หากต้องค า้ประกนัจะค า้ประกนัตามสดัสว่นการลงทนุ หรือให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามสาย
ธุรกิจเป็นผู้ค า้ประกนัแทน นอกจากนี ้ ยงัพยายามให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ต้องมีความสามารถท่ีจะยืนหยดัอยูไ่ด้
ด้วยตวับริษัทเอง   
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีวงเงินค า้ประกนัสินเช่ือให้กบับริษัทกลุม่สหพฒัน์ จ านวน 
8 บริษัท วงเงินรวมประมาณ  297.81  ล้านบาท  ยอดใช้ไปรวมประมาณ  142.74  ล้านบาท  ในปีท่ีผา่นมา 
มีการค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือเพิ่ม 1  บริษัท  คือ  บริษัท สห โตควิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 

 3.2 ความเส่ียงจากการให้เช่าและบริการ 
 3.2.1 การให้เช่าและบริการ 
  บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เชา่และบริการสาธารณูปโภคภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  
บริษัทฯ จ าเป็นต้องจดัเตรียมความพร้อมในด้านตา่งๆ ทัง้ในด้านอาคารส านกังาน โรงงาน และระบบ
สาธารณูปโภค เพ่ือให้ครอบคลมุการบริการตอ่ลกูค้าท่ีจะมาด าเนินกิจการในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ 
หากทรัพย์สินดงักล่าวเกิดความเสียหาย บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบในด้านรายได้ ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมี
มาตรการในการปอ้งกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้จากทรัพย์สิน โดยการท าประกนัวินาศภยั เพ่ือลดและ
กระจายความเส่ียงตอ่ทรัพย์สินดงักล่าว วงเงินจ านวน  1,763,119,900.- บาท 
  ปี  2558  บริษัทฯ  มีรายได้จากการให้เชา่จ านวน  167,159,308.51   บาท  และมีรายได้จาก
บริการสาธารณปูโภคจ านวน  2,021,603,561.73   บาท 
 3.2.2  การไม่ได้รับการต่ออายุลิขสิทธ์ิเคร่ืองหมายการค้า 
  บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงในตา่งประเทศ และได้ท า
สญัญายินยอมให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว เพ่ือท าการผลิตและจ าหนา่ย ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้านัน้ๆ โดยบริษัทฯ จะได้รับคา่ตอบแทนในรูปของคา่ลิขสิทธ์ิรับ หากบริษัทฯ ไมไ่ด้รับการตอ่
อายลุิขสิทธ์ิเคร่ืองหมายการค้า จะท าให้บริษัทฯ สญูเสียรายได้คา่ลิขสิทธ์ิรับ เพ่ือเป็นการปอ้งกนัความเส่ียงใน
เร่ืองดงักลา่ว บริษัทฯ ได้มีการท าสญัญากบัผู้ให้ลิขสิทธ์ิเป็นสญัญาระยะยาว และด าเนินการภายใต้ข้อตกลง
และข้อก าหนดตา่งๆ ท่ีระบไุว้ในสญัญาอยา่งเคร่งครัด ส าหรับคา่ลิขสิทธ์ิรับ เป็นรายได้ท่ีไมมี่นยัส าคญัตอ่
รายได้รวมของบริษัท 
 

 3.3 ความเส่ียงในธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 
 3.3.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ 
  3.3.1.1  ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
   จากลกัษณะการด าเนินธุรกิจสวนอตุสาหกรรมของบริษัท  ซึง่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ตอ่การด าเนินงานภายในสวนอตุสาหกรรม หรือภาวะท่ีอาจสง่ผลตอ่ธุรกิจโรงงานภายในสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ บริษัทฯ ซึง่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสวนอตุสาหกรรมย่อมตระหนกัดีถึงปัญหาดงักลา่ว โดยได้
ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ เก่ียวกบัผลกระทบตอ่อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม    



     บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

47 
 

โดยบริษัทฯ ได้มีการจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
เสนอตอ่ส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
ตอ่เน่ือง  รวมถึงมีการติดตาม  เฝา้ระวงัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้  เพ่ือให้สถานประกอบการตา่งๆ  ท่ีอยูภ่ายใน
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ปราศจากปัญหาด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อมตา่งๆ เชน่ 
การเฝา้ระวงัปัญหามลพิษทางอากาศและน า้เสีย ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียหรือชมุชนโดยรอบและ
อาจน าไปสู่การฟ้องร้องทางกฎหมาย ท าให้บริษัทฯ ต้องเสียช่ือเสียงและเสียคา่สินไหมตามคดีความท่ีเกิดขึน้
จนไมส่ามารถด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้ ซึง่ท่ีผา่นมา ไมมี่ปัญหาดงักลา่ว นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัคงด าเนินธุรกิจ
สวนอตุสาหกรรมมุง่สูม่าตรฐานสากลด้วยระบบมาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อม สง่ผลให้สวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ทัง้ 3 แหง่ ได้รับการรับรองระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม  ISO 14001:2004 ของระบบ Central 
Wastewater Treatment แบบ  Multisite จากส านกัรับรองระบบคณุภาพ (สรร.)  สงักดัสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย (วว) อยา่งตอ่เน่ืองมาโดยตลอด ซึง่ท่ีผา่นมาสวนอตุสาหกรรม ตระหนกัถึง
ความส าคญัของภาวะฉกุเฉินท่ีอาจเกิดขึน้ และก่อให้เกิดความสญูเสียอย่างมีนยัส าคญัตอ่การประกอบธุรกิจ
ภายในสวนอตุสาหกรรม ประกอบกบัในปี 2558 มีเหตกุารณ์อคัคีภยัครัง้ใหญ่เกิดขึน้กบัโรงงานและโรงไฟฟ้า 
ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ซึง่หน่วยงานด้านความปลอดภยัของสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ ศรีราชา และเจ้าหน้าท่ีไมส่ามารถควบคมุเหตกุารณ์ได้อยา่งทนัท่วงที ด้วยปัญหาด้านการ
ประสานงาน  ปัญหาด้านเทคนิค รวมถึงปัญหาการจดัการภายในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ  สง่ผลให้เกิดความเสียหายตอ่
ทรัพย์สินของบริษัทผลิตไฟฟ้า ด้วยเหตนีุ ้ จงึได้จดัให้มีการฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินด้านอคัคีภยัภายในสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบนิทร์บรีุ และล าพนู อย่างจริงจงั  ซึง่ได้ฝึกซ้อมสถานการณ์สมมติสารเคมี
หกร่ัวไหลและอคัคีภยัภายในโรงงาน โดยจ าลองปัญหาท่ีเกิดขึน้จากเหตกุารณ์จริงท่ีผา่นมา ร่วมกบั
ผู้ช านาญการจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องในแตล่ะพืน้ท่ีเป็นผู้ ฝึกซ้อม นอกจากนี ้ สวนอตุสาหกรรมได้
เล็งเห็นความส าคญัของอปุกรณ์ระงบัเหตฉุกุเฉินท่ีมีความแตกตา่งตอ่ภาวะฉกุเฉินท่ีเกิดขึน้ในอดีต จากการ
ประเมินความเส่ียงตอ่โรงงานภายในสวนอตุสาหกรรม จงึได้จดัเตรียมโฟมดบัเพลิงในปริมาณท่ีเพียงพอตอ่การ
ควบคมุสถานการณ์หรือภาวะฉกุเฉิน และจดัซือ้รถดบัเพลิงเพ่ือเตรียมพร้อมตอ่ภาวะฉกุเฉินท่ีอาจจะเกิดขึน้โดย
มิได้คาดหมาย 
  3.3.1.2 ความเส่ียงในด้านอุทกภัย 
   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ล าพูน พืน้ท่ีประกอบการภายในสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ ล าพนู มีความเส่ียงจากอทุกภยัน้อย เน่ืองจากไมมี่แหลง่น า้ไหลผา่น ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีราบสงูเป็น
ท าเลท่ีมีความเส่ียงน้อยจากอทุกภยั และเป็นปัจจยัส าคญัของนกัธุรกิจในการตดัสินใจตัง้สถานประกอบการ
อตุสาหกรรม  
   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบรีุ เป็นจงัหวดัท่ีได้รับ
ผลกระทบจากอทุกภยัเป็นประจ า สง่ผลให้เกิดความเสียหายอยา่งมาก อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์น า้ทว่มท่ี
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เกิดขึน้นัน้ ไมส่ง่ผลกระทบตอ่สวนอตุสาหกรรม ถึงแม้ระบบบ าบดัน า้เสียของศนูย์ปรับปรุงคณุภาพน า้เสีย
สว่นกลางของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบนิทร์บรีุ ซึง่อยูใ่นพืน้ท่ีต ่าสดุของสวนอตุสาหกรรม แตก็่ไมไ่ด้
รับผลกระทบจากอทุกภยั โดยพืน้ท่ีดงักลา่วได้ท าการถมดนิให้สงูกว่าระดบัน า้หลาก โดยมีระดบัอ้างอิง คือ 
ถนนคนัชลประทานท่ีกัน้ระหวา่งพืน้ท่ีลุม่น า้กบัพืน้ท่ีการเกษตรและท่ีอยู่อาศยั โดยท าคนัของระบบสงูกว่าคนั
ชลประทานเฉล่ียประมาณ  20-30 เซนตเิมตร ทัง้นีจ้ากสถานการณ์น า้ทว่มท่ีผ่านมา  ระดบัน า้ท่ีท่วมสงูขึน้ 
สง่ผลให้ระดบัน า้ภายนอกมีโอกาสท่ีจะไหลเข้ามาภายในระบบบ าบดัน า้เสีย   สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ 
กบินทร์บรีุ มีการแก้ปัญหาเบือ้งต้น โดยการปัน้คนักัน้รอบพืน้ท่ีระบบบ าบดัฯ ชัว่คราว เพ่ือปอ้งกนัน า้ไหลเข้า
ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง   และเพ่ือเป็นการปอ้งกนัปัญหาอยา่งถาวร บริษัทฯ จงึได้จดัท าคนัดินรอบพืน้ท่ี
ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง โดยการสร้างและเสริมคนัดินท่ีได้มาตรฐานให้สงูขึน้กว่าเดมิเฉล่ีย 70 เซนตเิมตร 
ความยาวของคนัดินโดยรอบพืน้ท่ีประมาณ  2,500 เมตร ซึ่งมัน่ใจว่าจะสามารถปอ้งกนัน า้ท่วมได้  
   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีราบชายฝ่ังทะเลภาค
ตะวนัออก อาจเกิดน า้หลากเข้าพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรมในระยะเวลาสัน้ๆ จากล าห้วยสาธารณะหรืออา่งเก็บน า้ 
โดยเฉพาะในฤดท่ีูมีฝนมากผิดปกต ิ ประเดน็ปัญหาอทุกภยัท่ีเกิดขึน้ บริษัทฯ ได้จดัท าแผนปอ้งกนัและแก้ไข
สถานการณ์ฉกุเฉินกรณีเกิดอทุกภยัไว้พร้อมแล้ว โดยในแผนปอ้งกนั ประกอบด้วย ชดุปฏิบตังิานตดิตามเฝา้
ระวงัปริมาณและระดบัน า้บริเวณรอบๆ พืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ในรัศมี 5 กิโลเมตร  
ตลอด 24 ชัว่โมง  ทัง้นี ้ได้ก าหนดเกณฑ์การเฝา้ระวงัไว้ 3 ระดบั คือ  ระดบัปกต ิ ระดบัเฝา้ระวงัและแจ้งเตือน 
ระดบัแจ้งเตือนโรงงานและปฏิบตัิตามแผนฉกุเฉิน โดยท าการติดตามขา่วจากกรมอตุนุิยมวิทยา และน าข้อมลู
แผนท่ีอากาศมาวิเคราะห์เป็นประจ าอยา่งตอ่เน่ือง มีการซ้อมแผนดงักลา่วทกุปี นอกจากนี ้ เพ่ือเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายน า้และแก้ไขปัญหาน า้ทว่มขงัภายในพืน้ท่ี  ซึง่จะระบายน า้ฝนผา่นคลองย่อยลงสูแ่หลง่
น า้สาธารณะหลกัได้อยา่งรวดเร็ว สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา มีการลงทนุงบประมาณ 12 ล้านบาท 
เพ่ือการปรับปรุงระบบระบายน า้ฝนใหม ่ โดยการออกแบบระบบระบายน า้ฝนให้ใหญ่ขึน้ เพ่ือรองรับปริมาณ
น า้ฝนเพิ่มมากขึน้ รวมถึงการจดัให้มีการขดุลอกระบบระบายน า้ฝนภายในพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ 
ศรีราชา เป็นประจ าทกุปี 
   โดยในปีท่ีผ่านมา  สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ทกุแห่ง   ไมป่ระสบอทุกภยั 
  3.3.1.3 ความเส่ียงในด้านภัยแล้งนอกฤดูกาล 
   ปัจจบุนัจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูิอากาศ จากอิทธิพลของ El Nino สง่ผลให้ 
ฝนไมต่กตามฤดกูาล ตกน้อย ทิง้ชว่ง ไมก่ระจายสม ่าเสมอ ท าให้ปริมาณน า้ต้นทนุในเข่ือนหรืออา่งเก็บน า้
ทัง้หมดคอ่นข้างต ่า อีกทัง้ในฤดแูล้งอากาศท่ีร้อนจดัท าให้สญูเสียน า้จากการระเหย สง่ผลให้น า้ในแหลง่น า้
ลดลงอยา่งมาก ในขณะเดียวกนัความต้องการการใช้น า้ทวีสงูขึน้  เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของประชากร และ
การขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจ ไมว่า่จะเป็นภาคการเกษตร อตุสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น จงึ
ท าให้เกิดภาวะขาดแคลนน า้ขึน้  ซึง่มีแนวโน้มจะเพิ่มความรุนแรงในหลายพืน้ท่ี ภาวะภยัแล้งท่ีเกิดขึน้ใน
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ปัจจบุนัถือเป็นภยัแล้งนอกฤดกูาล  (ภยัแล้งชว่งหน้าฝน)  โดยมีปัจจยัเส่ียงถ้าหากฝนไมต่กตามท่ีคาดการณ์ไว้
ในชว่งฤดฝูน จะสง่ผลการกกัเก็บน า้ในเข่ือนหรืออา่งเก็บน า้หลกัได้รับผลกระทบอยา่งหนกั โดยปัจจบุนั สวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา มีการจดัซือ้ทรัพยากรน า้ดบิจาก บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้
ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ซึง่จดัสรรน า้ดิบจากอ่างเก็บน า้หลกัภายในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกของประเทศ 
กระจายให้กบักลุม่ลกูค้า  ทัง้ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และกลุ่มอตุสาหกรรม   ถึงแม้วา่ยงัคงมีภาวะภยัแล้งในช่วง
ฤดฝูน สง่ผลให้อา่งเก็บน า้บางแหง่มีปริมาณกกัเก็บต ่า ด้วยเหตนีุ ้ บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาค
ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ได้มีการบริหารจดัการทรัพยากรน า้อยา่งเป็นระบบและยัง่ยืน โดยการจดัท า
โครงการสบูผนัน า้จากอา่งเก็บน า้    ซึง่มีปริมาณกกัเก็บสงูมายงัอา่งเก็บน า้ในเขตพืน้ท่ี ปีละประมาณ  70 

ล้านลกูบาศก์เมตร เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน า้ในระยะสัน้และระยะยาวในพืน้ท่ีจงัหวดัชลบรีุและ
จงัหวดัระยอง ในขณะเดียวกนัสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ มีการรับน า้ดิบจากแหลง่น า้ธรรมชาติ 
เก็บกกัภายในอ่างเก็บน า้ขนาด 1 ล้านลกูบาศก์เมตร ซึง่มีการจดัสรรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้น า้
จากแหลง่น า้บาดาล ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู ซึง่ถือเป็นการจดัการทรัพยากรน า้อยา่ง
ยัง่ยืน โดยท่ีมีความเส่ียงจากภาวะภยัแล้งนอกฤดกูาลน้อยลง อยา่งไรก็ตาม  บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์
น า้ของพืน้ท่ีในเขตสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบนิทร์บรีุ และล าพนู อย่างตอ่เน่ืองมาโดยตลอด  
สง่ผลให้ท่ีผา่นมาสวนอตุสาหกรรมทัง้  3  แหง่  ยงัไมเ่คยประสบปัญหาการขาดแคลนน า้ขัน้วิกฤต 
 3.3.2 ความเส่ียงจากสารเคมี 
  สารเคมีเป็นตวัแทนหนึง่ท่ีแสดงถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการผลิต ควบคูไ่ปกบัแนวทางการ
พฒันาสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ดงันัน้ โรงงานทกุแหง่จงึมีความต้องการใช้สารเคมี เพ่ือน ามาใช้ในทาง
อตุสาหกรรมการผลิต รวมทัง้ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั การน าสารเคมีมาใช้นัน้ หากใช้อยา่งถกูต้องและถกูวิธี 
ยอ่มก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล ขณะเดียวกนั หากใช้โดยขาดความรู้ ความเข้าใจท่ีถกูต้องและขาด
มาตรการปอ้งกนัความปลอดภยัท่ีดี อาจจะก่อให้เกิดโทษอยา่งมหนัต์เชน่กนั เชน่ ปัญหากากของเสียอนัตราย 
การเกิดอบุตัเิหตภุยัสารเคมี การตกค้างในผลิตภณัฑ์และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น สิ่งเหลา่นีก้่อให้เกิดความ
สญูเสียตอ่ชีวิต  ทรัพย์สิน  และความสมดลุทางระบบนิเวศทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
  ในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์มีบริษัทหลายๆ บริษัทท่ีจ าเป็นต้องใช้สารเคมีเพ่ือน ามาใช้ใน
ทางการผลิต บริษัทฯ จงึได้ประกาศใช้มาตรการควบคมุการขนสง่สารเคมีทกุชนิด  ของเสียอนัตรายท่ีเข้าและ
ออกภายในพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรม เพ่ือชว่ยลดความเส่ียงและปอ้งกนัอนัตราย ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากสารเคมี มี
ผลบงัคบัใช้ตัง้แต ่ 1 ธนัวาคม 2555 เป็นต้นมา จากการส ารวจ การด าเนินธุรกิจสวนอตุสาหกรรม ท่ี
ประกอบด้วยโรงงาน ซึง่ใช้สารเคมีเป็นองค์ประกอบในการด าเนินการผลิตหลายประเภทนัน้ ยอ่มสง่ผลให้
เกิดความเส่ียงสงูจากเหตฉุกุเฉินหลายประเภท ไมว่า่จะเป็นการระเบดิ การร่ัวไหล การปนเปือ้น การฟุ้ง
กระจาย และเหตอุนัตรายอ่ืนๆ  ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ได้  ด้วยเหตกุารณ์เหล่านี ้อาจก่อให้เกิดความสญูเสีย
อยา่งมีนยัส าคญัตอ่บคุลากร ทรัพย์สิน หรือการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้ เพ่ือเป็นการลดโอกาสท่ีอาจเกิดความ
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เส่ียงดงักล่าว ในปี 2558 บริษัทฯ จงึมีการเตรียมความพร้อมให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานการระงบัเหตรุะดบัสากล 
ได้จดัให้มีการซ้อมแผนฉกุเฉินสารเคมีร่ัวไหล เพ่ือเพิ่มความช านาญให้กบัหน่วยงานด้านความปลอดภยัของ
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ โดยใช้สถานการณ์สมมต ิ “การเตรียมความพร้อมและการระงบัเหตภุาวะ
ฉกุเฉินสารเคมี (คลอรีนน า้ 10%) ร่ัวไหล สง่ผลให้มีผู้บาดเจ็บท่ีสดูดมสารเคมีเข้าไป 1 ราย”  โดยได้รับความ
ร่วมมือจากหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องภายในพืน้ท่ีเป็นผู้ ฝึกซ้อมและควบคมุการซ้อม นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้
เล็งเห็นความปลอดภยัของผู้ปฏิบตังิาน หน่วยงานด้านความปลอดภยัของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ใน
การระงบัเหตสุารเคมีร่ัวไหล จงึได้มีการจดัซือ้อปุกรณ์ท่ีส าคญัในการปฏิบตังิาน เชน่ เคร่ืองชว่ยหายใจชนิดอดั
อากาศ แบบสะพายหลงั (SCBA) ชดุระงบัเหตสุารเคมี หน้ากากปอ้งกนัสารเคมี เป็นต้น และเพ่ือเป็นการเพิ่ม
ศกัยภาพในการปฏิบตังิานระงบัเหตสุารเคมีหกร่ัวไหลอยา่งเตม็รูปแบบ บริษัทฯ ได้พิจารณาจดัซือ้เคร่ืองชว่ย
หายใจชนิดอดัอากาศ แบบสะพายหลงั (SCBA) อีก 1 ชดุ เพ่ือให้ผู้ปฏิบตังิานได้เข้าปฏิบตังิานเป็นคู ่ หรือเข้า
ปฏิบตังิานครัง้ละ 2 คน เพ่ือความปลอดภยัของตวัผู้ เข้าปฏิบตังิานเอง ซึง่จะใช้ในภาวะฉกุเฉินท่ีมีอากาศไม่
เพียงพอ หรือมีก๊าซพิษอยูใ่นระดบัท่ีเป็นอนัตราย เชน่ กรณีเกิดเหตเุพลิงไหม้  สารเคมีร่ัวไหล  การเข้าท างาน
ในสถานท่ีอบัอากาศ เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการด าเนินการควบคมุการขนสง่สารเคมีเข้าออก
ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์อย่างเคร่งครัด  จงึไมเ่กิดเหตสุารเคมีร่ัวไหลตลอดปีท่ีผ่านมา 
 3.3.3 ความเส่ียงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย (AEC) 
  การเข้ารวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (Asean Economics Community - AEC) ท่ีก าลงั
จะเกิดขึน้อยา่งเตม็รูปแบบภายในปี 2558 สง่ผลให้มีการเปิดเสรีการค้าสินค้า บริการ การลงทนุ เงินทนุ และ
แรงงานฝีมือ สินค้าในประเทศแถบอาเซียนทัง้หมด สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างเสรี อาจท าให้บริษัทฯ 
ได้รับผลกระทบจากจากการเคล่ือนย้ายแรงงานเสรี คา่จ้างแรงงาน ซึง่มีราคาต ่ากวา่ประเทศไทย รวมทัง้ 
สิทธิพิเศษด้านภาษี และเกิดการแขง่ขนัสงูทัง้ตลาดในประเทศและตา่งประเทศ   
  ทัง้นี ้ การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC จะเป็นหวัจกัรส าคญัในการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจในกลุม่ ASEAN โดยเฉพาะจากการขยายตวัของกลุม่ประเทศเพ่ือนบ้าน ราชอาณาจกัรกมัพชูา   
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสงัคมนิยม
เวียดนาม ซึง่ท าให้เศรษฐกิจไทยได้รับอานิสงส์ผา่นการค้าชายแดน พร้อมกบัการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
ประเทศและการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน  เสริมสร้างความเช่ือมโยง (Connectivity) ระหวา่งเศรษฐกิจภมูิภาค
ของไทย จะชว่ยให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเข้าสู่ AEC มากขึน้ บริษัทฯ ในฐานะผู้น าด้านการ
ลงทนุของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ ได้ให้ความส าคญัเป็นพิเศษกบัการส ารวจลู่ทางการลงทนุในอาเซียน ได้จดัตัง้
ทีมงานการลงทนุ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในด้านตา่งประเทศ จดัตัง้ศนูย์ข้อมลู เพ่ือให้ความรู้และจดัหาข้อมลู
ให้แก่บริษัทกลุม่สหพฒัน์ ในการประกอบธุรกิจกบัประชาคมอาเซียน  ทัง้การจดังานสหกรุ๊ปแฟร์  Business 
Matching ตลอดจนจดัตัง้ทีมงานการลงทนุ เพ่ือศกึษาการลงทนุเดมิและตดัสินใจการลงทนุใหม่ๆ  พร้อมทัง้เป็น
ศนูย์กลางในการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานของบริษัท และบริษัทกลุม่สหพฒัน์  ส าหรับบริษัทฯ 



     บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

51 
 

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจด้านสวนอตุสาหกรรมท่ีมีประสบการณ์มานาน เล็งเห็นถึงโอกาสทางการตลาดใน
การก้าวสู่ AEC จะท าให้เกิดตลาดขนาดใหญ่ขึน้ ดงันัน้ บริษัทฯ จงึได้เตรียมความพร้อมในการรับมือ
สถานการณ์ดงักล่าว โดยวางกลยทุธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนัจากความพร้อมของบริษัทในธุรกิจ
การให้เชา่และบริการ และธุรกิจสวนอตุสาหกรรมแบบครบวงจร อาทิ พฒันาท่ีดิน บริการสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
รวมทัง้อาคารส าเร็จรูปให้เช่า ภายในสวนอตุสาหกรรม ทัง้ 3 แหง่ ในเขตพืน้ท่ี อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ  
อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ และอ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู  และได้ขยายโครงการไปท่ีต าบลแม่
กาษา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ซึง่ปัจจบุนั จงัหวดัตาก จดัเป็นพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือลดช่องว่างปัจจยั
ด้านแรงงาน คา่จ้างแรงงาน และเป็นการรองรับและจงูใจนกัลงทนุตา่งชาติให้เข้ามาประกอบธุรกิจในสวน
อตุสาหกรรม และโครงการแมส่อดของบริษัท ซึง่เป็นการรองรับในการก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ  
AEC  ในปี 2558 ท่ีการค้าและการลงทนุจะขยายตวัสงู  

 

 3.4  ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 
  เน่ืองจากหุ้นของบริษัท มีการซือ้ขายหมนุเวียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย คอ่นข้างน้อย 
ดงันัน้  ผู้ ถือหุ้นจงึอาจมีความเส่ียงท่ีจะไมส่ามารถซือ้ขายหุ้นได้ทนัทีในราคาท่ีต้องการ 
 
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 4.1   ทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  สินทรัพย์ท่ีบริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย 

 

ประเภท 
ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า 
(พันบาท) 

ภาระ 
ผูกพัน 

เงินลงทนุ ผู้ ถือหุ้น 17,260,932  ไมม่ ี

อสงัหาริมทรัพย์รอการขายสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ เป็นเจ้าของ 103,677  ไมม่ ี

อสงัหาริมทรัพย์รอการขายสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู เป็นเจ้าของ 280,312  ไมม่ ี

อสงัหาริมทรัพย์รอการขายท่ีดนิอื่น เป็นเจ้าของ 346,948  ไมม่ ี
ระบบสาธารณปูโภคสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เป็นเจ้าของ 4,918  ไมม่ ี

สิ่งปลกูสร้างสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เป็นเจ้าของ 735,594  ไมม่ ี

ท่ีดินอื่นๆ เป็นเจ้าของ 1,910,677  ไมม่ ี

อาคารส านกังานสาขา เป็นเจ้าของ 15,203  ไมม่ ี

อาคารโรงงานส าเร็จรูปให้เช่าหรือขาย เป็นเจ้าของ 772,545  ไมม่ ี

สินทรัพย์อื่นๆ  เป็นเจ้าของ 175,893  ไมม่ ี

สินทรัพย์ระหวา่งสร้าง เป็นเจ้าของ 32,421  ไมม่ ี
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 นอกจากนี ้  บริษัทฯ  ได้เชา่พืน้ท่ีในอาคาร  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  (มหาชน)  
ตัง้อยูเ่ลขท่ี 530 ซอยสาธุประดษิฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จากบริษัท ไอ.ซี.ซี.
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  (มหาชน)  บริเวณ ชัน้ 4  พืน้ท่ีเชา่ 1,080.85  ตารางเมตร  โดยจา่ยคา่เชา่เดือนละ 
187,257.- บาท  รวมเป็นเงินคา่เชา่ปีละ 2,247,084.-  บาท 
 

สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธ์ิ และเคร่ืองหมายทางการค้า 
 เคร่ืองหมายการค้าท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธิ และท่ีเป็นเจ้าของ  สามารถจ าแนกได้ดงันี  ้
 - เคร่ืองหมายการค้าตา่งประเทศ  
  บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงในตา่งประเทศตามสญัญาให้
ใช้เคร่ืองหมายการค้า โดยสญัญาส่วนหนึง่ก าหนดให้มีการตอ่อายโุดยอตัโนมตัิ และสญัญาอีกส่วนหนึง่
ก าหนดให้บริษัทฯ  แจ้งขอตอ่อายไุปยงัคูส่ญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ 
ได้ท าสญัญายินยอมให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว ในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ย่ีห้อตา่งๆ โดยบริษัทฯ จะได้รับคา่ตอบแทนในรูปคา่ลิขสิทธ์ิรับ ปัจจบุนัเคร่ืองหมายการค้าตา่งประเทศท่ี
บริษัทฯ ได้รับสิทธิ มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

เคร่ืองหมายการค้า เงื่อนไขที่ส าคัญ 
1. GUY LAROCHE 1.  ให้สิทธิผลิตในประเทศไทยและจ าหนา่ยสินค้าในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

     ตามท่ีก าหนด 
2.  ให้ความชว่ยเหลือด้านเทคนิคแก่บริษัทฯ 
3.  ห้ามบริษัทฯ โอนสิทธิไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อมให้บคุคลท่ี 3  เว้นแตไ่ด้รับ 
     ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า 

2. MIZUNO 
 

1.  ให้สิทธิผลิตและจ าหนา่ยสินค้าในประเทศไทย 
2.  ให้ความชว่ยเหลือด้านเทคนิคแก่บริษัทฯ 
3.  ห้ามโอนสิทธิไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมให้บคุคลท่ี 3 เว้นแตไ่ด้รับความ 
     ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า 

3. LE COQ   
    SPORTIF 

1.  ให้สิทธิผลิตในประเทศไทย และจ าหนา่ยสินค้าในประเทศไทยและ 
     ตา่งประเทศตามท่ีก าหนด 
2.  บริษัทฯ สามารถโอนสิทธิในการผลิตให้ บริษัท แชมป์เอช จ ากดั ได้เทา่นัน้  
     โดยจะต้องจ าหนา่ยสินค้าให้แก่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั        
     (มหาชน)  เพ่ือท าการจ าหนา่ยให้แก่ผู้บริโภคตอ่ไป 

4. ELLE 1.  ให้สิทธิผลิตและจ าหนา่ยสินค้าในประเทศไทย และตา่งประเทศตามท่ีก าหนด 
2.  บริษัทฯสามารถโอนสิทธิในการผลิตให้บริษัทในประเทศไทยตามท่ีก าหนด  
     โดยต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจ้าของเคร่ืองหมาย  
     การค้า 
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เคร่ืองหมายการค้า เงื่อนไขที่ส าคัญ 

5. ABSORBA  
   (เสือ้ผ้าเด็ก) 
 
 

1.  ให้สิทธิผลิตสินค้าในประเทศไทย และจ าหนา่ยสินค้าในประเทศไทย และ    
      ตา่งประเทศตามท่ีก าหนด 
2.  ให้ความชว่ยเหลือด้านเทคนิคแก่บริษัทฯ 
3.  ห้ามโอนสิทธิไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมให้บคุคลท่ี 3 เว้นแตไ่ด้รับความ 
     ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า   

  

 -  เคร่ืองหมายการค้าในประเทศ  
  บริษัทฯ เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า ตอ่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ ตามประเภทของผลิตภณัฑ์ และได้ท าสญัญายินยอมให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมายการค้า
ดงักลา่วในการผลิตและจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าตา่งๆ เชน่  กลุสตรี  Rain Flower  และ 
Homecare เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะได้รับคา่ตอบแทนในรูปคา่เคร่ืองหมายการค้ารับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า จ านวนกวา่ 70  เคร่ืองหมายรวมกว่า 100  ค าขอ 
 นอกจากนี ้ ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน กระทรวงพลงังาน ได้อนมุตัใิบอนญุาต
จ าหน่ายไฟฟ้า  และใบอนญุาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้  บริษัท  สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้  จ ากดั  (มหาชน)
ดงันัน้ บริษัทฯ สามารถจ าหนา่ยไฟฟ้าได้เอง โดยได้ด าเนินการภายใต้ พระราชบญัญตักิารประกอบกิจการ
พลงังาน  พ.ศ. 2550  ซึง่เป็นการด าเนินการตอ่เน่ืองจากสมัปทานประกอบกิจการไฟฟ้าเดิม เม่ือ 3 กรกฎาคม 
2541  และบริษัทฯ ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและไอน า้กบั บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน)  ซึง่เป็น
ผู้ผลิตไฟฟ้าและไอน า้ในกลุม่สหพฒัน์  โดยมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าสงูถึง 174 เมกกะวตัต์ และผลิตไอน า้ 81 ตนั
ตอ่ชัว่โมง ซึง่เป็นการเสริมสร้างความมัน่คงให้กบัระบบจ าหนา่ยด้านพลงังานในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ 
ศรีราชา 
 

 4.2    นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  บริษัทฯ ไมมี่บริษัทยอ่ยมีแตบ่ริษัทร่วม บริษัทฯ ร่วมลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ ในสดัส่วนการถือหุ้น
ไมเ่กินร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทนัน้ๆ การลงทนุจะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจ เพ่ือ
กระจายความเส่ียง บริษัทฯ ไมมี่อ านาจควบคมุกิจการในบริษัทท่ีลงทนุ ทัง้นี ้การด าเนินการของบริษัทท่ีลงทนุ
เป็นอ านาจอิสระของคณะกรรมการของบริษัทนัน้ๆ โดยพิจารณาลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนัหรือเอือ้ประโยชน์
ตอ่กนั 
 

 4.3 การประเมินราคาทรัพย์สิน  
  บริษัทฯ  ได้ประเมินราคาท่ีดิน  สิ่งปลกูสร้าง  และอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน  (TFRS)  เพ่ือเป็นการแสดงมลูคา่ยตุธิรรม  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  
 5.1   คดีท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบตอ่สินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ท่ีมีจ านวนสงูกว่าร้อยละ 5  

ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558     
  - ไมมี่ - 
  

 5.2   คดีท่ีกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือบริษัทย่อย อย่างมีนยัส าคญั แตไ่มส่ามารถ
ประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได้   

  - ไมมี่ - 
 

 5.3   คดีท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท หรือบริษัทย่อย   

  - ไมมี่ – 
 
6.    ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 6.1   ข้อมูลท่ัวไป 
 6.1.1 ช่ือ สถานที่ตัง้ส านักงาน 
  ช่ือ : บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
  ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ : 530 ซอยสาธุประดษิฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา   
    กรุงเทพฯ 10120  
  ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลกั 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการลงทนุในหุ้น 
    บริษัทตา่งๆ  ธุรกิจการให้เชา่และบริการ  และธุรกิจสวน 

    อตุสาหกรรม 

  เลขทะเบียนบริษัท/ 
  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0107537001340 

  โทรศัพท์ : 0-2293-0030 

  โทรสาร : 0-2293-0040 

  โฮมเพจ : http://www.spi.co.th 

  อีเมล : เลขานกุารบริษัท  

     darunee@spi.co.th 
     ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร  
     pirom@spi.co.th 
     ผู้ รับผิดชอบด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์  
     rattana@spi.co.th 
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     ผู้จดัการฝ่ายการตลาดอสงัหาริมทรัพย์ 
     amphol@spi.co.th 
     ท่ีปรึกษางานทรัพยากรบคุคล (งานชมุชนสมัพนัธ์) 
     omsin@spi.co.th 
  ทุนจดทะเบียน  : ทนุจดทะเบียนจ านวน  800,000,000  บาท  ประกอบด้วย 
     หุ้นสามญั จ านวน 800,000,000  หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ  
     1 บาท 
  ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : จ านวน 494,034,300  บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 
      จ านวน 494,034,300  หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
 
ที่ตัง้สาขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาที่ 1 999 หมูท่ี่ 11 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 20230 
โทรศัพท์ (038) 480-444 
โทรสาร (038) 480-505 
สาขาที่ 2 1 หมูท่ี่ 5 ต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25110 
โทรศัพท์ (037) 205-203-7 
โทรสาร (037) 205-202 
สาขาที่ 3 189 หมูท่ี่ 5 ต าบลป่าสกั อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู  51000 
โทรศัพท์ (053) 584-072-4 
โทรสาร (053) 584-080 
สาขาที่ 4 196 หมูท่ี่ 11 ต าบลวงัดาล อ าเภอกบนิทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25110   
โทรศัพท์ (037) 290-345 
โทรสาร (037) 290-345 
สาขาที่ 5 269 หมูท่ี่ 15 ต าบลแมก่าษา อ าเภอแมส่อด  จงัหวดัตาก 63110 
โทรศัพท์ (055) 546-634 
โทรสาร (055) 546-634 
สาขาที่ 6 1 หมูท่ี่ 6 ต าบลสรุศกัดิ์  อ าเภอศรีราชา   จงัหวดัชลบรีุ  20230 
โทรศัพท์ (038) 338-444 
โทรสาร (038) 480-505 
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 6.1.2 ช่ือ สถานที่ตัง้ส านักงาน ประเภทธุรกิจ จ านวนหุ้น ชนิดของหุ้น ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด
ของบริษัทท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วมีรายละเอียด 
ดังนี ้

ช่ือบริษัท สถานท่ีตัง้ ประเภทธุรกิจ 
ประเภท
หุ้น 

จ านวนหุ้น 
ท่ี

ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุ้น 
ท่ี SPI 
ลงทุน 

สัดส่วน 
เงนิ 
ลงทุน 

มูลค่าเงนิลงทุน 

บริษัทจ าหน่าย           
 

  
1 บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล กรุงเทพฯ อปุโภคบริโภค สามญั 290,633,730 65,353,640 22.49  702,907,481.99  
2 บมจ. สหพฒันพิบลู กรุงเทพฯ อปุโภคบริโภค สามญั 330,000,000 66,000,065 20.00  319,800,476.00  
3 บจ. สห โตควิ คอร์ปอเรชัน่ ชลบรีุ บริการบ้านพกั

อาศยั 
สามญั 332,000 66,400 20.00 66,400,000.00 

4 CANCHANA INTERNATIONAL CO. LTD. เขมร ขายสนิค้า สามญั 1,000 200 20.00  3,236,800.00  
5 KYOSHUN CO., LTD. ญ่ีปุ่ น ตวัแทนขาย สามญั 600 110 18.33  1,997,600.00  
6 บจ. บางกอกแอธเลตกิ กรุงเทพฯ ชดุกีฬา สามญั 2,000,000 363,155 18.16  69,561,939.58  
7 INTERNATIONAL  COMMERCIAL 

CORDINATION LTD. (H.K) 
ฮ่องกง ตวัแทนขาย สามญั 26,569 3,600 18.00 2,161,197.26 

8 TIGER MK LOGISTICS (MY ANMAR) 
COMPANY LIMITED 

พม่า ขนสง่ สามญั 30,000 5,400 18.00 1,781,720.00 

9 บมจ. นิวซตีิ ้(กรุงเทพฯ) กรุงเทพฯ อปุโภค สามญั 14,951,000 2,317,738 15.50  43,120,478.00  
10 บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ร้านขายยา สามญั 200,000 30,000 15.00  30,000,000.00  
11 PT. TRINITY LUXTRO อินโดนีเซีย ตวัแทนขาย สามญั 120,000 18,000 15.00  5,861,700.00  

12 บมจ. โอ ซี ซ ี กรุงเทพฯ อปุโภค สามญั 60,000,000 7,635,000 12.73  12,215,983.30  
13 บจ. มอร์แกน เดอ ทวั (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ขายตรง สามญั 400,000 48,000 12.00  4,800,000.00  
14 บจ. วีน อินเตอร์เนชัน่แนล กรุงเทพฯ ขายตรง สามญั 300,000 36,000 12.00  3,600,000.00  
15 บจ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)  กรุงเทพฯ ขายตรง สามญั 8,000,000 957,205 11.97  9,572,050.00  

16 บจ. ซนัร้อยแปด  กรุงเทพฯ 
ผู้กระจาย
สนิค้า สามญั 10,000,000 1,000,000 10.00  10,000,000.00  

  รวมบริษัทจ าหน่าย             1,287,017,426.13  

บริษัทผลิต             
 

  
1 บจ. ฮเูวอร์อตุสาหกรรม (ประเทศไทย) สมทุรปราการ บรรจภุณัฑ์

พลาสตกิ 
สามญั 600,000 226,396 37.73 22,639,600.00 

2 บจ. ไหมทอง กรุงเทพฯ เสือ้ผ้า สามญั 1,400,000 449,500 32.11  58,152,029.69  
3 บจ. สหชลผลพืช  ชลบรีุ เกษตร สามญั 2,000,000 594,664 29.73  77,791,484.00  

4 บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอร่ีส ์ กรุงเทพฯ เคร่ืองส าอาง สามญั 12,000,000 3,000,000 25.00  165,000,000.00  
5 บจ. ไลอ้อน (ประเทศไทย)  กรุงเทพฯ ผงซกัฟอก สามญั 3,000,000 744,000 24.80  74,400,000.00  

6 บจ. เอส.ที. (ไทยแลนด์) 
(เดมิช่ือ แฟมิลี่โกลฟ) 

ชลบรีุ ถงุมือยาง สามญั 1,420,000 337,250 23.75  33,725,000.00  

7 บมจ. ธนลูกัษณ์ กรุงเทพฯ เสือ้ผ้าและ 
เคร่ืองหนงั 

สามญั 120,000,000 28,220,820 23.52 28,688,920.22 

8 บจ. แชมป์เอช  กรุงเทพฯ เสือ้ผ้า สามญั 400,000 90,000 22.50  9,000,000.00  
9 บมจ. ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์ กรุงเทพฯ บะหม่ีกึ่ง

ส าเร็จรูป 
สามญั 180,000,000 39,520,820 21.96 90,310,095.47 

10 บมจ. ไทยวาโก้  กรุงเทพฯ ชดุชัน้ใน สามญั 120,000,000 25,512,500 21.26  63,545,155.00  
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ช่ือบริษัท สถานท่ีตัง้ ประเภทธุรกิจ 
ประเภท
หุ้น 

จ านวนหุ้น 
ท่ี

ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุ้น 
ท่ี SPI 
ลงทุน 

สัดส่วน 
เงนิ 
ลงทุน 

มูลค่าเงนิลงทุน 

บริษัทผลิต (ต่อ)           
 

  
11 บจ. ที ย ูซี อีลาสตคิ  กรุงเทพฯ ผ้ายืด 

เพาเวอร์เนท 
สามญั 1,600,000 336,000 21.00  33,600,000.00  

12 บจ. ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง ชลบรีุ บรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 

สามญั 1,200,000 240,000 20.00 47,625,000.00 

13 บจ. เอส. แอพพาเรล สมทุรปราการ เสือ้ผ้า สามญั 360,000 72,000 20.00  7,200,000.00  
14 บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เทก็ซ์)  ปราจีนบรีุ ป่ันด้าย สามญั 32,400,000 6,385,170 19.71  76,609,202.82  

15 บจ. บางกอกโตเกียวซอคส ์ กรุงเทพฯ ถงุเท้า สามญั 1,432,200 280,000 19.55  26,764,312.50  
16 บจ. โทเทลิเวย์ อิมเมจ กรุงเทพฯ เคร่ืองหนงั สามญั 200,000 38,998 19.50  6,246,583.44  
17 บจ. ไทยมอนสเตอร์  กรุงเทพฯ เสือ้ผ้า สามญั 200,000 39,000 19.50  5,906,141.75  
18 บจ. เอชแอนด์บี  อินเตอร์เทก็ซ์                         กรุงเทพฯ ตุ๊กตาผ้า สามญั 400,000 76,000 19.00  7,600,000.00  

19 บจ. สหน าเทก็ซ์ไทล์ กรุงเทพฯ สิง่ทอ สามญั 360,000 64,800 18.00  7,747,488.00  
20 บจ, บีเอน็ซี เรียลเอสเตท กรุงเทพฯ อสงัหาริมทรัพย์ สามญั 2,400,000 400,000 16.67  40,000,000.00  
21 บจ. เอราวณัสิง่ทอ สมทุรปราการ สิง่ทอ สามญั 6,214,634 996,795 16.04  126,256,111.36  
22 บจ. ภทัยาอตุสาหกิจ  กรุงเทพฯ ชดุชัน้ใน สามญั 3,000,000 480,000 16.00  4,922,582.50  
23 บจ. มอลเทนเอเซียโพลเิมอร์โปรดกัส ์ ชลบรีุ ชิน้สว่นรถยนต์

ท่ีท าจากยาง 
สามญั 1,200,000 187,200 15.60 18,720,000.00 

24 บมจ. สหโคเจน (ชลบรีุ) ชลบรีุ กระแสไฟฟ้า สามญั 955,000,000 148,697,030 15.57  264,227,129.37  
25 บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล 

เอนเตอร์ไพรส ์
กรุงเทพฯ เคร่ืองส าอาง สามญั 149,930,828 23,016,071 15.35 130,042,427.82 

26 บจ. เจนเนอร์รัลกลาส  ชลบรีุ ผลติขวดแก้ว สามญั 14,500,000 2,175,000 15.00  34,339,805.49  

27 บจ. โตโยเทก็ซ์ไทล์ไทย กรุงเทพฯ ถงุเท้า สามญั 300,000 45,000 15.00  4,500,000.00  
28 บจ. ไทยโคบาช ิ ชลบรีุ กลอ่งกระดาษ สามญั 1,000,000 150,000 15.00  15,000,000.00  
29 บจ. ไทยสปอร์ตการ์เม้นท์  กรุงเทพฯ เสือ้ผ้า สามญั 100,000 15,000 15.00  1,500,000.00  
30 บจ. อีสเทร์ินรับเบอร์ ชลบรีุ พืน้รองเท้า สามญั 300,000 45,000 15.00  4,500,000.00  

31 บจ. ไทยอาราอ ิ ชลบรีุ อะไหล่
รถจกัรยานยนต์ 

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

32 บจ. อินเตอร์เนชัน่แนลเลทเธอร์แฟชัน่  กรุงเทพฯ รองเท้าหนงั สามญั 500,000 70,000 14.00  7,000,000.00  
33 บมจ. ประชาอาภรณ์ กรุงเทพฯ เสือ้ผ้า สามญั 96,000,000 13,228,666 13.78  56,886,983.49  
34 บจ. ไทยคามาย่า  กรุงเทพฯ บรรจภุณัฑ์ สามญั 1,000,000 128,000 12.80  14,528,000.00  

35 บจ. ราชาอชูิโน กรุงเทพฯ ผ้าขนหน ู สามญั 1,215,000 150,828 12.41  10,080,960.00  
36 บมจ. เทก็ซ์ไทล์เพรสทีจ กรุงเทพฯ ผ้าลกูไม้ปัก สามญั 108,000,000 12,993,750 12.03  12,993,750.00  
37 บจ. มอลเทน (ไทยแลนด์) ชลบรีุ อปุกรณ์กีฬา

ประเภทบอล 
สามญั 1,000,000 120,000 12.00 12,000,000.00 

38 บจ. ไทยกลุแซ ่ ปราจีนบรีุ ชดุชัน้ในชาย สามญั 1,800,000 198,000 11.00  19,800,000.00  

39 บจ. สหเซวา ชลบรีุ ผลติภณัฑ์
พลาสตกิ 

สามญั 14,500,000 1,525,000 10.52 15,250,000.00 

40 บจ. ควิพี (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ซอส สามญั 2,600,000 260,000 10.00  26,000,000.00  
41 บจ. ไทยชิกิโบ  ชลบรีุ ป่ันด้ายฝา้ย สามญั 2,375,000 237,600 10.00  23,760,000.00  
42 บจ. ไทยทาคายา  กรุงเทพฯ เสือ้ผ้า สามญั 300,000 30,000 10.00  3,000,000.00  
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ช่ือบริษัท สถานท่ีตัง้ ประเภทธุรกิจ 
ประเภท
หุ้น 

จ านวนหุ้น 
ท่ี

ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุ้น 
ท่ี SPI 
ลงทุน 

สัดส่วน 
เงนิ 
ลงทุน 

มูลค่าเงนิลงทุน 

บริษัทผลิต (ต่อ)        
43 บจ. ไทยโทมาโด ชลบรีุ กรอบหน้าตา่ง

อลมูิเนียม 
สามญั 200,000 20,000 10.00 2,000,000.00 

44 บจ. ไทยสเตเฟลก็ซ ์ กรุงเทพฯ ผ้าซบัใน 
ฉาบกาว 

สามญั 600,000 60,000 10.00 6,000,000.00 

45 บจ. ย.ูซี.ซี.อเูอะชิมา่ คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ผลติและจ าหน่าย
กาแฟกระป๋อง 

สามญั 150,000 15,000 10.00 1,500,000.00 

46 THAI PRESIDENT FOODS (Hungary) Kft. ฮงัการี บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป สามญั   10.00 32,182,363.55 
  รวมบริษัทผลิต             1,748,743,630.83  

บริษัทอ่ืน           
 

  
1 บจ. สหพฒัน์ เรียลเอสเตท  กรุงเทพฯ ลงทนุ สามญั 10,000,000 4,000,000 40.00  100,000,000.00  
2 บจ. อีสเทร์ินไทยคอนซลัติง้ 1992 ชลบรีุ ธุรกิจสิง่แวดล้อม สามญั 200,000 80,000 40.00 10,000,000.00 
3 บจ. บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ กรุงเทพฯ ลงทนุ สามญั 27,000,000 9,719,999 36.00  97,199,990.00  

4 บจ. พิทกัษ์กิจ  ชลบรีุ บริการ สามญั 200,000 67,040 33.52  6,704,000.00  
5 บจ. กรีน ไลฟ์ แมนเนจเมนท์ ชลบรีุ เซอร์วิสอพาร์ท 

เมนท์ 
สามญั 100,000 30,000 30.00 11,049,900.00 

6 บจ. เฟิสท์ยไูนเตด็อินดสัตรี กรุงเทพฯ ให้เช่าทรัพย์สนิ สามญั 400,000 112,582 28.15  11,258,200.00  
7 บจ. ทรัพย์สนิสหพฒัน์ กรุงเทพฯ ลงทนุ สามญั 200,000 52,500 26.25  5,250,000.00  
8 บจ. เส-นอร์สห โลจิสตกิส์  

(เดมิช่ือ บจ.เค.อาร์.เอส.ลอจิสตคิส์) 
ชลบรีุ ระบบขนสง่สนิค้า สามญั 2,000,000 470,000 23.50 17,285,646.74 

9 บจ. เอ็มบีทีเอส โบรกกิง้ เซอร์วิส กรุงเทพฯ ประกนัภยั สามญั 50,000 9,995 19.99  999,500.00  
10 บจ. สหอบุลนคร กรุงเทพฯ สวนอตุสาหกรรม สามญั 1,250,000 243,750 19.50 6,998,437.50 
11 บจ. แพนแลนด์  กรุงเทพฯ พฒันาท่ีดนิ สามญั 3,000,000 580,000 19.33  58,000,000.00  
12 บจ. ศรีราชาขนสง่  ชลบรีุ ขนสง่ สามญั 100,000 18,000 18.00  2,952,357.50  

13 บจ. วิจยัและพฒันาโอซูก้าเอเซีย กรุงเทพฯ วิจยั สามญั 800,000 130,666 16.33  13,066,600.00  
14 บจ. ชิเซโด้โปรเฟสชัน่แนล (ไทยแลนด์) กรุงเทพฯ สถานบริการ

ความงาม 
สามญั 7,000,000 1,050,000 15.00 10,500,000.00 

15 บจ. ไทเกอร์ ดสิทริบิวชัน่ แอนด์ 
โลจิสตคิส์ 

กรุงเทพฯ ขนสง่ สามญั 2,000,000 300,000 15.00 8,427,000.00 

16 บจ. ไทยซีคอมพิทกัษ์กิจ กรุงเทพฯ ระบบรักษาความ
ปลอดภยั 

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

17 บจ. ไทยฟลายอิง้เมนเทน็แนนซ์ ชลบรีุ ซอ่มและบ ารุง 
รักษาเคร่ืองบิน 

สามญั 20,000 3,000 15.00 300,000.00 

18 บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี กรุงเทพฯ โฆษณา สามญั 7,500,000 1,055,700 14.08  29,154,287.52  
19 บจ. สยามออโต้แบคส ์ กรุงเทพฯ อปุกรณ์รถยนต์ สามญั 3,990,000 500,000 12.53  5,000,000.00  

20 บจ. สหรัตนนคร ชลบรีุ นิคมอตุสาหกรรม สามญั 1,800,000 225,000 12.50 22,500,000.00 
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ช่ือบริษัท สถานท่ีตัง้ ประเภทธุรกิจ 
ประเภท
หุ้น 

จ านวนหุ้น 
ท่ี

ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุ้น 
ท่ี SPI 
ลงทุน 

สัดส่วน 
เงนิ 
ลงทุน 

มูลค่าเงนิลงทุน 

บริษัทอ่ืน (ต่อ)        

21 บจ. เค.คอมเมอร์เชียล แอนด์  
คอนสตรัคชัน่ 

กรุงเทพฯ ก่อสร้าง สามญั 500,000 50,000 10.00 5,150,406.14 

22 บจ. ไทย ควิบิค เทคโนโลย่ี กรุงเทพฯ CUBIC PRINTING สามญั 400,000 40,000 10.00 4,000,000.00 
23 บจ. บญุรวี กรุงเทพฯ บริการ สามญั 200,000 20,000 10.00  2,000,000.00  

  รวมบริษัทอ่ืน             522,476,381.40  

  ยอดรวมทัง้สิน้             3,558,237,438.36  

 

 6.1.3 บุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 
  นายทะเบียนหลักทรัพย์ - บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
    93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
    โทรศพัท์  0-2009-9000   
    โทรสาร 0-2009-9991   
  ผู้สอบบัญชี - นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 
    2982 และ/หรือ   นางวิไลรัตน์   โรจน์นครินทร์   ผู้สอบบญัชีรับ 
    อนญุาตเลขทะเบียน  3104    
    บริษัท  สอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั   
    16/32  ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท  แขวงคลองเตย    
    เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110   
    โทรศพัท์  0-2259-5300  
    โทรสาร  0-2260-1553 
 
 6.2  ข้อมูลส าคัญอ่ืน 
  - ไมมี่ -    
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ส่วนที่  2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
  (1) ทนุจดทะเบียนและทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

  ทนุจดทะเบียน :  800,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั  
    จ านวน 800,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1  บาท 
  ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว : 494,034,300 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 
    จ านวน 494,034,300 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ  1  บาท  
  (2) หลกัทรัพย์อ่ืนท่ีมีสิทธ์ิหรือเง่ือนไขแตกตา่งจากหุ้นสามญั เชน่ หุ้นบริุมสิทธิ      
    - ไมมี่ - 
  (3)   หลกัทรัพย์อ่ืนท่ีไมใ่ชหุ่้นสามญั เชน่ หุ้นกู้  ตัว๋เงิน หลกัทรัพย์แปลงสภาพ หรือตราสารหนี ้ 

 - ไมมี่ - 
  (4)   ข้อตกลงระหวา่งกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่การออก และเสนอขาย 
   หลกัทรัพย์  หรือการบริหารงานของบริษัท โดยท่ีข้อตกลงดงักลา่วมีบริษัทฯ ร่วมลงนาม 
   ด้วย 
  - ไมมี่ - 
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7.2 ผู้ถือหุ้น 
  (1)  รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัท ปิดสมุดทะเบียน  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ : ผู้ลงทนุสามารถดรูายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ท่ีถือสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัปิด 
    สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพ่ือประชมุสามญัประจ าปีปัจจบุนัได้ จากเว็บไซต์ของบริษัท 
    www.spi.co.th   ก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  
 

การกระจายการถือหุ้นตามจ านวนรายท่ีถือ โดยแบง่ชว่งจ านวนหุ้นท่ีถือตามจ านวนรายของผู้ ถือหุ้น 
ตามรายละเอียด ดงันี ้

ช่วงจ านวนหุ้นที่ถือ 
ปี 2558 

จ านวนรายที่ถือ % 
1 - 50 125 12.53 
51 - 100 60 6.01 
101 - 500 94 9.42 
501 - 1,000 78 7.82 
1,001 - 3,000 122 12.22 
3,001 - 5,000 69 6.91 
5,000 - ขึน้ไป 450 45.09 

รวม  998 100.00 

  
  

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1.   บริษัท โชควฒันา จ ากดั 79,092,150 16.009 
2.   บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 48,006,770 9.717 
3.   MITSUBISHI CORPORATION 40,441,100 8.186 
4.   บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 33,219,530 6.724 
5.   นายวีรพฒัน์  พนูศกัด์ิอดุมสิน 18,683,400 3.782 
6.   NOMURA SECURITIES CO LTD - CLIENT  A/C 17,625,000 3.567 
8.   บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 16,087,040 3.256 
8.   บริษัท ยนีูเซ็นทรัล จ ากดั 14,504,360 2.936 
9.   บริษัท ยนีูเว็ลธ์ จ ากดั 13,740,310 2.781 
10. LION CORPORATION 10,000,000 2.024 

รวม 291,399,660 58.983 
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 การกระจายการถือหุ้นตามประเภทของบคุคลท่ีถือ     โดยแบง่ประเภทของบคุคลท่ีถือตามจ านวนหุ้น
ท่ีถืออยู ่ ตามรายละเอียด ดงันี ้

ประเภทบุคคล 
ปี 2558 

จ านวนหุ้น % 
บริษัทจ ากดั และบริษัทมหาชน 290,895,503 58.88 
ธนาคารพาณิชย์ และสถาบนัการเงิน 537,570 0.11 
บคุคลภายนอกทัว่ไปท่ีไมใ่ช่พนกังานบริษัท 100,370,437 20.32 
พนกังานบริษัท 9,438,180 1.73 
นกัลงทนุตา่งประเทศ 92,792,610 18.78 

รวม 494,034,300 100.00 
 

  (2)   ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่การ
ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยข้อตกลงดงักลา่วมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย 
  - ไมมี่ - 

 

 7.3  การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
  - ไมมี่ - 
 

 7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
  -   บริษัทฯ 
 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจา่ยเงินปันผลขัน้ต ่า  0.10  บาทตอ่หุ้น  (เทา่กบั ร้อยละ 10 ของราคา
มลูคา่หุ้น) แตท่ี่ผ่านมาบริษัทฯ จา่ยเงินปันผลมากกว่านโยบาย โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน กระแส
เงินสดของบริษัท  และภาวะเศรษฐกิจ 

 

หมายเหต ุ : * ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 11 (ชดุที่ 22) เมื่อวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 มีมติให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่ก าหนดให้มีขึน้ในวนัท่ี  25  เมษายน  2559 เพื่ออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.23 บาท 

 

  -  บริษัทย่อย 
 - ไมมี่ - 
  

ปี 2558 2557 2556 2555 2554 
อตัราก าไรสทุธิตอ่หุ้น 2.67 2.33 2.63 2.64 2.07 

อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น* 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) 8.61 %   9.87% 8.74%   8.71% 11.11% 

อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) (เฉพาะกิจการ) 18.25 % 20.00% 15.72% 19.66% 24.47% 
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8.    โครงสร้างการจัดการ 
 โครงสร้างการจดัการของบริษัท มีโครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจน ถ่วงดลุ และสามารถตรวจสอบได้ มี
การมอบอ านาจระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยอีก 3 ชดุ ชว่ยกลัน่กรองงานท่ีมีความส าคญั คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเส่ียง โดยมีฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจดัการ) เป็นผู้บริหารจดัการกิจการของบริษัท ปัจจบุนั ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหาร ผู้จดัการใหญ่ รองผู้จดัการใหญ่อาวโุส รองผู้จดัการใหญ่ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
และผู้จดัการฝ่ายตา่งๆ มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุตา่งๆ และของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัรและในอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ ซึ่งได้รับ
การอนมุตัจิากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีเลขานกุารบริษัทท าหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดและ
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 8.1 คณะกรรมการบริษัท จดัตัง้ขึน้ท าหน้าท่ีก ากบัดแูลกิจการให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลท่ีดี 
เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของ
บริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัย์ สจุริต เย่ียง
วิญญชูนผู้ประกอบธุรกิจเชน่นัน้จะพงึกระท าภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกนั ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าท่ี
ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชดัเจน ถ่วงดลุ  
และสามารถตรวจสอบได้ ดงันี ้
  1. คณะกรรมการบริษัท เข้าใจ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้น และแสดง
ได้วา่จะสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ 
  2. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและการจดัการ มีการตรวจสอบและถ่วงดลุกนัอย่างเพียงพอโดย 
   2.1  คณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 18 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทท่ีมาจากฝ่าย
บริหารจ านวน 6 คน และกรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจ านวน 12 คน ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุ
ครัง้ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหนง่เป็นจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบง่ออก
ให้ตรงเป็น 3 สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึง่พ้นจากต าแหนง่ตาม
วาระอาจได้รับการเลือกตัง้ใหมไ่ด้  
    เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2558  นายสมคิด  จาตศุรีพิทกัษ์ ประธานกรรมการบริษัทได้
ลาออกจากต าแหนง่กรรมการบริษัท ท าให้ต าแหนง่กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระวา่งลง และเม่ือวนัท่ี 
12 พฤศจิกายน  2558  นายสมศกัดิ ์  ธนสารศลิป์   กรรมการบริษัทได้ถึงแก่กรรม  ท าให้ต าแหนง่กรรมการ
บริษัทว่างลง ซึง่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนอยูร่ะหว่างการพิจารณาสรรหาบคุคลท่ีเหมาะสม 
เพ่ือเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทท่ีวา่งลง คณะกรรมการบริษัทจงึได้มีมตใิห้สงวนต าแหนง่กรรมการบริษัท
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ทัง้ 2 ต าแหนง่ไว้  และเม่ือวนัท่ี  14 มีนาคม 2559  คณะกรรมการบริษัทมีมติแตง่ตัง้  นายสม  จาตศุรีพิทกัษ์  
เป็นกรรมการอิสระแทน นายสมคิด จาตศุรีพิทกัษ์  
   2.2 กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระจ านวน 6 คน โดยเม่ือวนัท่ี 17 
สิงหาคม 2558 นายสมคิด  จาตศุรีพิทกัษ์ ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ได้ลาออกจาก
ต าแหนง่กรรมการบริษัท ท าให้ต าแหนง่กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระวา่งลง 1 ต าแหนง่ และเม่ือวนัท่ี 
14 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติแตง่ตัง้ นายสม จาตศุรีพิทกัษ์ เป็นกรรมการอิสระแทน  นายสมคิด 
จาตศุรีพิทกัษ์ ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเร่ืองสดัสว่นกรรมการอิสระ ท่ีก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมี
กรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด  แตต้่องไมน้่อยกวา่  3  คน  
   2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัทจ านวน 3  
คน ท่ีมีความเป็นอิสระ มีคณุสมบตัเิป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีตามกฎบตัร ซึ่งมีหน้าท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดในข้อบงัคบัตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มีกรรมการตรวจสอบ 2 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจะสอบทานความ
นา่เช่ือถือของงบการเงิน และทัง้ 3 คน สามารถท าหน้าท่ีอ่ืนในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ 
   2.4   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้
กรรมการบริษัทจ านวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มีหน้าท่ีตามกฎบตัร และ
ชว่ยสนบัสนนุการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหาและกลัน่กรองบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม 
ให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท และเพ่ือพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการจา่ย และรูปแบบคา่ตอบแทนของ
กรรมการบริษัท 
   2.5 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้
กรรมการบริษัท จ านวน 3 คน และผู้บริหาร จ านวน 2 คน รวมจ านวน 5 คน เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีตามกฎบตัร และชว่ยสนบัสนนุการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัท ด้าน
ธรรมาภิบาล  การตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ และการบริหารความเส่ียง  
   2.6 การมอบอ านาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัทมี
การมอบอ านาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการชดุตา่งๆ และกรรมการผู้จดัการใหญ่  ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัร และในอ านาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่    ตามรายละเอียดท่ีได้เปิดเผยไว้ใน การก ากับดูแลกิจการ  
หัวข้อ  คณะกรรมการชุดย่อย 
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จ านวนครัง้ของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด 
ในปี 2558 คณะกรรมการแตล่ะชดุมีการประชมุ ตามรายละเอียด ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

กรรมการ
บริษัท 
รวม 12 
ครัง้/ปี 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 
รวม 18 
ครัง้/ปี 

กรรมการ 
สรรหาและ 
ก าหนดค่า 
ตอบแทน 
รวม 4  
ครัง้/ปี 

กรรมการ
ธรรมา 

ภิบาลและ
บริหาร

ความเส่ียง 
รวม 1 ครัง้ 

การเข้า
ประชุม 
สามัญผู้ 
ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 44 
จ านวน 
1 ครัง้ 

1.   นายบณุยสิทธ์ิ    โชควฒันา ประธานกรรมการบริษัท  
และประธานกรรมการบริหาร 

12/12 - 4/4 - 1/1 

(ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัท ตัง้แต่วนัที 21 ก.ย. 2558)      
2.   นายบญุปกรณ์    โชควฒันา รองประธานกรรมการบริษัท 12/12 - - - 1/1 
3.   นางจนัทรา        บรูณฤกษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 12/12 - - 1/1 1/1 
4.   นายทนง             ศรีจิตร์ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่อาวโุส 9/12 - 4/4 0/1 1/1 
5.   นายวิชยั              กลุสมภพ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ 12/12 - - - 1/1 
6.   นายส าเริง           มนญูผล กรรมการบริษัท 12/12 - - - 1/1 
7.   นายพิพฒั           พะเนียงเวทย์ กรรมการบริษัท 11/12 - - - 1/1 
8.   นายมน ู              ลีลานวุฒัน์ กรรมการบริษัท 12/12 - - - 1/1 
9.   นายก าธร           พนูศกัดิ์อดุมสิน กรรมการบริษัท 12/12 - - - 1/1 
10. นายบญุเกียรต ิ     โชควฒันา กรรมการบริษัท 10/12 - - - 1/1 
11. นายบญุชยั            โชควฒันา กรรมการบริษัท 9/12 - - - 1/1 
12. นายนพพร            พงษ์เวช ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 
12/12 18/18 - 1/1 1/1 

13. นายกฤช               ฟอลเล็ต กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการอิสระ 

11/12 18/18 - - 1/1 

14. พลต ารวจโทอมัรินทร์    เนียมสกลุ      กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการอิสระ 

12/12 18/18 - - 1/1 

15. นายสรุชยั              ดนยัตัง้ตระกลู กรรมการอิสระ 12/12 - - - 1/1 
16. นายอะกิระ            มรูาโคชิ กรรมการอิสระ 8/12 - - - 0/1 
17. นางดรุณี สนุทรธ ารง ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - - - 1/1 - 
18. นายชโูต จิระคณุากร ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - - - 1/1 - 

หมายเหต ุ : คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามประกาศท่ีเก่ียวข้องก าหนด 
 

กรรมการบริษัทท่ีมีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  กรรมการบริษัทสองในสิบเอ็ดคนนีล้งลายมือช่ือ
ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท  

1. นายบญุปกรณ์ โชควฒันา  2. นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา 
 3. นายส าเริง มนญูผล  4. นางจนัทรา บรูณฤกษ์ 
 5. นายทนง ศรีจิตร์  6. นายวิชยั กลุสมภพ  
 7. นายบญุชยั โชควฒันา  8. นายบญุเกียรติ โชควฒันา 
9. นายมน ู ลีลานวุฒัน์ 10. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ 
11. นายก าธร พนูศกัดิ์อดุมสิน    
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 8.2 ผู้บริหาร  (ฝ่ายจัดการ)  ประกอบด้วย 

 8.2.1  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัทและ/หรือบคุคลอ่ืน
ทัง้ท่ีมีฐานะเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท และ/หรือ บคุคลภายนอก เป็นคณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้
ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ท่ีจะท าหน้าท่ีบริหารจดัการกิจการของบริษัทได้เป็นอยา่งดี มีฐานะ
เป็นฝ่ายจดัการ ท าหน้าท่ีบริหารจดัการกิจการของบริษัท ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วย
ความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัย์ สจุริต เย่ียงวิญญชูนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนัน้จะพงึกระท าภายใต้
สถานการณ์อย่างเดียวกนั ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็น
กรรมการบริหาร มีจ านวนไม่น้อยกวา่ 5  คน ดงันี ้

 รายช่ือ  ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. นายบณุยสิทธ์ิ     โชควฒันา ประธานกรรมการบริหาร พฤษภาคม 58 - พฤษภาคม 59 
2. นางจนัทรา บรูณฤกษ์ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 58 - พฤษภาคม 59 

3. นายทนง  ศรีจิตร์ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 58 - พฤษภาคม 59 

4. นายวิชยั กลุสมภพ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 58 - พฤษภาคม 59 

5. นายส าเริง มนญูผล กรรมการบริหาร พฤษภาคม 58 - พฤษภาคม 59 

6. นายสมศกัดิ ์ ธนสารศลิป์ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 58 - พฤษภาคม 59 
 (ถึงแก่กรรม วนัที ่12 พ.ย.2558)   

 
8.2.2 ผู้บริหาร   ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นางจนัทรา  บรูณฤกษ์ ผู้จดัการใหญ่ 
2. นายทนง                     ศรีจิตร์ รองผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
3. นายวิชยั กลุสมภพ รองผู้จดัการใหญ่ 
4. นางดรุณี สนุทรธ ารง ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ และเลขานกุารบริษัท 
5. นายชโูต จิระคณุากร ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
6. นางสาวเกษรา                     สัม่กาญจนรักษ์ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
7. นางยพุดี นาคนิยม ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

 
 ซึง่ผู้ด ารงต าแหนง่ข้างต้น  จดัเป็นผู้บริหารตามค าจ ากดัความของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์   
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โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2558 

รายช่ือ 
กรรมการ/ 
ผู้บริหาร 

คู่สมรส / 
บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

เพิ่ม (ลด) 
ระหว่างปี 

รวม 
หุ้นสามัญ 

% 

1.   นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา 5,854,680 - - 5,854,680 1.185 
2.   นายบญุปกรณ์  โชควฒันา 1,410,020 192,600 - 1,602,620 0.324 
3.   นางจนัทรา บรูณฤกษ์ - - - - - 
4.   นายทนง ศรีจิตร์ 115,000 - - 115,000 0.023 
5.   นายวิชยั กลุสมภพ -  50,775 255,197 305,972 0.062 
6.   นายส าเริง มนญูผล 1,488,460 - - 1,488,460 0.301 
7.   นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ 8,260 - - 8,260 0.002 
8.   นายมน ู ลีลานวุฒัน์ 1,329,310 - (1,329,310) - - 
9.   นายก าธร พนูศกัด์ิอดุมสิน 3,718,550 - (3,708,500) 10,050 0.002 
10. นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา 4,023,580 194,880 700,000 4,918,460 0.996 
11. นายบญุชยั โชควฒันา - - 200,000 200,000 0.040 
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รายช่ือ 
กรรมการ/ 
ผู้บริหาร 

คู่สมรส / 
บุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

เพิ่ม (ลด) 
ระหว่างปี 

รวม 
หุ้นสามัญ 

% 

12. นายนพพร พงษ์เวช - - - - - 
13. นายกฤช ฟอลเล็ต - - - - - 
14. พลต ารวจโทอมัรินทร์ เนียมสกลุ - - - - - 
15. นายสรุชยั                        ดนยัตัง้ตระกลู - - - - - 
16. นายอะกิระ มรูาโคชิ - - - - - 
17. นางดรุณี สนุทรธ ารง 4,350 - - 4,,350 0.0009 
18. นายชโูต จิระคณุากร - - - - - 
19. นางสาวเกษรา สัม่กาญจนรักษ์ - - - - - 
20. นางยพุดี   นาคนิยม - - - - - 

  
 - ผลประโยชน์ตอบแทน  หุ้น  หุ้นกู้  ท่ีกรรมการบริษัทได้รับจากบริษัทฯ ในปี  2558 
  - ไมมี่ -   
 

 8.3 เลขานุการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทมีมตแิตง่ตัง้ นางดรุณี   สนุทรธ ารง  ด ารงต าแหนง่เป็น
เลขานกุารบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 12  พฤษภาคม  2551 สงักดัสายงานเลขาธิการองค์กร จบการศกึษาปริญญาตรี
สาขาการเงินการธนาคาร (เกียรตนิิยมอนัดบั 2) มหาวิทยาลยัรามค าแหง และผ่านการอบรมในหลกัสตูรท่ี
เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีของเลขานกุารบริษัท โดยคุณสมบัตขิองเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสาร
แนบ 1 ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 รายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจ
ควบคุม และเลขานุการบริษัท มีหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซึง่มีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความ
รับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสตัย์ สจุริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั
บริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้หน้าท่ีตามกฎหมายของเลขานกุารบริษัท  มี
ดงันี ้

 1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้
  -    ทะเบียนกรรมการ 
  -    หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการบริษัท  รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและ

รายงานประจ าปีของบริษัท 
  -    หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น  และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร  และจดัสง่

ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการ  นบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้     

 3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  
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 นอกจากนี ้เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ด าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและ
หน้าที่อ่ืนๆ  เชน่ 
 1. สนบัสนนุให้การก ากบัดแูลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยให้ค าแนะน า
เบือ้งต้นแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ด้านกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ตา่งๆ และข้อบงัคบัของบริษัทรวมถึง
รายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการบริษัท 
 2.  ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานระหวา่งกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการ
ประสานงานด้านกฎหมาย  กฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ด าเนินการให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้อง  ติดตามให้
มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบตังิานตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ถดัไป  รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 
 3. จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของ
บริษัท  และข้อพงึปฏิบตัิตา่งๆ 
 4. บนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท  และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 5. ตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล เชน่  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลู และรายงานสารสนเทศตอ่
หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลและสาธารณชน ให้ถกูต้องตามกฎหมาย  
 6. ให้ขา่วสารกบัผู้ ถือหุ้นในเร่ืองสิทธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น และให้ขา่วสารของบริษัท อยา่งสม ่าเสมอ
ครบถ้วน 
 7. จดัให้มีคูมื่อกรรมการบริษัท มีการปฐมนิเทศ และให้ค าแนะน าแก่กรรมการบริษัทท่ีได้รับการ
เลือกตัง้ใหม่ 
 8. หน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 8.4   ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบตังิานของ
คณะกรรมการบริษัททัง้คณะโดยรวมในแตล่ะปี ผลการด าเนินงานของบริษัท  อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
วงเงินคา่ตอบแทนท่ีได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และจ านวนเงินคา่ตอบแทนท่ีจา่ยในปีท่ีผ่านมา และ
เปรียบเทียบกบัระดบัปฏิบตัิอยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนั เพ่ือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตั ิ 
 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
  (ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
   ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี  44  เม่ือวนัท่ี  27 เมษายน 2558 ได้อนมุตัคิา่ตอบแทน
กรรมการบริษัทวงเงินรวมไมเ่กินปีละ 20 ล้านบาท ทัง้นี ้ ไมร่วมถึงคา่ตอบแทนหรือสวสัดกิารท่ีกรรมการ
บริษัทได้รับในฐานะพนกังาน  หรือลกูจ้างของบริษัท  โดยให้จา่ยในการท าหน้าท่ี ดงันี  ้
  



     บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

70 
 

   1. กรรมการบริษัท   
    -  คา่เบีย้ประชมุ  (เฉพาะกรรมการบริษัทท่ีเข้าประชมุ)   
     ประธาน 12,000.-   บาท/ครัง้ 
     กรรมการ                     10,000.-   บาท/ครัง้ 
     (ปี  2558  จา่ยเป็นเงินรวมทัง้สิน้  1,960,000.-  บาท)  
    - คา่ต าแหนง่ จา่ยเฉพาะประธานกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและ 
     ก าหนดคา่ตอบแทนไปพิจารณาจดัสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 
     (ปี  2558  จา่ยเป็นเงินรวมทัง้สิน้  1,920,000.-  บาท) 
    - คา่ตอบแทนประจ าปี จา่ยให้แก่กรรมการบริษัททกุคน โดยให้คณะกรรมการสรรหา 
     และก าหนดคา่ตอบแทนไปพิจารณาจดัสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 
     (ปี  2558  จา่ยเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 9,550,000.- บาท) 
   2. กรรมการตรวจสอบ   
    - คา่เบีย้ประชมุรายไตรมาส 

     ประธาน ไตรมาสละ  60,000.-  บาท 

     กรรมการ ไตรมาสละ  30,000.-  บาท 

      (ปี  2558  จา่ยเป็นเงินรวมทัง้สิน้  480,000.- บาท) 
   3. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
    - คา่เบีย้ประชมุ (เฉพาะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนท่ีเข้าประชมุ) 
     ประธาน 12,000.-  บาท/ครัง้ 
     กรรมการ 10,000.-  บาท/ครัง้ 
     (ปี  2558  จา่ยเป็นเงินรวมทัง้สิน้  108,000.- บาท)  
 ส าหรับคา่ตอบแทนของคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน ท่ีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้ขึน้นัน้ ให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไปพิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสม และสอดคล้องกบั
ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 
 ทัง้นี ้   ตัง้แตท่ี่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัแิละให้ใช้จนกว่ามีการเปล่ียนแปลง   โดย
คา่ตอบแทนท่ีจา่ยต้องไมเ่กินวงเงินท่ีได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3 (ชดุท่ี 22) เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2558 มีมติ
แตง่ตัง้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง และการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4 (ชดุท่ี 22) 
เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 มีมตอินมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเส่ียง 
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  - คา่เบีย้ประชมุ (เฉพาะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียงท่ีเข้าประชมุ) 
   ประธาน 12,000.-  บาท/ครัง้ 
   กรรมการ 10,000.-  บาท/ครัง้ 
   (ปี 2558 จา่ยให้กรรมการบริษัท ท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการธรรมาภิบาลและบริหาร 
   ความเส่ียง เป็นเงินรวมทัง้สิน้  22,000.- บาท)  
 รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่จ่าย ในปี 2558 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
14,040,000.- บาท 

ค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทแต่ละรายได้รับในปี 2558  มีดังนี ้
                 หนว่ย : บาท 

รายช่ือ 
เบีย้

ประชุม 

ค่าต าแหน่ง 
จ่ายเฉพาะ
ประธาน 
กรรมการ 
บริษัท 

ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการ 

ประจ าปี 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 
ก าหนดค่า 
ตอบแทน 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภบิาล 
และบริหาร 
ความเส่ียง 

รวมค่า 
ตอบแทน 
กรรมการ 

1.   นายสมคิด          จาตศุรีพิทกัษ์   84,000 1,920,000 - - - - 2,004,000 
(ลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งประธำน
กรรมกำรบริษัทวนัที 17 ส.ค.2558) 

       

2.   นายบณุยสิทธ์ิ     โชควฒันา 126,000 - 750,000 - 48,000 - 924,000 
3.   นายบญุปกรณ์    โชควฒันา 120,000 - 700,000 - - - 820,000 
4.   นางจนัทรา          บรูณฤกษ์ 120,000 - 700,000 - - 10,000 830,000 
5.   นายทนง              ศรีจิตร์   90,000 - 700,000 - 40,000 - 830,000 
6.   นายวิชยั               กลุสมภพ 120,000 - 700,000 - - - 820,000 
7.   นายส าเริง            มนญูผล 120,000 - 700,000 - - - 820,000 
8.   นายสมศกัด์ิ         ธนสารศิลป์   90,000 - 700,000 - 20,000 - 810,000 
(ถึงแก่กรรม วนัที 12 พ.ย.2558)        
9.   นายพิพฒั             พะเนียงเวทย์ 110,000 - 460,000 - - - 570,000 
10. นายมน ู                ลีลานวุฒัน์ 120,000 - 460,000 - - - 580,000 
11. นายก าธร             พนูศกัด์ิอดุมสิน 120,000 - 460,000 - - - 580,000 
12. นายบญุเกียรติ      โชควฒันา 100,000 - 460,000 - - - 560,000 
13. นายบญุชยั            โชควฒันา   90,000 - 460,000 - - - 550,000 
14. นายนพพร            พงษ์เวช 120,000 - 460,000 240,000 - 12,000 832,000 
15. นายกฤช               ฟอลเล็ต 110,000 - 460,000 120,000 - - 690,000 
16. พลต ารวจโทอมัรินทร์    เนียมสกลุ 120,000 - 460,000 120,000 - - 700,000 
17. นายสรุชยั             ดนยัตัง้ตระกลู 120,000 - 460,000 - - - 580,000 
18. นายอะกิระ           มรูาโคชิ     80,000 - 460,000 - - - 540,000 

รวม  1,960,000 1,920,000   9,550,000 480,000 108,000 22,000 14,040,000 
 

 (ข)    ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

  ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะพจิารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัตงิานของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการประเมินเป็นประจ าทุกปี เพื่อพจิารณาต่อสัญญาว่าจ้างเป็นรายปี 
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ส าหรับผู้บริหารอ่ืนๆ ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้พิจารณา ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และนโยบายของบริษัท โดย
พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบตังิานรายบคุคล โดยในปี 2558 คา่ตอบแทน
กรรมการบริหาร ผู้บริหารส่ีรายแรกรองจากผู้จดัการลงมาและผู้บริหารในระดบัเทียบเทา่รายท่ีส่ีทกุรายรวม 
11 ทา่น มีการจา่ยคา่ตอบแทนในรูปเงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง เงินอดุหนนุ เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้  
67,034,556.- บาท  และจา่ยเงินตอบแทนการเกษียณอาย ุเป็นจ านวนเงิน  20,808,094.44 บาท 
 

 2. ค่าตอบแทนอ่ืน 
  (ก)  ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริษัท 
   - ไมมี่ - 
  (ข)    ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร   
   บริษัทฯ ได้ตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึง่ในบริษัทของกองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพไทยพาณิชย์เพิ่มผล 1 ซึง่จดทะเบียนแล้ว โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีกรรมการบริหารและผู้บริหาร
ท่ีเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพจ านวน 7 ทา่น จะได้รับเงินสมทบกองทนุทกุเดือนในอตัราร้อยละ 8 ของ
คา่จ้าง  เป็นเงินทัง้สิน้  2,248,238.- บาท และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทนุในอตัราเดียวกนั เม่ือสมาชิก
สิน้สภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบรวมทัง้สว่นเฉล่ียผลประโยชน์สทุธิตามเง่ือนไขของกองทนุ    
 

 8.5 บุคลากร 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ  มีพนกังานรวมทัง้สิน้ 122  คน (ไมร่วมพนกังานท่ีด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริหาร และผู้บริหาร) โดยในปี  2558  บริษัทฯ  ได้จา่ยผลตอบแทนให้แก่พนกังานในรูป
เงินเดือน  คา่ลว่งเวลา เบีย้เลีย้ง เงินอดุหนนุ เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้  128,060,365.75  บาท  และจา่ยเงินตอบ
แทนการเกษียณอาย ุเป็นจ านวนเงิน 10,005,083.34 บาท 

  ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษัทฯ สนบัสนนุให้พนกังานพฒันาความรู้ ความสามารถ อยา่ง
ตอ่เน่ือง และสง่เสริมให้พนกังานรู้จกัการใช้จา่ย การใช้ชีวิต และท างานร่วมกนัอย่างมีความสขุ สง่ผลให้
บริษัทฯ  ไมมี่ข้อพิพาทด้านแรงงาน 
 

  ค่าตอบแทนอ่ืน 
  บริษัทฯ ได้ตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึง่ในบริษัทของกองทนุส ารองเลีย้งชีพ
ไทยพาณิชย์เพิ่มผล  1 ซึง่จดทะเบียนแล้ว โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีพนกังานท่ีเป็นสมาชิกกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพจ านวน 106 คน จะได้รับเงินสมทบกองทนุทกุเดือนในอตัราร้อยละ 8 ของคา่จ้าง เป็นเงินทัง้สิน้ 
6,627,686.- บาท และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทนุในอตัราเดียวกนั เม่ือสมาชิกสิน้สภาพลง  สมาชิกจะ
ได้รับเงินสะสมและเงินสมทบรวมทัง้สว่นเฉล่ียผลประโยชน์สทุธิตามเง่ือนไขของกองทนุ 
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นโยบายด้านบุคลากร 
         ปัจจบุนั บริษัทฯ และบริษัทกลุม่สหพฒัน์ถกูท้าทายด้วยระบบโลกาภิวฒัน์ (Globalization) ประกอบกบั
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) น ามาซึง่การสร้าง
ความได้เปรียบทางการแขง่ขนั (Competitive Advantage)  ในด้านตา่งๆ  สง่ผลให้บริษัทฯ ปรับเปล่ียนแนวทาง
การบริหารใหม่ ภายใต้การบริหารงานเชิงกลยทุธ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง กลยทุธ์ด้านบคุลากร เพ่ือรองรับ
สถานการณ์ตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต โดยเร่ิมจาก 
 1.  การทบทวนเหตกุารณ์ตา่งๆ ของบริษัท ท่ีเกิดขึน้ในอดีตมาเป็นบทเรียน 
 2.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของบริษัท  ทัง้ภายในและภายนอก 
 3.  สร้างวิสยัทศัน์ใหมแ่ละพร้อมท าการปรับเปล่ียนรูปแบบการท างานใหม่  
 4.  ผู้บริหารต้องเปล่ียนทศันคติท่ีเคยมองบคุลากรเป็น  Assets  ให้เป็น  Human Capital 
 5.  ปรับกลยทุธ์ของการบริหารทรัพยากรมนษุย์ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัท   
 6.  ปรับเปล่ียนบทบาทผู้บริหาร จากท่ีเคยสัง่การ ถือระเบียบข้อบงัคบัอยา่งเคร่งครัด มาเป็นผู้บริหาร

แบบสร้างการเปล่ียนแปลง (Change Agent) เน้นการสร้างความยืดหยุน่การท างานอย่างเป็นระบบ 
 7. น าแนวทางทัง้ 6 ประการข้างต้น มาบรูณาการและสร้างรูปแบบใหมใ่ห้เกิดขึน้ภายในบริษัทฯ   
 การน ารูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธ์ข้างต้น มาศกึษาวิธีการพฒันาบคุลากร โดยให้ความส าคญักบั
บคุลากรทกุระดบัอย่างเทา่เทียมและเสมอภาคกนั  เร่ิมต้นจากการพฒันาบคุลากรใน 3 มิต ิ ได้แก่ มิตแิรก 
การพฒันาทศันคติ (Attitude) คือ การท าให้บคุลากรเปล่ียนวิธีคิด และรู้สึกว่าตนเองมีคณุคา่และมี
ความส าคญัตอ่บริษัทฯ มิติสอง การพฒันาลกัษณะนิสยั (Traits) คือ ท าให้บคุลากรมีความรักความผกูพนั
กบับริษัทฯ มิตสิาม การพฒันาการจงูใจ (Motivation) คือ การสร้างแรงจงูใจให้กบับคุลากรทัง้ในรูปของ
เงินเดือน คา่จ้าง สวสัดิการ และต าแหนง่งานท่ีสงูขึน้  
 การพฒันาบคุลากร โดยการพฒันาความรู้ (Knowledged) ความสามารถ (Ability) และทกัษะ (Skill) ของ
พนกังานให้มีความเช่ียวชาญเพิ่มขึน้ โดยผ่านระบบการศกึษา (Education) และการพฒันา (Development) 
นัน้ เป็นเพียงแรงขบัจากภายนอก ซึง่ทกุบริษัทสามารถท าได้และให้ผลเพียงในระยะสัน้ๆ แตห่ากน ารูปแบบ
การพฒันาบคุลากรใน 3 มิตมิาปรับใช้ ได้แก่ การพฒันาทศันคต ิ การพฒันาลกัษณะนิสยั และการ
พฒันาการจงูใจ จะสามารถพฒันาบคุลากรและบริษัทฯ ได้ในระยะยาว เพราะเป็นแรงขบัท่ีเกิดขึน้จาก
ภายในตวัของบคุลากร ชว่ยให้บริษัทฯ เติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยัง่ยืน        
 บคุลากร เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีบริษัทฯ ให้ความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะบคุลากรเปรียบเสมือนสินทรัพย์ท่ี
ทรงคณุคา่มากท่ีสดุของบริษัท เป็นกลยทุธ์หนึง่ท่ีสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแขง่ขนัของบริษัท ด้วย
เหตผุลดงักล่าว บริษัทตา่งๆ จงึพยายามท่ีจะแสวงหากลยทุธ์หรือเคร่ืองมือตา่งๆ มาใช้ในการบริหารทรัพยากร
บคุคล เช่น การบริหารจดัการผู้ มีความสามารถสงู (Talent Management) การบริหารจดัการทรัพยากรบคุคล   
โดยใช้ทกัษะเป็นพืน้ฐาน (Skill based Human Resource Management) การบริหารผลการปฏิบตังิาน 
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(Performance Management) และการบริหารทรัพยากรบคุคล โดยใช้สมรรถนะเป็นพืน้ฐาน (Competency-
based Human Resource Management) เป็นต้น  โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด าเนินการด้านบคุลากร ดงันี ้
 1.  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

 การปรับโครงสร้างองค์กร  ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้   พร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงของการด าเนินธุรกิจทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต และยกระดบัศกัยภาพการบริหารงาน ให้มีความ
คลอ่งตวั สอดคล้องกบัแผนธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเป็นการวางเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path)  ให้กบัพนกังาน  โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการท่ีชดัเจน โปร่งใส และเป็นธรรม อีกทัง้เพ่ือให้
บริษัทฯ สามารถก าหนดทิศทางการพฒันาบคุลากร การวางแผนอตัราก าลงัคนให้ตรงกบัต าแหนง่ หน้าท่ี
ความรับผิดชอบ เกิดความตอ่เน่ืองในการบริหารจดัการ ส าหรับในปี 2558 บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ผู้บริหารใน
ต าแหนง่ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่อาวโุส กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ และผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
รวมถึง จดัตัง้ฝ่ายศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 แผนการสืบทอดงาน เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง และมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้อยูเ่สมอ บริษัทฯ ได้วางนโยบายในการสืบทอดต าแหนง่ของพนกังานในหน้าท่ีตา่งๆ โดย
ก าหนดระดบัต าแหนง่งาน ทิศทางการพฒันาบคุลากรท่ีชดัเจน เพ่ือเตรียมบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ส าหรับทดแทนและปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งตอ่เน่ือง  ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการปรับเปล่ียนต าแหนง่หน้าท่ี ทัง้เพ่ือการ
ก้าวสูต่ าแหนง่ท่ีสงูขึน้ หรือในกรณีท่ีพนกังานจะพ้นจากต าแหนง่เดมิ โดยการลาออกหรือเกษียณอาย ุ มี
หลกัการ ดงันี ้

1.  คดัเลือกบคุลากรท่ีมีศกัยภาพและความสามารถจากภายในบริษัทฯ โดยพิจารณาบคุคลท่ีมี
คณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด และต้องเป็นผู้ ท่ีมีวิสยัทศัน์ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์  เหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กร 

2. กรณีต้องเลือกจากพนกังานหลายคนเพื่อก้าวสูต่ าแหนง่ท่ีสงูขึน้ ต้องดจูากการประเมินผลการ
ท างาน ทัง้ความสามารถในสาขาอาชีพและความสามารถท่ีจะพฒันาบริษัทฯ รวมทัง้วิสยัทศัน์ 

3. การมีมนษุยสมัพนัธ์ และภาวะผู้น า รวมถึงการก าหนดความสามารถ (Competencies) ซึง่
หมายถึง ความรู้ ทกัษะ บคุลิกภาพ  และทศันคตท่ีิพงึปรารถนาของพนกังานในต าแหน่งนัน้ๆ       

4.  การเพิ่มความรู้ โดยการสง่เข้าอบรมหลกัสตูรภาวะผู้น า หรือหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีท่ี
จะต้องรับผิดชอบ และการจดัท าแผนพฒันาเป็นรายบคุคล (Individual Development Plan) 

5.  ต้องเป็นผู้ มีคณุธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  
 การปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัตงิาน ปรับปรุงแบบการประเมินผลการปฏิบตังิาน

ของพนกังาน  โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และก าหนดให้มี
คณะท างานพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนพนกังานร่วมพิจารณา ในการก าหนดหลกัเกณฑ์ แนวทางการ
พิจารณาบริหารคา่ตอบแทนพนกังาน เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับเงินเดือนประจ าปี 
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อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยได้จดัท าคูมื่อการประเมินผลการปฏิบตัิงานขึน้ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิเพ่ือให้เกิดความเสมอภาค ชดัเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 ปรับปรุงระเบียบ สวัสดกิาร บริษัทฯ ได้ด าเนินการประเมิน แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบการ
ปฏิบตังิานของบริษัท เพ่ือให้เกิดความชดัเจน สอดคล้องกบัการปฏิบตัจิริง โดยเพิ่มเตมิระเบียบการวา่จ้าง
พนกังานหลงัการเกษียณอาย ุ และแตง่ตัง้คณะกรรมการวา่จ้างพนกังานหลงัการเกษียณอาย ุ เพ่ือท าหน้าท่ี
พิจารณาความจ าเป็น รูปแบบการวา่จ้าง อตัราคา่ตอบแทน ทัง้นีเ้พ่ือความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ส าหรับ
พนกังานท่ีได้ปฏิบตังิานกบับริษัทฯ เป็นระยะเวลานาน  

 การปฐมนิเทศ  เป็นกระบวนการหนึง่ท่ีบริษัทฯ ให้ความส าคญั เพราะถือเป็นการสร้างความ
ประทบัใจครัง้แรกส าหรับพนกังานท่ีเร่ิมเข้าท างานใหม ่ หรือผู้ ท่ีปฏิบตังิานมานานแล้วแตไ่ด้ย้ายหรือหมนุเวียน
มาปฏิบตังิานหน้าท่ีใหม่ เป็นกิจกรรมส าคญัท่ีมีวตัถปุระสงค์ส าหรับแนะน าชีแ้จง เร่ืองความรู้ทัว่ไป อาทิ 
นโยบาย  โครงสร้างองค์กร  ระเบียบ สวสัดิการตา่งๆ ของบริษัท  ตลอดจนมีความเข้าใจเก่ียวกบังานท่ีต้องปฏิบตัิ 
และให้ทราบถึงหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่ประกอบด้วย นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน โดยน าเสนอในรูปแบบวีดิทศัน์ (Animation) 
และการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ซึง่เป็นหวัใจส าคญัของบริษัท อนัจะท าให้พนกังานเกิดการเรียนรู้และ
คุ้นเคยตอ่สภาพแวดล้อมในสถานท่ีปฏิบตังิานจริง เป็นผลให้พนกังานเกิดความมัน่ใจในการปฏิบตังิาน เข้าใจ
วฒันธรรมองค์กร  และเป็นประโยชน์ตอ่การท างานตอ่ไป  
  2.  ด้านการพัฒนาบุคลากร 
  หลกัการการพฒันาของบริษัท คือ ทนุทางปัญญา (Intellectual Capital) ซึง่หมายถึง 
ความสามารถในการคิดเป็น วิเคราะห์ และความสามารถในการน าความรู้ไปสร้างมลูคา่เพิ่มได้ ดงันัน้จงึให้
ความส าคญัตอ่ความคดิท่ีมีมลูคา่มากกวา่มมุมองด้านการศกึษาเพียงมิตเิดียว บริษัทฯ สง่เสริมให้พนกังาน
เตบิโตในหน้าท่ีการงานตามความรู้ ความสามารถ รู้จกัแสวงหาความรู้อยา่งตอ่เน่ือง มีความพร้อมในการ
ปฏิบตังิานให้หลากหลาย เพ่ือสามารถรองรับตอ่การเตบิโตของบริษัท และสามารถท่ีจะน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาสร้างให้พนกังานเป็น “คนดีและคนเก่ง” โดยบริษัทฯ ได้มุง่เน้นให้เกิดกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกบัการพฒันาบคุลากร  ดงันี ้

 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เปรียบเสมือนก้าวแรกของการด าเนินธุรกิจ จงึได้ก าหนด
หลกัเกณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ และยงัให้ความส าคญัในการคดัเลือกผู้สมคัรด้วยความยตุธิรรม โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ โดยการสรรหาและคดัเลือกบคุลากรท่ีมีความสามารถ มีทศันคตแิง่บวก และคณุสมบตัท่ีิเหมาะสม
กบัลกัษณะของงานท่ีองค์กรต้องการ รวมทัง้สามารถอยูร่่วมกบัวฒันธรรมของบริษัท ได้อย่างมีความสขุ 

หลกัการของการสรรหาคดัเลือกบคุลากรผา่นระบบการคดักรองบคุลากร ในขัน้ต้นเร่ิมจากการ
คดัเลือกบคุลากรภายในองค์กร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการหมนุเวียน
การท างาน หากไมส่ามารถด าเนินการสรรหาคดัเลือกบคุคลากรภายในองค์กรได้ บริษัทฯ จะเปิดรับสมคัร 
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โดยมีเง่ือนไขการประกาศรับสมคัร เชน่ คณุสมบตั ิคณุวฒุิการศกึษา ประสบการณ์การท างาน  ประกอบกบั
การสอบสมัภาษณ์ด้านทศันคติ และบคุลิกภาพ จากเคร่ืองมือวิเคราะห์พฤติกรรม และแบบทดสอบบคุลิกภาพท่ี
เรียกวา่ “DISC” และจากการสมัภาษณ์แบบอิงขีดความสามารถ (Competency) เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบและคดัเลือกบคุลากร การจดัระบบและวิธีการสรรหาคดัเลือกของบริษัท ได้บรูณาการระบบคณุธรรม 
(Merit system) เข้ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน ซึง่จดัเป็นระบบการสรรหาบคุลากรท่ีใช้ “หลกัแหง่
ความดี” ประกอบ ด้วยปัจจยัท่ีส าคญั  4  ประการ มีดงันี ้

1.  ใช้หลักความสามารถ : โดยก าหนดเง่ือนไขการรับสมคัรบคุลากร ได้แก่ คณุสมบตัิ คณุวฒุิ
ทางการศกึษา และประสบการณ์การท างานของผู้สมคัร 

2. ใช้หลักความเสมอภาค : โดยค านงึถึงหลกัการแหง่สิทธิของความเสมอภาคของบคุคล ซึง่
การใช้หลกัความเสมอภาคนี ้ จะไมจ่ ากดัการคดัเลือกบคุคลจากภมูิล าเนา ถ่ินท่ีอยู ่ เชือ้ชาติ เพศ ศาสนา 
ผู้ปกครองหรือผู้ รับรอง 

3. ใช้หลักความม่ันคง : เป็นการให้หลกัประกนัความมัน่คงแหง่อาชีพให้แก่บคุลากรทกุระดบัใน
บริษัทฯ ให้มีขวญัและก าลงัใจในการท างาน โดยหลีกเล่ียงไมใ่ห้เกิดการถกูกลัน่แกล้งในการท างาน การไมถ่กู
ลงโทษ  หรือสัง่ให้พกังานโดยไมมี่เหตผุลเพียงพอ 

4.  ใช้หลักความเป็นกลาง : การบริหารงานบคุคลของบริษัท มีแนวทางและหลกัการในการ
ปฏิบตัสิ าหรับบคุลากร โดยให้ผู้ ท่ีด ารงต าแหนง่ตา่งๆ วางตนเป็นกลาง ไมก่ระท าการใดๆ อนัส่อเจตนาวา่เป็น
การนิยม  ฝักใฝ่ อดุหนนุหนว่ยงานใดหรือหน่วยงานหนึง่ 

นอกจากนี ้ เพ่ือสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน บริษัทฯ มีการขอตรวจดู
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (ประวัตอิาชญากรรม) ของบุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมท างาน
กับบริษัทฯ จากกองทะเบียนประวัตอิาชญากร  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   

 การประเมินศักยภาพและภาวะผู้น าของบุคลากร ใช้หลกัเกณฑ์การประเมินผลแบบรอบ
ด้าน 360 องศา  

 การฝึกอบรมและพัฒนา  มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะพฒันาพนกังาน ให้มีความรู้ ความช านาญ
และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบตังิาน โดยน าบทสรุปจากการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การประเมินผลแบบ
รอบด้าน 360 องศา ตลอดจน แผนกลยทุธ์ของบริษัท มาใช้บรูณาการ เพ่ือจดัท าแผนการฝึกอบรมและพฒันา
บคุลากร และแบง่การพฒันาออกเป็น 2 กลุม่หลกั ดงันี ้  

 - การพัฒนาพนักงานของบริษัท  เป็นการพฒันาทกัษะความรู้ให้แก่บคุลากร  โดยจดัสง่
บคุลากรเข้าร่วมทัง้หมด  55  หลกัสตูร เก่ียวกบั ด้านการบริหาร  ด้านบญัชี  ด้านภาษีอากร  ด้านการสง่ออก  
ด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ด้านอสงัหาริมทรัพย์ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้าน
กฎหมาย  และด้านภาษา ทัง้นี ้ในปี  2558 มีบคุลากรท่ีได้รับการอบรม จ านวน 106 คน (คิดเป็น 83%  ของ
จ านวนพนกังานทัง้หมด)  มีจ านวนชัว่โมงฝึกอบรมทัง้สิน้  1,474  ชัว่โมง ดงันี ้ 
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83% 

17% 

สัดส่วนผู้เข้าอบรมทัง้ปี 
อบรม ไม่ได้อบรม 

38% 

62% 

สัดส่วนการเข้าร่วมอบรม 

ส านักงานใหญ่ 

ส านักงานสาขา 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โดยสามารถจ าแนกจ านวนบคุลากรท่ีได้รับการฝึกอบรม ดงันี  ้
 การพัฒนาพนักงานบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ โดยแบง่หลกัสตูรออกเป็น 2 กลุม่ 

 1)  หลกัสตูรหลกั (Core Course) อาทิ หลกัสตูรการใช้ ภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  

 2)  หลกัสตูรเฉพาะสายวิชาชีพ (Functional Course) อาทิ หลกัสตูรการพฒันาทกัษะการต้อนรับ
แขกตามพิธีการและวฒันธรรม (Protocol) การช าระเงินด้านการค้าตา่งประเทศ และระเบียบ UCP600 และ
สิทธิประโยชน์ทางการค้า 

 การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทฯ สง่เสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ทกุคนมีโอกาสพฒันาความรู้ โดยให้ความส าคญัตอ่การเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิ
หน้าท่ี ท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน รวมทัง้กรรมการบริษัทและ
ผู้บริหาร มีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบักรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรตา่งๆ อยูเ่สมอ
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ    

กรรมการบริษัทได้เข้าอบรมหลกัสตูรท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ดงันี ้

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

รายชื่อ 
DAP 
รุ่น 

DCP 
รุ่น 

FND 
รุ่น 

ACP 
รุ่น 

RCC 
รุ่น 

CSP 
รุ่น 

CDC 
รุ่น 

1.   นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา 3/2003 68/2005 - - - - - 

2.   นายบญุปกรณ์ โชควฒันา 3/2003 68/2005 - - 7/2008 - - 

3.   นางจนัทรา บรูณฤกษ์ 47/2003 - - - - - - 

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

5.   นายวิชยั กลุสมภพ - 61/2005 - - - 18/2006 - 

6.   นายส าเริง มนญูผล 3/2003 - - - - - - 

7.   นายสม จาตศุรีพิทกัษ์ 3/2003 68/2005 - - - - - 

8.   นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ 3/2003 - - - - - - 

9.   นายมน ู ลีลานวุฒัน์ 3/2005 - - - - - - 

10.  นายก าธร พนูศกัดิ์อดุมสิน 3/2003 68/2005 - - - - - 

11.  นายบญุเกียรติ โชควฒันา 3/2003 41/2004 - - - - - 

12.  นายบญุชยั โชควฒันา 3/2003 68/2005 - - - - - 

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

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

15.  พลต ารวจโทอมัรินทร์ เนียมสกลุ 60/2006 - - - - - - 

16.  นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู 11/2004 - - - - - - 
  
 กรรมการของบริษัท  ได้เข้าร่วมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการบริษัทมากกว่าร้อยละ 
75 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้คณะ 
 ในปี 2558 กรรมการบริษัท ได้เข้าอบรมหลกัสตูร ภมูิพลงัแผน่ดนิ รุ่นท่ี 4 ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู ณ 
ศนูย์วิชาการแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 นอกจากนี ้ ผู้บริหารยงัได้ให้ความส าคญัตอ่การเข้าร่วมสมัมนา อบรมหลกัสตูรท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การ
ปฏิบตัหิน้าท่ีและงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเสริมสร้างทกัษะความรู้ ความเข้าใจ เชน่  
 -   จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการ CSR Day หลักสูตร CSR Report ให้กบัผู้บริหารและ
พนกังาน เม่ือวนัท่ี 22  มิถนุายน 2558  โดยวิทยากรจาก สถาบนัไทยพฒัน์   
 - จัดอบรมให้ความรู้ในเร่ือง “การเข้าสู่การรับรองการเป็นสมาชิก CAC” ให้กบัผู้บริหารและ
พนกังาน เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2558 โดยวิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบั
นโยบายและแนวปฏิบตัใินการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ รวมทัง้หลกัเกณฑ์การปฏิบตัท่ีิถกูต้อง พร้อมเข้าสู่ 
กระบวนการรับรองการเป็นสมาชิก (Certification Process) 
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 -   จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการ CSR Day หลักสูตร CSR Coaching (ICSR) ให้กบัผู้บริหาร
และพนกังานท่ีเก่ียวข้อง เม่ือวนัท่ี 23  พฤศจิกายน 2558  โดยวิทยากรจาก สถาบนัไทยพฒัน์    

 การศึกษาดูงาน  เป็นแนวทางเพิ่มพนูคณุวฒุิแก่บคุลากรให้มีความรู้ท่ีทนัสมยัอยู่ตลอด อนัเป็น
วิธีการท่ีเอือ้ตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ในการปฏิบตังิาน ในปี 2558 ผู้บริหารและพนกังานไปศกึษาดงูานทัง้ใน
และตา่งประเทศ ด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ด้านการค้าและการลงทนุ ด้านสาธารณูปโภค ด้านธุรกิจอาหาร
และบริการ และด้านโลจิสติกส์ เพ่ือเตรียมความพร้อมทางการค้าและหาแนวทางการร่วมลงทนุ  รวมทัง้น า
ความรู้ท่ีได้มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิาน   

 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน   บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผู้บริหารและพนกังาน และยงัเป็นการถ่ายทอดข้อมลูระหวา่งผู้บริหารถึงพนกังาน
ทกุระดบั (Top - Down) ให้ได้รับทราบถึงนโยบาย  แผนงาน  แนวทางการด าเนินงาน ความคืบหน้าของ
โครงการ อปุสรรค ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ และอ่ืนๆ  รวมทัง้เปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็นและมี
สว่นร่วมในการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษัท โดยได้จดัรูปแบบการส่ือสารระหว่าง
ผู้บริหารและพนกังาน  เชน่ การประชมุผู้จดัการและพนกังานทกุสปัดาห์  การประชมุโครงการในทกุเดือน  และ
การสมัมนาประจ าปี 

 
9. การก ากับดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคญัตอ่การสร้างระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ด าเนินธุรกิจด้วย
การมีระบบบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส ซ่ือสตัย์ และตรวจสอบได้ มีการถ่วงดลุอ านาจ และระบบการควบคมุ
ภายในท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคูไ่ปกบัการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น  ค านงึถึง
ผู้ มีสว่นได้เสียโดยรวม เพ่ือสร้างความเจริญ เพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจและความมัง่คัง่แก่ผู้ ถือหุ้น โดยยึด
หลกัการบริหารงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และบนพืน้ฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตผุล และการมีภมูิคุ้มกนัท่ีดี โดยอาศยัความรู้ ความ
รอบคอบ และความระมดัระวงั มาใช้ในการวางแผน และการด าเนินงาน ขณะเดียวกนัได้เสริมสร้างให้
กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนกังานทกุคน  มีคณุธรรม  ซ่ือสตัย์  สจุริต  ขยนั  อดทน  มีการแบง่ปัน  และ
ใช้สตปัิญญาในการด าเนินงาน พร้อมตอ่การรองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม สงัคม
และสิ่งแวดล้อม  เพ่ือประโยชน์สขุอยา่งสมดลุและยัง่ยืน 
 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท เป็นประจ าทุกปี  
ได้พฒันาหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ใหม่อย่างตอ่เน่ือง และได้จดัท าหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 1) ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ได้รับการอนมุตัจิากท่ีประชมุคณะกรรมการ
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บริษัท ครัง้ท่ี 9 (ชดุท่ี 20) เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2557  โดยได้แจกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร  และพนกังานทกุ
คน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ ประกอบด้วย 

1. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
2. หลักการก ากับดูแลกิจการ 5  หมวด ประกอบด้วย 

1.   สิทธิของผู้ถือหุ้น 
2.   การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
3.   การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
4.   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
5.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

3. จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ประกอบด้วย  
1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
3. การเลีย้งรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ 
4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปช่ัน 
5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนักงาน ประกอบด้วย 
1.   ความรับผิดชอบในหน้าที่ 
2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท 
3. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
4. การวินิจฉัยข้อสงสัย  

 ซึง่เป็นการยกระดบัมาตรฐานและการปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท ให้สอดคล้องตอ่
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั พร้อมเข้าสู่การแขง่ขนัในระดบัภมูิภาคอาเซียน นอกจากนี ้ยงัเป็นแนวทาง
ในการประพฤตปิฏิบตัขิองกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัท
ด้วยจิตส านกึท่ีดี  คณะกรรมการบริษัทถือวา่การปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เป็นสิ่งส าคญัท่ีต้อง
สง่เสริมและสนบัสนนุให้ถือปฏิบตัจินเป็นหลกัประจ าใจในการท างาน และติดตามอย่างตอ่เน่ือง นอกจากนี ้
เพ่ือสง่เสริมให้ทกุคนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง รวมทัง้ผู้ มีสว่นได้เสีย เข้าใจและสามารถน าไปปฏิบตัใิห้เป็นรูปธรรม
ยิ่งขึน้ จงึได้จดัท าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่ประกอบด้วย นโยบายก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน  ในรูปแบบส่ือวีดิทศัน์ (Animation)  
 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดท าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เป็นรูปเล่ม 3 ภาษา คือ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาญ่ีปุ่น เพื่อใช้เผยแพร่ อบรม ท าความเข้าใจ และแจกให้แก่กรรมการ
บริษัท  ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคนอีกครัง้หน่ึง 
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 การพฒันาหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งตอ่เน่ืองสง่ผลให้  ในปี  2558 บริษัทฯ ได้รับคะแนน ดงันี ้
 -   ผลประเมินคณุภาพการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2558 บริษัทฯ ได้คะแนน 100 คะแนนเตม็
เป็นปีท่ี 7 ติดตอ่กนั  ผลประเมินอยูใ่นระดบั “ดีเลิศ”  
 -   ผลประเมินการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยใช้ข้อมลูประจ าปี 2557 บริษัทฯ ได้คะแนนร้อยละ 88 เท่ากบัดีมาก ส่วนคะแนน
เฉล่ียโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนอยูท่ี่ร้อยละ 75 
 
 9.1 นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 
  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
  บริษัทฯ ได้พฒันาหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีให้เป็นไปตามแนวทาง “หลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และได้ก าหนดนโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการ เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน  ดงันี ้
  1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน มุง่มัน่ท่ีจะน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ไปปฏิบตัใินการ
ด าเนินงานของบริษัท  
  2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ
ระมดัระวงั   ซ่ือสตัย์   สจุริต   โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท และประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
  3.  ด าเนินการให้โครงสร้างการจดัการของบริษัทมีการก าหนด อ านาจ หน้าท่ี  และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแตล่ะคณะ และผู้บริหารอย่างชดัเจน      
  4. ด าเนินการให้มีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  
รวมถึงการมีระบบบญัชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถกูต้องเช่ือถือได้ 
  5. ด าเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลา ตราบ
เทา่ท่ีไมก่ระทบตอ่ประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษัท 
  6. ตระหนกัและเคารพในสิทธิแหง่ความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้น ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่
เทียมกนั 
  7. ด าเนินการโดยค านงึถึงความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ มีสว่นได้เสีย ชมุชน สงัคมและ
สิ่งแวดล้อม 
  8. มุง่มัน่สูค่วามเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจ โดยยึดมัน่ในการสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า
ด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง   เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีท่ีสดุอยูเ่สมอ 
  9. ปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม สร้างจิตส านกึอนัดีงาม  ปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความเป็นธรรม   
ตลอดจนมุง่มัน่ในการพฒันาและยกระดบัขีดความสามารถของบคุลากรอย่างตอ่เน่ือง 
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  10. ตอ่ต้านการทจุริต การคอร์รัปชัน่ ไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพตอ่กฎหมายและ
สิทธิมนษุยชน 
  11. ด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบและมีเหตผุล โดยยดึถือ
ประโยชน์ของบริษัท เป็นท่ีตัง้  
   

  หลักการก ากับดูแลกิจการ 5  หมวด  ประกอบด้วย 
  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  
  1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้น ไมมี่การ
กระท าใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยท าหน้าท่ีดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอยา่ง
เป็นธรรม ตลอดจนสนบัสนนุและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ไมว่า่เป็นผู้ ถือหุ้นในประเทศหรือตา่งประเทศ ทัง้ท่ี
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนัได้ใช้สิทธิของตน ทัง้สิทธิพืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น 
สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอยา่งเพียงพอและทนัเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  เพ่ือก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานและตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัตอ่บริษัท 
  1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและสง่ค าถามล่วงหน้าก่อน
วนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์การเสนอวาระการประชมุและการสง่ค าถามลว่งหน้าบนเว็บไซต์ของ
บริษัท 
  1.3 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการให้ข้อมลู วนั  เวลา  สถานท่ี  และวาระการประชมุ โดยมี
ค าชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแตล่ะวาระในหนงัสือนดัประชมุ  รวมทัง้สถานท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสะดวกตอ่
การเดนิทาง 
  1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี  
มีการก าหนดหลกัเกณฑ์การให้คา่ตอบแทนกรรมการในแตล่ะคณะ 
  1.5 คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้เกิดความ
ถกูต้อง รวดเร็ว มีการลงมตเิป็นแตล่ะรายการ ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคลและมี
การใช้บตัรลงคะแนน  รวมทัง้มีบคุคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนน  
  1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมผลการ
ลงคะแนนในแตล่ะวาระในวนัท าการถดัไปบนเว็บไซต์ของบริษัท 
  1.7 คณะกรรมการบริษัทจดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบนัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการ
ลงคะแนน รายช่ือกรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อยและผู้บริหารท่ีมาประชมุและลาประชมุ  ผลการลงคะแนนใน
แตล่ะวาระพร้อมค าถามค าตอบ ไมมี่การเพิ่มวาระท่ีไมไ่ด้ระบใุนหนงัสือนดัประชมุ และเปิดเผยตอ่สาธารณชน
บนเว็บไซต์ของบริษัท 
  จากนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ในหมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น    
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของผู้ ถือหุ้นและเคารพสิทธิแหง่ความเป็นเจ้าของ  นอกจากสิทธิในการลงคะแนน
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เสียงในท่ีประชมุ บริษัทฯ ได้สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ไมว่า่เป็นผู้ ถือหุ้นในประเทศหรือตา่งประเทศ ทัง้ท่ีเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย หรือผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนัได้ใช้สิทธิของตน และตระหนกัถึงหน้าท่ีในการ
ดแูลและคุ้มครองให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับสิทธิขัน้พืน้ฐานโดยเท่าเทียมกนั เป็นธรรม ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบั  
และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษัท สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น  ได้แก่   
 -   สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น  การซือ้ขาย  และการโอนหุ้น 
 - สิทธิการมีสว่นแบง่ในก าไร 
 - สิทธิในการรับขา่วสารข้อมลูของบริษัท อยา่งเพียงพอ 
 - สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตดัสินใจ

โดยการออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เชน่ การเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการบริษัท การ  
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี การอนมุตัเิร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่
บริษัท เชน่ การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบั และหนงัสือบริคณห์สนธิ   
การลดทนุ หรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ รวมทัง้สิทธิในการแสดงความคดิเห็น 
และซกัถามในการประชมุผู้ ถือหุ้น      

 นอกจากสิทธิขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการบริษัทยงัค านงึถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นทัง้ตามกฎหมาย  และ
ด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเป็นการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยไมล่ะเมิด
สิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น สง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี  ้
 (1.1) สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมลูอยา่งเทา่เทียมกนั โดยบริษัทฯ 
ได้เผยแพร่ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีช่องทางท่ีจะได้รับข่าวสารข้อมลูของบริษัทได้มากขึน้ เช่น  
ผลการด าเนินงาน  ข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  การซือ้ขายสินทรัพย์ท่ีส าคญั รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบั
แรกของบริษัท ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพ่ือประชมุสามญัประจ าปีปัจจบุนัก่อนวนัประชมุ  รายงานการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ จ านวนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย และข้อมลูท่ีจ าเป็นตอ่
การตดัสินใจของผู้ ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมลูข่าวสารท่ีถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส 
 (1.2) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจ า
ทกุปีภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท  โดยวนั เวลา สถานท่ี  และวิธีการ ไมเ่ป็นอปุสรรค
ในการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดแูลผลการด าเนินงานของบริษัท 
และหากมีความจ าเป็นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึง่เป็นเร่ืองท่ีอาจกระทบกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 
กฎเกณฑ์หรือกฎหมายท่ีใช้บงัคบั และต้องได้รับอนมุตัจิากผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
เป็นกรณีไป ในการประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามแนวทางการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น ตาม AGM Checklist 
 ในปี  2558  บริษัทฯ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี  44  เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558  ณ 
โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120   ซึง่
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เป็นโรงแรมท่ีบริษัทฯ ได้จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าทกุปีเพ่ือไมใ่ห้ผู้ ถือหุ้นสบัสน พร้อมแนบแผนท่ีสถานท่ี
ประชมุไปกบัหนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และหนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุผู้ ถือหุ้นได้ก าหนดวาระ
การประชมุผู้ ถือหุ้นไว้เป็นเร่ืองๆ อยา่งชดัเจน เช่น ในวาระเก่ียวกับกรรมการบริษัท ได้แยกเร่ืองการ
เลือกตัง้กรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ออกเป็นแต่ละวาระ   
 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น     
 1. บริษัทฯ  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการประชมุ โดยให้สิทธิผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ือง 
เพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทพร้อม
ทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้า 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2558 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระ
การประชมุ  และ /หรือ เสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท   ในการประชมุสามญั 

ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ตัง้แตว่นัท่ี 1-30  ธนัวาคม 2557  โดยเผยแพร่ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ผ่าน
ระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท  (www.spi.co.th) พร้อมทัง้
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้า ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุและ/หรือ
เสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และไมมี่การสง่ค าถามลว่งหน้า 
 2. บริษัทฯ แจ้งมตกิ าหนดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมวาระและรายละเอียดการประชมุทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตัง้แตว่นัท่ี 12
มีนาคม 2558 ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 46 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัเวลาเข้าร่วมประชมุ พร้อมเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)     
 3. บริษัทฯ เปิดเผยหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ พร้อมเอกสารประกอบการประชมุทัง้หมดท่ีมี
ข้อมลูเหมือนกบัข้อมลูท่ีบริษัทฯ สง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปเอกสารทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ในเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.spi.co.th) ลว่งหน้ามากกว่า 30 วนั ก่อนวนัประชมุ โดยเปิดเผยตัง้แตว่นัท่ี 25 มีนาคม 2558  
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทัง้ชาวไทยและตา่งชาตสิามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมลู
มากยิ่งขึน้ 
 4. บริษัทฯ สง่หนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุ   ซึง่มีการก าหนดวนั  เวลา   สถานท่ี   และวาระการ 
ประชมุไว้เป็นเร่ืองๆ อยา่งชดัเจน  โดยระบวุา่เป็นเร่ืองเพ่ือทราบหรือเพ่ืออนมุตัิ  พร้อมข้อเท็จจริงและเหตผุล     
รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแตล่ะวาระ   พร้อมเอกสารข้อมลูประกอบการประชมุ   ประกอบ 
ด้วย รายงานประจ าปี งบการเงิน  ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท นิยาม
กรรมการอิสระ ข้อมลูกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะ ข้อบงัคบับริษัทในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ค าอธิบายเอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ ถือหุ้นต้องน ามาแสดงในการเข้าร่วมประชมุ 
ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. แบบฟอร์มลงทะเบียน 
และขัน้ตอนการสง่ค าถามลว่งหน้าเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 24 วนั 

http://www.spi.co.th/
http://www.spi.co.th/
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โดยสง่วนัท่ี 3 เมษายน 2558 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลว่งหน้า อีกทัง้ได้ลงประกาศโฆษณาในหนงัสือพิมพ์  
เป็นเวลาตดิตอ่กนั 3  วนั  ก่อนวนัประชมุ  19  วนั ตัง้แตว่นัท่ี  8-10  เมษายน  2558 
 กรณีผู้ ถือหุ้นตา่งชาตหิรือประเภทสถาบนั บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุพร้อม
เอกสารประกอบการประชมุซึ่งมีการแปลเป็นภาษาองักฤษไปพร้อมกบัชดุภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น
ทุกประเภทรวมนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม นอกจากนี ้ ผู้ ถือหุ้นยงัสามารถดรูายละเอียดทัง้หมดท่ี
เก่ียวกบัการประชมุได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) และสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะ
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีได้จดัท าและปฏิบตัิตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึง่มี 3 แบบ คือ แบบ 
ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ 
 ในปี 2558 มีผู้ ถือหุ้นตา่งชาตท่ีิมอบฉนัทะให้คนของตน เข้าร่วมประชมุ 6 ราย สว่นนกัลงทนุ
สถาบนัมอบฉนัทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประชมุแทน 1 ราย และกรรมการตรวจสอบ 
ประชมุแทน 5 ราย 

 5. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้า โดยได้ระบไุว้ในจดหมายบอกกล่าวนดัประชมุ   
ซึง่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)  ล่วงหน้ามากกวา่ 30 วนั ก่อนวนัประชมุ 
 วันประชุมผู้ถือหุ้น 
 1. คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัตอ่การประชมุผู้ ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น
โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องเข้าร่วมประชมุ  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามข้อมลูของบริษัท       
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 44 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 กรรมการบริษัทเข้าร่วม
ประชมุ 17 คน จาก 18  คน คิดเป็นร้อยละ 94.44 โดยมีกรรมการบริษัทลาประชมุ 1  คน เน่ืองจากติดธุระ
จ าเป็น ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
เข้าร่วมประชมุ สว่นฝ่ายจดัการมี ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและ
ผู้จดัการฝ่ายการเงินเข้าร่วมประชมุ นอกจากนี ้ มีผู้สอบบญัชีของบริษัท เข้าร่วมประชมุด้วย  และบริษัทฯ จดั
ให้มี Inspector ซึง่เป็นตวัแทนจากบริษัทสอบบญัชีของบริษัท จ านวน 2 คน เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน
เสียงในแตล่ะวาระ  เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัท มี
การบนัทึกรายช่ือคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหาร รวมทัง้ผู้สอบบญัชีและตวัแทนจาก
บริษัทสอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ไว้ในรายงานการประชมุ ตามรายละเอียดในรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 44 ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) 

2. บริษัทฯ ปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนัทกุราย  เม่ือถึงเวลาประชมุ  เลขานกุารบริษัทได้ 
แจ้งจ านวน/สดัสว่นผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ หลงัจากนัน้ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชมุและแนะน า
กรรมการบริษัท กรรมการชดุยอ่ย เลขานกุารบริษัท ผู้บริหาร  ผู้สอบบญัชี  และตวัแทนจากบริษัทสอบบญัชีท่ี
เข้าร่วมประชมุ และมอบให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงกติกาทัง้หมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนเสียง
ของผู้ ถือหุ้นท่ีลงมตใินแตล่ะวาระ ตามข้อกฎหมาย และข้อบงัคบับริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ

http://www.spi.co.th/


     บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

86 
 

ทกุรายซกัถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้อยา่งเตม็ท่ีในทกุวาระ ตอบข้อซกัถามอย่างชดัเจนตรง
ประเด็น และสรุปผลการลงมตจิากการนบัคะแนนเสียงในทกุวาระด้วยระบบ Barcode ทัง้เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย 
และงดออกเสียง พร้อมทัง้มีการบันทกึในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 44 อย่างชัดเจน  
ถูกต้อง 
 ในปีท่ีผา่นมามีผู้ ถือหุ้นซกัถาม  ดงันี ้
 วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา ซึ่งกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ได้ตอบข้อซกัถามและชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างละเอียด 
 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 44 ที่บริษัทฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท   
(www.spi.co.th) 
 3. ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี  44  เม่ือวนัท่ี  27  เมษายน  2558  บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ 
Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ การ
ตรวจนบัคะแนนในแตล่ะวาระใช้ระบบ Barcode โดยมี Inspector ซึง่เป็นตวัแทนจากบริษัทสอบบญัชีของ
บริษัท จ านวน 2 คน เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอยา่ง
โปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัท  นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะทกุคน ยงัสามารถ
เห็นผลคะแนนบนหน้าจอในห้องประชมุในแตล่ะวาระว่ามีผู้ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง ไปพร้อม
กนัทนัที  
 การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผย มีบตัรลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะ
ทกุวาระ โดยบริษัทฯ ได้แจกบตัรลงคะแนนให้กบัผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะทกุคน ตัง้แตข่ัน้ตอนการลงทะเบียน
ร่วมประชมุ และจะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ ผู้ ไมเ่ห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเทา่นัน้ ยกเว้นวาระเลือกตัง้
กรรมการบริษัท จะเลือกตัง้เป็นรายบคุคล และเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะทกุคน  การนบั
คะแนนเสียงจะนบัเฉพาะผู้ ท่ีไมเ่ห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเทา่นัน้  และจะน ามาหกัออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ 
 นอกจากนี ้ก่อนเข้าแตล่ะวาระหากมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม จะมีการแจ้งจ านวนผู้ ถือหุ้นและ
จ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้ในแตล่ะวาระ 
 ในปี  2558  การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ  เป็นดังนี ้

วาระ 
จ านวนผู้เข้าประชุม 

(ราย) 
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 

หุ้น % หุ้น % หุ้น % 

1 167 435,604,669 100.00 - - - - 
3 167 432,010,569 99.17 3,594,100 0.83 - - 
4 168 435,610,009 100.00 - - - - 
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วาระ 
จ านวนผู้เข้าประชุม 

(ราย) 
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 

หุ้น % หุ้น   หุ้น 

5.1.1 168 435,610,009 100.00 - - - - 
5.1.2 168 435,610,009 100.00 - - - - 
5.1.3 168 435,610,009 100.00 - - - - 
5.1.4 168 435,610,009 100.00 - - - - 
5.1.5 168 435,610,009 100.00 - - - - 
5.1.6 168 435,610,009 100.00 - - - - 

6 169 435,611,009 100.00 - - - - 
7 170 435,611,129 100.00 - - - - 

 
 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 44 ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.spi.co.th) 
 4. บริษัทฯ ด าเนินการประชมุเรียงตามล าดบัวาระการประชมุ ไมมี่การสลบัวาระและไมมี่การ
เพิ่มวาระอ่ืนนอกเหนือจากท่ีได้ก าหนดไว้ในหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุผู้ ถือหุ้น หรือเปล่ียนแปลงข้อมลู
ส าคญัโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทัง้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอยา่งเทา่เทียมกนัใน
การสอบถาม แสดงความคดิเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเตม็ท่ีในทกุวาระ 
 5. บริษัทฯ มีการบนัทึกวีดิทศัน์การประชมุผู้ ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชมุ ซึง่ผู้ ถือหุ้น
สามารถติดตอ่ได้ท่ีเลขานกุารบริษัท และได้เผยแพร่ภาพการประชมุผา่นเว็บไซต์ของบริษัท  (www.spi.co.th) 
 6. วาระการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีส าคญั  ได้แก่ 
  (1) การจ่ายเงนิปันผล :  บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรก าไร 
อตัราเงินปันผลท่ีเสนอจ่าย พร้อมเหตผุลและข้อมลูประกอบ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัท  
มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลท่ีจา่ยกบันโยบาย (เสนอจ่ายหุ้นละ 0.23 บาท นโยบายหุ้นละ 0.10 บาท) 
และระหว่างเงินปันผลท่ีจา่ยในปีปัจจบุนักบัปีท่ีผ่านมา พร้อมระบวุนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล  
วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น และวนัจา่ยเงินปันผล 
  (2) การเลือกตัง้กรรมการบริษัท : บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัท
เป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคล เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท กรรมการ
บริษัทท่ีได้รับการเสนอช่ือได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และ
หากเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคณุสมบตัิตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด และตามประกาศของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ โดยในหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุผู้ ถือหุ้นมีการระบช่ืุอพร้อมแนบประวตัิยอ่ของกรรมการบริษัท
แตล่ะคนท่ีจะเสนอให้เลือกตัง้ ซึง่ประกอบด้วย ช่ือ-นามสกลุ อาย ุ ต าแหนง่ ประวตัิการศกึษา ประวตัิการ
ท างาน จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัททัว่ไป การด ารง



     บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

88 
 

ต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท การถือหุ้นในบริษัทฯ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา  
ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ  กรณีเป็นการเสนอช่ือกรรมการเดมิกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ใหม ่มีข้อมลูการเข้าร่วม
ประชมุในปีท่ีผ่านมา และวนัท่ี/เดือน/ปีท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตามหนังสือบอกกล่าวนัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 44 และในเว็บไซต์ของบริษัท  (www.spi.co.th) 
  (3) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ มีการเสนอวงเงินคา่ตอบแทนและรูปแบบ
คา่ตอบแทนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัเิป็นประจ าทกุปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน ซึง่พิจารณาจากผลการด าเนินงาน ผลการปฏิบตังิาน วงเงินคา่ตอบแทนท่ีได้รับอนมุตัิ
จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น จ านวนเงินคา่ตอบแทนท่ีจา่ยในปีท่ีผา่นมา และเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบตัิอยูใ่นกลุม่
ธุรกิจเดียวกนั  รวมถึงอ านาจ  หน้าท่ี และความรับผิดชอบ มีการน าเสนอถึงนโยบาย ในการก าหนดคา่ตอบแทน 
รวมทัง้หลกัเกณฑ์การให้คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทแตล่ะต าแหนง่ โดยแยกเป็นการท าหน้าท่ีกรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง 
มีการสรุปวงเงนิท่ีได้รับอนุมัต ิจ านวนเงินท่ีจ่ายจริง และรูปแบบในการจ่าย รวมทัง้ จ านวนเงินที่จ่าย
ให้แก่คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเส่ียง เป็นรายบุคคล ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
  (4) การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชี : คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  เป็นผู้พิจารณา  คดัเลือก  เสนอช่ือผู้สอบบญัชี  และคา่สอบบญัชี   โดยพิจารณาความเป็นอิสระ 
ผลการปฏิบตังิาน จ านวนปีท่ีท าหน้าท่ี เหตผุลท่ีเปล่ียนผู้สอบบญัชี มีการเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีระหว่างปี
ปัจจบุนักบัปีท่ีผา่นมา และคา่บริการอ่ืนท่ีมีการรับบริการจากบริษัทสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั นอกจากนี ้
ยงัได้พิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงาน และอตัราคา่สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนั     
เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ ตาม
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 44  และในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) 
 หลังประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ   แจ้งมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นและผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระทัง้ภาษาไทย    และภาษา 
องักฤษ ผ่านระบบข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตามเวลาท่ีก าหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.spi.co.th) ในวนัท าการถดัไป จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทัง้ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษอยา่งละเอียด ชดัเจน ตรงตามข้อเท็จจริงในแตล่ะวาระ  มีการบนัทึกรายช่ือกรรมการบริษัท   
รายช่ือกรรมการชดุย่อย  กรรมการบริหาร  ผู้บริหารสงูสดุทางด้านบญัชีและการเงิน  ผู้สอบบญัชีและตวัแทน
จากบริษัทสอบบญัชี ซึง่เป็นสกัขีพยานตรวจสอบการนบัคะแนน ท่ีเข้าร่วมประชมุ บนัทึกวิธีการลงคะแนน  
และนบัคะแนน บนัทึกจ านวนคะแนนเสียงท่ีได้รับในแตล่ะวาระทัง้เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง บนัทึก
ค าถามค าตอบ ซึง่รายงานการประชมุดงักล่าว ได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมายและประธานกรรมการ
บริษัทก่อนลงนามในฐานะประธานท่ีประชมุ และบริษัทฯ ได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ

http://www.spi.co.th/
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พร้อมทัง้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท  
(www.spi.co.th)  ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น   เพ่ือเป็นช่องทาง
ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องรอให้ถึงการประชมุครัง้ตอ่ไป พร้อมทัง้น าสง่กรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นครัง้ท่ี 44 ที่บริษัทฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)  

2.  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
  2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั โดยหุ้น
ประเภทเดียวกนัมีสิทธิออกเสียงเทา่เทียมกนั เทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

 2.2 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  สามารถ 
มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้น
สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1  คน  เป็นทางเลือกใน 
การมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

 2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอช่ือบุคคล  เพ่ือรับเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัท ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

 2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้า
อยา่งน้อย  30  วนั  ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 2.5 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ ถือหุ้น โดยสง่
หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชมุเพ่ือการพิจารณาลว่งหน้า โดยได้จดัท าฉบบั
ภาษาองักฤษให้กบัผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ 
 2.6 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน และมีมาตรการปอ้งกนั
การน าข้อมลูภายในไปใช้เพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้ อ่ืนโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนกังาน ซึง่อยูใ่นหนว่ยงานท่ีรับทราบข้อมลูภายใน ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในชว่ง  
1  เดือน  ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน   
  2.7 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตน
และบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   
   จากนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ในหมวด การปฎิบัตต่ิอผู้ถือ
หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม ผู้ ถือหุ้นทกุรายมี
สิทธิและความเทา่เทียมกนั  ดงันี ้
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  (2.1) การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
 1. การก าหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุ เป็นไปตามจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู ่โดยหนึง่หุ้นมี
สิทธิเทา่กบัหนึง่เสียง  และบริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นสามญั 

 2. การประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระ
การประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้า ก่อนการประชมุ
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเร่ือง โดยเผยแพร่ทัง้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.spi.co.th) รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้า 
 3. การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 44 เม่ือวนัท่ี  27 เมษายน  2558 บริษัทฯ  สง่หนงัสือบอก
กลา่วนดัประชมุพร้อมเอกสารประกอบการประชมุลว่งหน้าก่อนการประชมุ 24 วนั โดยสง่วนัท่ี 3 เมษายน  
2558 ประกอบด้วย รายละเอียด วาระการประชมุ รายงานประจ าปี งบการเงิน  ประวตัขิองบคุคลท่ีได้รับการ
เสนอช่ือให้เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมลูกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือให้
เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ข้อบงัคบับริษัทสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ค าอธิบายเอกสารและหลกัฐานท่ีผู้
ถือหุ้นต้องน ามาแสดงในการเข้าร่วมประชมุ ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ และ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. แบบฟอร์มลงทะเบียน และขัน้ตอนการสง่ค าถามล่วงหน้าเก่ียวกบัการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศกึษาข้อมลูก่อนการประชมุ  
 บริษัทฯ อ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาตหิรือนักลงทุนสถาบัน 
บริษัทฯ ได้จัดส่งชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษครบชุดทัง้หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมไปพร้อมชุดภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมนักลงทุนสถาบัน
เข้าร่วมประชุม นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุและเอกสารประกอบการประชมุ
ผู้ ถือหุ้นครบชดุทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในเว็บไซต์ของบริษัท มากกวา่ 30 วนั ก่อนวนัประชมุ ตัง้แต่
วนัท่ี 25 มีนาคม 2558  ซึง่เป็นข้อมลูเดียวกบัท่ีบริษัทฯ สง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปเอกสาร เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทัง้ชาวไทย
และชาวตา่งชาต ิสามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  มีเวลาพิจารณาข้อมลูมากย่ิงขึน้ 

 4. บริษัทฯ สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสว่นร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองส าคญัๆ ของบริษัท ตามระเบียบวาระการประชมุ โดยผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่หรือกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท คนใดคน
หนึง่เข้าประชมุแทน เพ่ือเป็นตวัแทนรักษาสิทธิของตน ซึง่บริษัทฯ ได้ให้ช่ือ ท่ีอยูแ่ละการมีสว่นได้เสียในวาระ
การประชมุของกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 คน ไว้ในหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ  หรือสามารถดขู้อมลูเก่ียวกบั
กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 คน ได้จากรายงานประจ าปี ท่ีสง่ไปพร้อมหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุหรือใน
เว็บไซต์ของบริษัท  (www.spi.co.th) 

http://www.spi.co.th/
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 บริษัทฯ  อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง โดยได้สง่หนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ข. ไปพร้อมหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ เพ่ือสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉนัทะท่ี
สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ระบถุึงเอกสาร/หลกัฐาน รวมทัง้ค าแนะน าขัน้ตอนในการมอบ
ฉนัทะ และไมไ่ด้ก าหนดกฏเกณฑ์ท่ีท าให้ยากตอ่การมอบฉนัทะ หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉันทะ 
ซึง่มีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ท่ีได้จดัท าและปฏิบตัิตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ซึง่มี 3 แบบ คือ แบบ  ก. แบบ ข. และแบบ  ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้น
เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ  และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 
 ในปี  2558  บริษัทฯ จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี  44  วนัท่ี  27  เมษายน  2558 

 ราย หุ้น % 
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม 1,035  494,034,300  100.00  
   ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม 170  435,611,129  88.17  
      เข้าประชุมด้วยตนเอง 50  31,040,086  6.28  
      มอบฉันทะ 120  404,571,043  81.89  
        -  มอบให้กรรมการตรวจสอบ 6  13,988,850  2.83  
        -  มอบให้ผู้ อ่ืน 114  390,582,193  79.06  

 

 5. บริษัทฯ จดัให้มีอากรแสตมป์ส าหรับติดหนงัสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ ถือหุ้น โดยไมค่ดิ
คา่ใช้จา่ย 
 6. บริษัทฯ อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียง
อยา่งเตม็ท่ี การลงทะเบียนเข้าประชมุสามารถลงทะเบียนลว่งหน้าก่อนการประชมุไม่น้อยกวา่ 2 ชัว่โมง และ
ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุภายหลงัท่ีได้เร่ิมประชมุไปแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ียงัไมมี่การ
พิจารณา  และนบัเป็นองค์ประชมุตัง้แตว่าระท่ีใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป 
 นอกจากนี ้ ในการลงคะแนนเสียงแตล่ะวาระ จะกระท าโดยเปิดเผย  โดยบริษัทฯ ได้แจกบตัร
ลงคะแนนให้กบัผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะทกุคน ตัง้แตข่ัน้ตอนการลงทะเบียนร่วมประชมุ และจะเก็บบตัร
ลงคะแนนพร้อมลงนามรับรอง เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระ
เลือกตัง้กรรมการบริษัท จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉันทะทกุรายท่ีเข้าร่วมประชมุ บริษัทฯ ได้
จดัให้มีบคุลากรและเทคโนโลยีอยา่งเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชมุและการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ   
โดยใช้ระบบ  Barcode  เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส 
 (2.2)  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท  สว่นใหญ่อยูก่บับริษัทฯ เป็นเวลานาน ได้รับ
การปลูกฝังปรัชญาของ ดร.เทียม โชควัฒนา มาเป็นเวลานาน ท าให้มีความซ่ือสัตย์ รักองค์กร   
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ดูแลทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้มีการน าทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบ และปัจจบุนัมีการก าหนด
อ านาจ  หน้าท่ี  ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  บริหารงานโดยคณะบคุคล   มีการประชมุหารือร่วมกนั  
 บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีมาตรการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลู
ภายใน โดยก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ใน จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ หัวข้อ  ความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์  และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนักงาน หัวข้อ ความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั  
ซ่ือสตัย์  สจุริต  มีวินยัและมีจิตส านกึท่ีดีตอ่ส่วนรวมและตอ่ตนเอง  โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็น
ส าคญั ไมใ่ช้ต าแหนง่หน้าท่ีแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเอง และ/หรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และ
ทรัพย์สินของบริษัท โดยไมน่ าข้อมลูและทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้ อ่ืน 
และห้ามกระท าการอนัเป็นการสนบัสนนุบคุคลอ่ืนใดให้ท าธุรกิจแขง่ขนักบับริษัทฯ ซึ่งในปี 2558 ได้จดัท า
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นรูปเลม่ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาญ่ีปุ่ น แจกให้แก่
กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานทกุคน  พร้อมทัง้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบตัตินในการด าเนินธุรกิจ และเป็นหลกัยึดในการท างานและยงัได้ยดึหลกัปฏิบตัติาม  
ISO  9001:2008  ซึง่เป็นระบบบริหารงานคณุภาพ  
 นอกจากนี ้  ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษัท มีการก าหนดเร่ืองดงักล่าวโดยก าหนด
บทลงโทษทางวินยัไว้สงูสดุ คือ การเลิกจ้าง ซึง่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฎิบตัติามท่ีก าหนด 
 (2.3)  การดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการรายงานการมีส่วนได้เสีย 
 บริษัทฯ มีมาตรการดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยก าหนดไว้ใน จริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ หัวข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร 
และพนักงาน หัวข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที่  ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน ซึง่อยูใ่น
หนว่ยงานท่ีรับทราบข้อมลูภายใน ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในชว่ง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบ
การเงินแก่สาธารณชน ทกุไตรมาสเลขานกุารบริษัทได้ออกจดหมายแจ้งเตือนให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร  
และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รับทราบช่วงระยะเวลาการห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 
ชัว่โมง นบัแตไ่ด้มีการเปิดเผยข้อมลูสูส่าธารณะแล้ว และก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร (รวมทัง้คูส่มรส 
และบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิตภิาวะ) ท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือหลกัทรัพย์ หากมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ต้อง
แจ้งตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และสง่ส าเนาให้เลขานกุารบริษัท เพ่ือ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ตอ่ไป ซึง่ในการประชมุคณะกรรมการ
บริษัททกุครัง้จะมีวาระรายงานการถือหลกัทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร และหากมีประกาศ
เปล่ียนแปลงเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว เลขานกุารบริษัทจะสง่จดหมายแจ้งให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทราบ 
พร้อมแนบส าเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ในเร่ืองดงักล่าว 
 ในปี 2558 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัตติามนโยบาย ไม่ปรากฎการซือ้ขาย
ในช่วงเวลาที่ห้าม 
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 บริษัทฯ ได้มีการสรุปการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1)  รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ใน
หัวข้อ การเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร    
 การรายงานการมีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีมาตรการดแูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร โดยก าหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร 
และบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึง่เป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัท ดงันี  ้

 1. รายงานเม่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครัง้แรก 

 2. รายงานเม่ือมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูการมีสว่นได้เสีย 

 3. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร สง่แบบรายงานการมีสว่นได้เสียแก่เลขานกุารบริษัท และเลขานกุาร
บริษัทจะสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  ทราบภายใน  7  วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีได้รับรายงาน 

 ในปี  2558  กรรมการบริษัท  และผู้บริหาร ได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  (2.4) การด าเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  บริษัทฯ ด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ด้วยความรอบคอบ  
มีเหตมีุผล ค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท การก าหนดราคาเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าท่ีเป็นธรรมเสมือน
การท ารายการกบับคุคลทัว่ไป จดัวางระบบการปฏิบตัด้ิวยความโปร่งใส ปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ โดยก าหนดเป็นนโยบายหนึง่ในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และก าหนดไว้ในจริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยข้อมลู เพ่ือให้เกิดความเทา่เทียมกนัในการรับทราบข้อมูล 
  บริษัทฯ มีการควบคมุดแูลการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ใน
กรณีท่ีมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  และมีมลูคา่เกินกว่า 1,000,000.- บาท   บริษัทฯ ก าหนดให้น าเสนอตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา และหากเข้าข่ายจะต้องเปิดเผย
ข้อมลูตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทฯ จะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
และได้รับการอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษัท โดยก าหนดให้กรรมการบริษัทผู้ มีสว่นได้เสียในวาระใดต้อง
ออกจากห้องประชมุ และไมอ่อกเสียงในวาระนัน้ การพิจารณาการท ารายการดงักลา่ว ได้พิจารณาถึงเหตผุล  
ความจ าเป็นของการท ารายการเพ่ือประโยชน์ของบริษัท เม่ือเสร็จสิน้การประชมุ ได้เปิดเผยการท ารายการ
ดงักล่าวทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.spi.co.th) โดยได้เปิดเผยถึง ช่ือ ความสมัพนัธ์ของบคุคลท่ีเก่ียวโยง การก าหนดราคา มลูคา่ของ
รายการ คูส่ญัญา เหตผุลความจ าเป็นของรายการดงักล่าว ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและความเห็น
ท่ีแตกตา่ง (ถ้ามี) รวมทัง้มีการบนัทึกในรายงานการประชมุ สามารถตรวจสอบได้ และยงัได้ท าการสรุปไว้ใน
แบบแสดงรายงานข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ซึง่ในปี 2558 มีการแจ้งท า
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รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภททรัพย์สินหรือบริการ 7 รายการ และประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิน 3 รายการ ตามรายละเอียดท่ีได้เปิดเผย ใน หัวข้อ รายการระหว่างกัน  ส่วนรายการที่เก่ียวโยงกัน
ท่ีเข้าข่ายต้องขออนุมัตจิากผู้ถือหุ้น -ไม่มี- และไมมี่การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือการซือ้ขายสินทรัพย์  
ท่ีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์     
 กรณีรายการระหว่างกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการอนมุตัหิลกัการเก่ียวกบั
ข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป ในการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กบักรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือ
บคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องเป็นประจ าทกุปี ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1 หลงัจากการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี เพ่ือให้กรรมการบริษัทชดุใหมไ่ด้ทราบเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว และให้สรุปรายการดงักล่าวทกุ
ไตรมาส เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และได้เปิดเผยไว้ในในแบบแสดงรายงานข้อมลูประจ าปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)  ว่ารายการระหว่างกนัได้กระท าอยา่งยตุิธรรม  เป็นไปตามปกติ
ธุรกิจการค้า  
 บริษัทฯ มีมาตรการควบคมุการท ารายการเก่ียวโยงกนั และจ ากดัการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
กบับริษัทท่ีไมใ่ชบ่ริษัทย่อย โดยการให้กู้ ยืมเงินหรือค า้ประกนัเงินกู้ตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ีเป็นไปตามสญัญา
ร่วมทนุ ซึง่ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือตามสดัสว่นการถือหุ้น ให้แก่ บริษัท ซูรูฮะ 
(ประเทศไทย) จ ากดั  จ านวน  35,500,000.- บาท  ซึง่เป็นวงเงินเก่าและใหมท่ี่มีการเปล่ียนแปลง ค า้ประกนั
วงเงินสินเช่ือตามสดัสว่นการถือหุ้น ให้แก่ บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั จ านวน 140,000,000.- บาท 
และให้เงินกู้แก่  บริษัท ไทเกอร์ ดสิทริบวิชัน่ แอนด์ โลจิสตคิส์ จ ากดั จ านวน 90,000,000.- บาท  ซึง่ บริษัท 
ไทเกอร์ ดสิทริบวิชัน่ แอนด์ โลจิสตคิส์ จ ากดั ได้ช าระคืนเงินกู้ทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว 
 นอกจากนี ้ บริษัทฯ ดแูลการซือ้ขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ   เร่ือง  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์   
 ทัง้นี ้   ในการท ารายการเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์  กรรมการบริษัท 
ผู้ มีสว่นได้เสีย  ไมมี่สว่นร่วมในการตดัสินใจ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม 

3. การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.1  คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและเคารพในสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียกลุม่ตา่งๆ โดยค านึงถึง 

สิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงท่ีมีกบับริษัท เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่สิทธิดงักล่าว ได้รับการคุ้มครองและการปฏิบตัิ
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั จงึได้ก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่   
ตลอดจนค านงึถึง ชมุชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ตอ่ต้านการทจุริต การคอร์รัปชัน่  
ไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  รวมถึงการเคารพตอ่สิทธิมนษุยชน 
  3.2   คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้จดัท ารายงานความรับผิดชอบทางสงัคม โดยเป็นสว่น
หนึง่ของรายงานประจ าปี 
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  3.3 คณะกรรมการบริษัทด าเนินการให้มีชอ่งทางและขัน้ตอนท่ีผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่สามารถ
รายงานหรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจท าให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัท ความถกูต้องของรายงานทางการเงินหรือ
เร่ืองท่ีไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 
  3.4   คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกปอ้งคุ้มครองพนกังานหรือ
ผู้แจ้งเบาะแส  ในเร่ืองท่ีอาจท าให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทหรือเร่ืองท่ีไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 
  จากนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ในหัวข้อ การค านึงถงึ

บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ยึดมัน่ในความรับผิดชอบและเคารพตอ่สิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ   
ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ภาครัฐ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบตอ่ชมุชน  สงัคม  
และสิ่งแวดล้อม  ค านงึถึงการเจริญเตบิโตทางธุรกิจร่วมกนั เอือ้ประโยชน์ซึง่กนัและกนั อนัจะน าไปสูก่ารท า
ธุรกิจท่ียัง่ยืน  เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่สิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องของผู้ มีสว่นได้เสียจะได้รับการดแูลอย่าง
เป็นธรรมทกุฝ่าย และกรณีท่ีเกิดความเสียหาย บริษัทฯ และผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ จะมีการปรึกษาหารือ
และร่วมกนัก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเป็นประโยชน์กบัทกุฝ่าย โดยได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิ
ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียไว้ ใน หัวข้อ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  
 

 ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  
  บริษัทฯ จดัให้มีชอ่งทางส าหรับผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ท่ีสามารถตดิตอ่ส่ือสาร เสนอแนะ รายงาน
หรือร้องเรียน ในเร่ืองท่ีอาจท าให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทฯ ไมว่่าจะเป็นเร่ืองความถกูต้องของรายงาน
ทางการเงิน ระบบการควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรือการกระท าผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ การทจุริตหรือ
ประพฤตมิิชอบของพนกังานในบริษัท  หรือในเร่ืองท่ีผู้ มีสว่นได้เสียถกูละเมิดสิทธิ หรือไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 
  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
  ได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน และในข้อปฏิบตัิตามนโยบาย
ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 
 
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
  4.1 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอยา่งถกูต้อง โปร่งใส 
ทนัเวลา ตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง ทัง้สารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี และ
สารสนเทศท่ีรายงานตามเหตกุารณ์ ซึง่มีผลกระทบตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูอ่ืน
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าท่ีไมก่ระทบตอ่ประโยชน์
อนัชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศผา่นเว็บไซต์ของบริษัท ชอ่งทางการเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และช่องทางอ่ืนๆ ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งทัว่ถึง เทา่
เทียมกนั  
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  4.2 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีหนว่ยงานหรือผู้ รับผิดชอบในการท าหน้าท่ีนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
เพ่ือส่ือสารกบับคุคลภายนอกอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 
  จากนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ในหัวข้อ การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส บริษัทฯ ให้ความส าคญัของการมีระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปฏิบตัติามกฎหมาย 
ข้อบงัคบัของบริษัท หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์    และ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มีการเปิดเผยสารสนเทศส าคญัท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลง
ในราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท หรือตอ่การตดัสินใจลงทนุ หรือตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
และผู้สนใจลงทนุ ได้ทราบข่าวสารท่ีส าคญัอยา่งถกูต้อง รวดเร็ว ทนัเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกนัและคณุภาพ
เดียวกนั  

(1) สารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมลู
ประจ าปี  (แบบ 56-1)  และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

(2) สารสนเทศท่ีรายงานตามเหตกุารณ์ ได้แก่ การได้มา/จ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ รายการท่ี
เก่ียวโยงกนั การเข้าร่วมลงทนุ การจ่าย/ไมจ่า่ยปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
ฯลฯ 

 โดยจดัสง่สารสนเทศดงักลา่ว ผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
พร้อมทัง้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท  (www.spi.co.th) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ มีการปรับปรุงข้อมลู
ให้เป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีประวัตกิารกระท าผิดกฎระเบียบของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 สารสนเทศที่เปิดเผยใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) ได้จดัท าและเปิดเผยตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  และตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปี 2555  เพ่ือ
แสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ  ดงันี ้
 (1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยรายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรกของบริษัท ณ  วนัปิดสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น  เพ่ือประชมุสามญัประจ าปีปีปัจจบุนั และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท  (www.spi.co.th)  
 (2) การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยการเปล่ียนแปลงการถือหุ้น
บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร / คูส่มรส / บตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ ใน โครงสร้างการจัดการ 
หัวข้อ  การเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร   
 (3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ  มีการเปิดเผยให้ทราบถึง การด าเนินธุรกิจของบริษัท ภาวะ
อตุสาหกรรมและการแขง่ขนั   
 (4) โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ  มีการเปิดเผยโครงสร้างกลุม่ธุรกิจ  โดยระบสุดัสว่นการถือหุ้น
อยา่งชดัเจน ในหัวข้อ  โครงสร้างรายได้ 
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 (5) ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยถึงปัจจยัความเส่ียงตอ่การด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทโดยกลา่วถึงลกัษณะความเส่ียง สาเหตแุละผลกระทบ รวมทัง้แนวทางในการปอ้งกนัหรือ ลดความ
เส่ียง  ในหัวข้อ  ปัจจัยความเส่ียง 
 (6) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  มีการวิเคราะห์ฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน  
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั รวมทัง้ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตหุรือผลตอ่ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน ในหัวข้อ 
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 (7) ประวัตขิองคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยประวตัขิองกรรมการบริษัท  
ผู้บริหาร พร้อมทัง้ระบวุ่ากรรมการบริษัทรายใดเป็นกรรมการอิสระ มีการเปิดเผยถึงบทบาทและหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย การถือครองหลกัทรัพย์ จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการ
บริษัท และประวตัิการอบรมของกรรมการบริษัท ในหัวข้อ รายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี
อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 (8) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยหลกัเกณฑ์ และรูปแบบการ
จา่ยคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยในส่วนของกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยคา่ตอบแทนเป็น
รายบคุคล  มีการแจกแจงประเภทของคา่ตอบแทนและจ านวนเงินท่ีได้รับ ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท สว่นคา่ตอบแทนของผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายและรูปแบบของคา่ตอบแทน ในหัวข้อ ค่าตอบแทน
กรรมการบริหารและผู้บริหาร 
 (9) จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย  และการ
เข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคน มีการเปิดเผยจ านวนครัง้ของการประชมุ คณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการชดุย่อย และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริษัทแตล่ะคน ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
 (10) การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ มีการเปิดเผยการเข้าอบรมการท า
หน้าท่ีกรรมการบริษัท  ในหัวข้อ  โครงสร้างการจัดการ 
 (11) การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท   มีการเปิดเผยการประเมินผล
การปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัท  ซึง่เป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแตล่ะคนตอ่ผลการปฏิบตังิานของ
คณะกรรมการบริษัททัง้คณะโดยรวม ในปีท่ีผา่นมาคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑ์ดี (81.64%) ในหัวข้อ การ
ปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
 (12) การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่   มีการประเมินผลงานประจ าปีของ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ ซึง่เป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแตล่ะคนตอ่ผลการปฏิบตังิานของกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่  ในหัวข้อ  การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
 (13) นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  มีการเปิดเผยนโยบายการจา่ยเงินปันผล คือ ขัน้ต ่า 0.10 
บาทตอ่หุ้น   โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และภาวะเศรษฐกิจ   ซึง่ท่ีผา่นมาบริษัทฯ ได้
จา่ยมากกวา่นโยบายอยา่งตอ่เน่ือง 
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 (14) การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการ มีการเปิดเผยนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
หลกัการก ากบัดแูลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนกังาน ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)  
 ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ซึง่สอดคล้องกบั
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเผยแพร่ในแบบแสดง
รายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) 
 (15) ความรับผิดชอบต่อสังคม   มีการเปิดเผย นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม   และการ
ปฏิบตัิตามนโยบาย  โดยได้จดัท ารายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2  
ในหัวข้อ  ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 (16) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง มีการเปิดเผยทัง้ในรายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานระบบการควบคมุภายในด้านการบญัชีจากผู้สอบบญัชี และเปิดเผยให้ทราบ
ถึงผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง
ของบริษัท ในด้านตา่งๆ  5  สว่น  
 (17) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่ความเช่ือถือได้ และความถกูต้องของข้อมลูทางการเงิน 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นหรือนกัลงทนุใช้ประกอบในการตดัสินใจ จึงได้จดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทตอ่รายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการใหญ่ แสดงไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)      
 (18) การท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกัน บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
มีแนวทางปฏิบตัท่ีิชดัเจน เพ่ือขจดัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ ด้วยความมีเหตผุล  
และเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ถือหุ้น มีการเปิดเผยรายละเอียด โดยระบช่ืุอบคุคลท่ีมีการท า
รายการระหวา่งกนั ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ เง่ือนไข/นโยบายราคาและมลูคา่ของรายการ  ตอ่
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) และมีการสรุปไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ รายการระหว่างกัน 
 (19) การท ารายการระหว่างกันที่ส าคัญต้องได้รับการพจิารณาและอนุมัตจิาก
คณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายในการปฏิบตักิารท ารายการระหวา่งกนั ต้องเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั และมีมลูคา่เกินกวา่ 1,000,000.- บาท บริษัทฯ ก าหนดให้น าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา และหากเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมลูตามข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทฯ จะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด และได้รับการอนุมัตจิาก
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คณะกรรมการบริษัท ซึง่ท าให้กรรมการบริษัททกุคนได้รับทราบรายละเอียดก่อนจะด าเนินการแจ้งตอ่ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 (20)  การรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส บริษัทฯ มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ทกุไตรมาส ในกรณีท่ีก าไรสทุธิตามงบการเงินลา่สดุ มีการเปล่ียนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปี
ก่อนเกินกวา่ร้อยละย่ีสิบ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ค าอธิบายผลการด าเนินงานรายไตรมาสผา่นระบบเผยแพร่
ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) 
 (21)  การรายงานการซือ้-ขาย / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  บริษัทฯ มีการก าหนดเร่ือง 
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ไว้ในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนกังาน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ซึง่อยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมลูภายใน ท า
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  นอกจากนี ้
กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  บคุคลท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้คูส่มรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  มีหน้าท่ีต้อง
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์บริษัทฯ ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ตอ่ไป  และมีการเปิดเผยการเปล่ียนแปลง
การถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยแสดงจ านวนหุ้นท่ีถือ ณ  ต้นปี สิน้ปี  และการซือ้
ขายระหว่างปี ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ใน โครงสร้าง
การจัดการ หัวข้อ การเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
 (22)  การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท  บริษัทฯ ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้
กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และบคุคลท่ีมีความ
เก่ียวข้อง เม่ือเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครัง้แรก และรายงานเม่ือมีการเปล่ียนแปลงข้อมลู
การมีสว่นได้เสีย  โดยสง่แบบรายงานการมีสว่นได้เสียแก่เลขานกุารบริษัท  และเลขานกุารบริษัทจะสง่ส าเนา
รายงานการมีสว่นได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัท า
การนบัแตว่นัท่ีได้รับรายงาน 
 (23) ผู้สอบบัญชี   มีความเป็นอิสระ นา่เช่ือถือ  และเป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ในปี  2558  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตแิตง่ตัง้
นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ์  และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ แหง่บริษัท สอบบญัชี  ดี  ไอ  เอ  อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ  และก าหนด
จ านวนเงินคา่สอบบญัชี เป็นเงินทัง้สิน้ 1,470,000.- บาท ส าหรับคา่บริการอ่ืน คือ การสอบทานคา่ลิขสิทธ์ิ  
เป็นเงิน  40,000.- บาท 
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 ในปี 2558 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรอง จากผู้สอบบญัชี และน าสง่งบการเงินตอ่
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตรงเวลา 
ทัง้รายไตรมาส รายปี และไม่ถูกส่ังแก้ไขงบการเงนิโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์    
 (24) การส่ือสารข้อมูลของบริษัท บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความ
โปร่งใส  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น/ผู้ลงทนุ  สามารถเข้าถึงข้อมลูของบริษัท  ได้อยา่งสะดวก ทัว่ถึง และเท่าเทียมกนั  โดย
จดัให้มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมลูไว้หลายๆ ช่องทาง เช่น  ผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย แบบ 56-1 แบบ 56-2 รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส เว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)   
การพบปะนกัวิเคราะห์/นกัลงทนุ/ผู้ ส่ือขา่ว   พร้อมจดัท าเอกสารแสดงถึงฐานะการเงินของบริษัท  
 (25) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) บริษัทฯ ได้จดัท าเว็บไซต์ 
เพ่ือเป็นชอ่งทางในการส่ือสารข้อมลูและเผยแพร่เหตกุารณ์เก่ียวกบับริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น/ผู้ลงทนุ โดยจดัท าเป็น
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในเร่ืองเหลา่นี ้
 (25.1) วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  เปา้หมาย 
 (25.2)  ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 
 (25.3)  โครงสร้างการถือหุ้น 
 (25.4)  โครงสร้างองค์กร 
 (25.5  โครงสร้างกลุม่ธุรกิจ 
 (25.6)   ข้อมลูคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท และ 
  ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร  

 (25.7) เอกสารข่าว 
 (25.8)  งบการเงินรายไตรมาส และรายปี 
 (25.9)  ข้อมลูด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
 (25.10)  รายงานประจ าปีท่ีสามารถดาวน์โหลดได้ 
 (25.11) หนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุท่ีสามารถดาวน์โหลดได้ 
 (25.12)   นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  หลกัการก ากบัดแูลกิจการ  5  หมวด 

จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนกังาน 
 (25.13) นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ และข้อปฏิบตัติามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

 (25.14)   ข้อบงัคบับริษัท 
 (25.15)   กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย  อ านาจหน้าท่ีและ     
                 ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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 (26) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน   บริษัทฯ  ได้ก าหนดให้  นางสาวรัตนา  ชยัเลิศกมลเดช   เป็น
ผู้ รับผิดชอบด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ ในการให้ข้อมลูและข่าวสาร ตามท่ีนกัลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องต้องการโดย
สามารถติดตอ่ได้ท่ี โทรศพัท์ 0-2293-0030 ตอ่ 307 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address :  
rattana@spi.co.th 
 เม่ือวนัท่ี 26 มิถนุายน 2558 บริษัทฯ และบริษัทกลุม่สหพฒัน์  ได้ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย จดังาน  “นักวิเคราะห์  นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ครัง้ท่ี 7 ในงาน 19th Saha Group  Fair 
ณ ศนูย์การประชมุแหง่ชาติสิริกิติ์ เพ่ือให้นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และส่ือมวลชน ได้พบกบักรรมการบริษัท  
และผู้บริหารอยา่งใกล้ชิด โดยมีกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นผู้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัภาพรวมเศรษฐกิจ ผลการ
ด าเนินงาน ภาพรวมรายได้ แผนธุรกิจ พร้อมตอบค าถาม และบริษัทฯ  ได้จดัท าหนงัสือสรุปข้อมลูประวตัแิละ
ผลประกอบการท่ีส าคญั แจกให้กบันกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และส่ือมวลชน ท่ีมาร่วมงาน ตลอดจนให้ทกุทา่น
ได้เข้าชมผลิตภณัฑ์ และนวตักรรมใหม่ๆ  ของบริษัทกลุ่มสหพฒัน์ท่ีได้จดัแสดงในงาน 19th Saha Group Fair 
พร้อมได้ซือ้สินค้าในราคาพิเศษ ซึง่ได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดี มีผู้ ร่วมงานเพิ่มขึน้ทกุปี ท าให้นกัวิเคราะห์ 
นกัลงทนุและส่ือมวลชน ทราบถึงภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุม่สหพฒัน์มากขึน้ ซึง่งานดงักลา่วได้
เผยแพร่ผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)  
 นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ร่วมกบั กระทรวงพาณิชย์ จัดเสวนาหัวข้อ “นโยบายและทศิทาง

การค้าของไทย” โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรตมิาบรรยายพิเศษ ถึงสถานการณ์
เศรษฐกิจการค้าของไทยในปัจจบุนัและทิศทางในอนาคต และเปิดโอกาสให้นกัวิเคราะห์  นกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น 
และบคุคลทัว่ไป  เข้าฟังการเสวนา 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 5.1 คณะกรรมการบริษัทก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บคุคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ไมจ่ ากดัเพศ และมีคณุสมบตัติามท่ีกฎหมายก าหนด  โดยมี
กรรมการบริษัทท่ีไมไ่ด้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีบริษัทด าเนินกิจการอยู ่
มีกรรมการอิสระตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 5.2 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนิยามกรรมการอิสระ อยา่งน้อยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด  
 5.3 คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยช่วยกลัน่กรองงานท่ีส าคญัเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัท 
 5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จดัท ากฎบตัรคณะกรรมการแตล่ะคณะ โดยก าหนดวาระการด ารง
ต าแหนง่ ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี เพ่ือแบง่แยกบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชดุยอ่ยและฝ่ายจดัการ ไว้อยา่งชดัเจน 
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 5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการ
บริษัทในบริษัทอ่ืน    ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ 
 5.6 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีเลขานกุารบริษัท เพ่ือท าหน้าท่ีตามกฎหมาย และตามท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยคณุสมบตัขิองเลขานกุารบริษัทควรเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบญัชี หรือผ่านการ
อบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัหิน้าท่ีของเลขานกุารบริษัท มีการอบรมและพฒันาความรู้อย่างตอ่เน่ือง 
 5.7 คณะกรรมการบริษัทจดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณ เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ถือปฏิบตัใิห้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
 5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดวิสยัทศัน์ และพนัธกิจของบริษัท เพ่ือให้กรรมการบริษัท  
ผู้บริหาร  และพนกังาน  มีจดุมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั 
 5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการพฒันาความรู้ กรรมการบริษัท   
ผู้บริหารและพนกังาน   อย่างตอ่เน่ือง 
 5.10 คณะกรรมการบริษัทก าหนดตารางการประชมุลว่งหน้าทกุปี  ซึง่ในการพิจารณาวาระตา่งๆ 
จะค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทกุฝ่ายอยา่งเป็นธรรม กรรมการบริษัททกุทา่นมี
ความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้ มีสว่นได้เสียไมมี่สิทธิออกเสียงในวาระท่ี
ตนมีสว่นได้เสีย 
 5.11 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัททกุ
ครัง้ ยกเว้นกรณีท่ีมีเหตจุ าเป็น 
 5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนบัสนนุให้ผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ
บริษัท 
 5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะ
ประชมุระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็น โดยไมมี่ฝ่ายจดัการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จดัการทราบถึง
ผลการประชมุ 
 5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสง่เสริมให้กรรมการบริษัททกุทา่น เข้าถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็น
เพิ่มเตมิได้จากกรรมการผู้จดัการ เลขานกุารบริษัท หรือผู้บริหารอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ี
ก าหนด และในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจดัให้มีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษา หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นคา่ใช้จา่ยของบริษัท 
 5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความ
รอบคอบ มีเหตมีุผล และปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 5.16 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของบริษัทในชว่ง  1  เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 
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 5.17 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัท    ผู้บริหาร    รวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่
บรรลนุิตภิาวะมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท
ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และสง่ส าเนาให้เลขานกุารบริษัทเพ่ือรายงาน
ตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ตอ่ไป 
 5.18 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน
และบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 5.19 คณะกรรมการบริษัทจดัตัง้หนว่ยงานตรวจสอบภายในขึน้เป็นหนว่ยงานหนึง่ภายในบริษัท 
โดยมีสายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 5.20 คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้มีการประเมินผลงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 
 5.21 คณะกรรมการบริษัทจดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงาน
ทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจ าปี 
 5.22 คณะกรรมการบริษัทดแูลและด าเนินการให้มีการจา่ยคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่กรรมการ
แตล่ะคณะ ตามอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบตัใินกลุม่ธุรกิจเดียวกนั 
 5.23 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายในการสืบทอดต าแหนง่ของพนกังานในหน้าท่ีตา่งๆ 
เพ่ือการก้าวสูต่ าแหนง่ท่ีสงูขึน้ 
 5.24 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทท่ีเข้ารับต าแหนง่ในบริษัทเป็น 
ครัง้แรก 
 5.25 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบการควบคมุภายในและระบบบริหารความเส่ียง 
 5.26 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการติดตามและประเมินการก ากบัดแูลกิจการด้วยการ
จดัให้มีคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
  คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการ ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ 
ระมดัระวงั ซ่ือสตัย์  สจุริต จดัให้มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  โดยได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน  เป็นลาย
ลักษณ์อักษร มีการทบทวนเป็นประจ าทกุปี และได้พฒันาหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีให้สอดคล้องกบั
หลกัเกณฑ์ใหม่อยา่งตอ่เน่ือง และได้จัดท าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (ฉบับปรับปรุงครัง้ท่ี 1) ให้
เป็นไปตามแนวทาง “หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เพิ่มในส่วนหลักการก ากับดูแลกิจการ 5 หมวด  ซึ่งได้รับการ
อนุมัตจิากคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9 (ชุดที่ 20) เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2557 เพ่ือใช้แทนฉบบัเดมิ 
ในปี 2558 ได้จัดท าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นรูปเล่ม 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาญ่ีปุ่น เพ่ือใช้เผยแพร่ อบรม ท าความเข้าใจ และแจกให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
พนักงาน พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) โดยก าหนดให้กรรมการบริษัท 
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ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัตติาม เพ่ือให้มีจดุมุง่หมายไปในทางเดียวกนั ก ากบัดแูลการท างานของ
บริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบตา่งๆ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ถือหุ้น โดยได้เปิดเผย
การปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในการค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ จริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตกิฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ และอ านาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่  เป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งได้เปิดเผยในแบบ 
56-1  และแบบ 56-2   ในหัวข้อ คณะกรรมการชุดย่อย 
 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัตกิารกระท าผิดกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 

 จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  ประกอบด้วย 
  1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

  บริษัทฯ ได้จดัท าจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร แจกให้กรรมการบริษัท  
ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) เพ่ือให้กรรมการบริษัท  
ผู้บริหาร และพนกังาน ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตอ่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า คูแ่ขง่ เจ้าหนี ้ พนกังาน 
ชมุชนและสงัคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัตอ่จริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจอยา่งมาก เพราะธุรกิจจะอยูไ่ด้ต้องมี จริยธรรม คณุธรรมท่ีดี เป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับโดยทัว่ไป ซึง่จะ
สง่ผลให้บริษัทฯ   มีความเจริญก้าวหน้า  มัน่คงอย่างยัง่ยืน  ดงันี  ้  
 (1.1) ผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัย์สุจริต เพ่ือสร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงันี  ้
  1.   เคารพในสิทธิแหง่ความเป็นเจ้าของและปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม 
  2.   ด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่จะชว่ยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจ
ตอ่ผู้ ถือหุ้น  อนัจะน าไปสู่ความเจริญเตบิโตอยา่งยัง่ยืน 
  3.   มีการพฒันากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอยา่งตอ่เน่ือง  ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้น 
อยา่งเหมาะสม 
  4.    รายงานสารสนเทศส าคญัท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ทัง้สารสนเทศ
ท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตกุารณ์ ตามกฎหมายและประกาศท่ี
เก่ียวข้องโดยไมก่ระท าการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท 
  5.   จดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงินในรายงาน
ประจ าปี 
  6.   เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคล  
เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
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  7.   เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุเป็นการล่วงหน้า  ก่อนการประชมุ
ผู้ ถือหุ้น 
  8.   เผยแพร่หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนั
ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบและศกึษาข้อมลูก่อนการประชมุ 
  9.   อ านวยความสะดวกในการประชมุผู้ ถือหุ้น โดย วนั เวลา สถานท่ี และวิธีการ ไมเ่ป็นอปุสรรค
ในการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถมาร่วมประชมุด้วยตนเองสามารถ
มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน 
  10. ด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตมีุผล และเปิดเผย
ข้อมลูอย่างครบถ้วน 
  11. ปกปอ้งผลประโยชน์และดแูลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญชูนพงึรักษาทรัพย์สินของ
ตนเอง   ขจดัการแสวงหาผลประโยชน์อนัมิควรได้โดยชอบไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักล่าว บริษัทฯ มีกลไกท่ีท าให้ผู้ ถือหุ้นมีความเช่ือมัน่ว่าจะ
ได้รับข้อมลูท่ีถกูต้อง และผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเป็นธรรม ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการ
ควบคมุการท ารายการระหวา่งกนั มีมาตรการปอ้งกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ ปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน
เก่ียวกบัข่าวสารท่ีเป็นความลบั และก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบตังิาน ท่ีรับทราบข้อมลูภายใน 
น าข้อมลูภายในของบริษัท ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือบคุคลอ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัท ในชว่ง  1  เดือน ก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน 
  ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการจา่ยเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ในอตัรา 0.23 บาทตอ่หุ้น 
คดิเป็นอตัราการจา่ยเงินปันผลร้อยละ 9.87 ของก าไรสทุธิ (ร้อยละ 20.00 ของก าไรสทุธิเฉพาะกิจการ) โดย
ก าหนดจา่ยใน วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2558 ซึง่เป็นอตัราท่ีสงูกวา่นโยบายการจา่ยเงินปันผลท่ีก าหนดไว้ คือ 
ขัน้ต ่า 0.10 บาทตอ่หุ้น เป็นการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เน่ือง ถือเป็นการสร้างความมัง่คัง่ใน
ระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งแท้จริง ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทกุวาระ โดยได้รับข้อมลูข่าวสารท่ีส าคญั ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ 
เอกสารสิ่งพิมพ์ และข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท เป็น
ประจ าทกุไตรมาส และเปิดเผยการท ารายการท่ีส าคญั เชน่ การลงทนุ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ผา่นระบบ
เผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)    
  (1.2)  ลูกค้า 
  คณะกรรมการบริษัทตระหนกัวา่ความพงึพอใจและความเช่ือมัน่ของลกูค้าเป็นกญุแจส าคญั อนั
น าไปสู่ความส าเร็จของบริษัทอยา่งยัง่ยืน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้
  1. ด าเนินธุรกิจด้านผลิต จ าหน่ายสินค้า  และบริการ   ท่ีปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค และเป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม 
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  2. ด าเนินธุรกิจด้วยความมุง่มัน่  พฒันาสินค้าและบริการ  คดิค้นนวตักรรมใหม่ๆ   เพิ่มคณุคา่
ให้แก่สินค้าและบริการ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง  พร้อมกบัการให้ข้อมลูท่ีจ าเป็นตอ่
การตดัสินใจโดยไม่ปิดบงั หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง 
  3. ด าเนนิธุรกิจโดยยึดถือความซ่ือสตัย์ สจุริต เป็นธรรม และไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิด
สิทธิของลกูค้า รักษาความลบัทางการค้าของลกูค้า ไมน่ าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 
  4. ไมเ่รียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไมส่จุริตจากลกูค้า ทัง้ทางตรง
และทางอ้อม 
  5. ปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิได้ ให้รีบแจ้งลกูค้าเป็นการล่วงหน้า   
เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสียหาย 
  6. จดัให้มีชอ่งทางการส่ือสาร เพ่ือให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนตอ่บริษัท และค าร้องเรียนพงึได้รับ
การเอาใจใสแ่ละด าเนินการอยา่งเป็นธรรม   
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักล่าว บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซ่ือสตัย์  ยตุธิรรม 
ให้ข้อมลูท่ีถกูต้องแก่ลกูค้า ให้บริการและปฏิบตัิตอ่ลกูค้าด้วยความมีน า้ใจ สนองตอบความต้องการของลกูค้า
อยา่งรวดเร็ว ตลอดจนบริษัทฯ ได้พฒันาและปรับปรุงระบบตา่งๆ และการบริการท่ีดีในทกุสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ จนได้รับการรับรองจากหนว่ยงานตา่งๆ ดูรายละเอียด ในหัวข้อ การเปล่ียนแปลงและ
พัฒนาการที่ส าคัญ 

  การได้รับการรับรองและเกียรตบิตัรตา่งๆ ย่อมท าให้ลกูค้าเกิดความเช่ือมัน่ในการท่ีจะเข้ามา
ประกอบกิจการภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์มากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ ในปี 2558 สวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี   โดยผลการส ารวจ
ความพงึพอใจของลกูค้าภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ลกูค้าส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบั
ความปลอดภยัของพนกังานเป็นหลกั  โดยจะมีข้อเสนอแนะเก่ียวกบัความเส่ียงในการเกิดอบุตัเิหตจุากการจราจร
ภายในพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรม  ซึง่ท่ีผา่นมานัน้ทางหน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการก่อสร้างขยายถนนในเขตพืน้ท่ี
นครแหลมฉบงั และในเขตพืน้ท่ีใกล้เคียง อย่างตอ่เน่ืองมาเป็นระยะเวลานาน มีการตดัถนนและเพิ่มชอ่งทาง
หลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) ดา่นเก็บเงินภายในเขตพืน้ท่ีนครแหลมฉบงัเป็นจ านวนมาก สง่ผลให้รถยนต์หรือ
รถบรรทกุขนาดใหญ่สญัจรเข้ามาในพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา เพิ่มมากขึน้ ด้วยเหตนีุ ้
หนว่ยงานภาครัฐก็ได้ออกมาตรการควบคมุเส้นทางรถบรรทกุ ให้งดวิ่งในเส้นทางการจราจรหนาแนน่ในชัว่โมง
เร่งดว่น และเพิ่มประตทูางออกภายในสวนอตุสาหกรรม เพ่ือระบายรถยนต์ท่ีสญัจรอยูภ่ายในและภายนอก
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ให้ได้รับความสะดวกและลดโอกาสในการเกิดอบุตัเิหตเุพิ่มมากขึน้  
ในขณะเดียวกนับริษัทฯ ได้ร่วมกบั บริษัท พีทีเค มลัตเิซอร์วิส จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีดแูลด้านการจราจรและ
การรักษาความปลอดภยัภายในพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา จดัการฝึกอบรมให้พนกังานมี
ความรู้ และทกัษะส าหรับการปฏิบตังิานเพิ่มมากขึน้ อีกทัง้บริษัทฯ ได้ท าการส ารวจจดุเส่ียงท่ีอาจจะท าให้
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เกิดอบุตัเิหต ุ และตดิตัง้ปา้ยจราจรเพื่อเป็นการลดความเส่ียงอีกทางหนึง่ นอกจากนี  ้ ลกูค้าได้มีข้อเสนอแนะ
เก่ียวกบัการระบายน า้ทว่มขงัภายในโครงการในบางพืน้ท่ี ซึง่เกิดจากความไมส่มดลุระหวา่ง ปริมาณน า้ฝน 
ปริมาณน า้ฝนท่ีซมึลงสูใ่ต้ดนิ และปริมาณน า้ผิวดนิท่ีไหลหรือระบายออกจากพืน้ท่ี ซึ่งสภาพพืน้ท่ีในปัจจบุนั 
ปริมาณน า้ฝนมากกว่าปริมาณน า้ฝนท่ีซมึลงสูใ่ต้ดินและปริมาณน า้ผิวดินท่ีไหลหรือระบายออกจากพืน้ท่ีรวมกนั 
ท าให้เกิดการทว่มขงั ถึงกระนัน้ความรุนแรงของการท่วมขงัไมม่ากนกั ซึง่อาจจะใช้ระยะเวลานานในการระบาย
น า้ฝน ฝ่ายพฒันาพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  จงึได้ท าการออกแบบระบบระบายน า้ฝน ภายในพืน้ท่ี
ท่ีได้รับผลกระทบให้มีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณน า้ฝนสงูขึน้  โดยลงทนุวางทอ่ระบายน า้ฝนใหม่
มลูคา่งานมากกว่า 12 ล้านบาท เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้า สง่ผลให้ปัจจบุนัไมมี่น า้ทว่มขงัภายใน
พืน้ท่ีเป็นระยะเวลานาน  นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้จดัให้มีฝ่ายการตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือให้ข้อมลูแก่
ลกูค้า ซึง่ลกูค้าสามารถสอบถามข้อมลู แสดงความคิดเห็นและแจ้งข้อร้องเรียนได้ท่ี นายอ าพล วฒันวรพงศ์   
ผู้จดัการฝ่ายการตลาดอสงัหาริมทรัพย์ โทรศพัท์ (038) 480-444  E-Mail address : amphol@spi.co.th 
หรือเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ภายหลงัจากได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ ผู้ รับผิดชอบจะน า
ข้อเสนอแนะตา่งๆ ตอ่ท่ีประชมุ Steering Committee เพ่ือหาข้อสรุปและร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข พร้อมกบั
มอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าชีแ้จงผลการด าเนินงานตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ เพ่ือชีแ้จงให้ผู้ ร้องเรียนทราบ 
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัใสใ่จและติดตามถึงข้อเสนอแนะทัง้ในส่วนภายในและภายนอกท่ีเก่ียวข้องตอ่การ
ด าเนินงานของบริษัท ส าหรับพนกังานของบริษัท สามารถให้ค าแนะน าและเสนอแนะการด าเนินการของบริษัท 
ได้หลากหลายช่องทาง เช่น ท่ีประชมุโครงการ สง่ข้อมลูผา่นเว็บไซต์  และกล่องรับข้อร้องเรียนผา่นทางงาน
บคุคลท่ีส านกังานโครงการ 
 ในปี 2558 มีบคุลลภายนอกท าการตดิตอ่ผา่นเว็บไซต์ของบริษัท ท่ีช่องทาง Contact us ซึง่ทัง้หมด
เป็นการสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัการให้เชา่และบริการของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ และรายละเอียด
เก่ียวกบัโครงการ J-Park Sriracha Nihon Mura เทา่นัน้ และไมพ่บวา่มีการร้องเรียนเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
การด าเนินกิจการสวนอตุสาหกรรมแตอ่ย่างใด   
  (1.3)  คู่ค้า 
  คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิตอ่คูค้่าด้วยความเสมอภาคและค านงึถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดย
ก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงันี ้
  1. มีระบบการคดัเลือกคูค้่าในห่วงโซ่อปุทาน  (Value Chain)   ท่ีมีการด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย    
ปฏิบตัิตามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบตัิตอ่คูค้่าบน
พืน้ฐานของการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกนัและกนั 
  2. รักษาความลบัหรือข้อมลูทางสารสนเทศของคูค้่า ไมน่ าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือ
ผู้ เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
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  3. สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจท่ีดีตอ่กนั แลกเปล่ียนความรู้ ร่วมกนัพฒันาและเพิ่มคณุคา่
ให้แก่สินค้าและบริการ  เพ่ือการเจริญเติบโตร่วมกนั 
  4. ปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง   ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัไิด้ให้รีบ
เจรจากบัคูค้่าเป็นการลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสียหาย 
  5. ไมเ่รียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซึง่อยูน่อกเหนือข้อตกลง
ทางการค้า 
 จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักล่าว บริษัทฯ ได้มีการคดัเลือกคูค้่าอยา่งเป็นธรรม และ
ปฏิบตัิตอ่คูค้่าตามข้อตกลง เง่ือนไขทางการค้า และให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง มีการสร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจ
ท่ีดีตอ่กนัเป็นหว่งโซอ่ปุทาน  รวมถึงแลกเปล่ียนความรู้  ร่วมกนัพฒันาสินค้าและบริการ เพ่ือเพิ่มคณุคา่ให้แก่
สินค้าและบริการ  โดยพฒันาให้เกิดกระบวนการผลิตท่ีไมเ่ป็นอนัตรายตอ่พนกังาน  ชมุชน  สงัคม  และ
สิ่งแวดล้อม ไมเ่รียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึง่อยูน่อกเหนือข้อตกลงทางการค้า 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การพฒันาศกัยภาพของคูค้่า  ควบคูก่บัการเจริญเติบโตร่วมกบับริษัทฯ   
 ในปี 2558 ไมมี่กรณีท่ีไมป่ฏิบตัิตามสญัญาท่ีมีตอ่คูค้่า   
   (1.4)  คู่แข่ง 
  คณะกรรมการบริษัทด าเนินธุรกิจภายใต้บทบญัญัตขิองกฎหมาย โดยก าหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิดงันี ้
  1. ประพฤติปฏิบตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม  โดยค านงึถึงจริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขนัทางการค้าในประเทศตา่งๆ  ท่ีบริษัทฯ  เข้าไปด าเนินธุรกิจ 
  2. ไมท่ าลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ทางการค้า 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว  บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกรอบกตกิา
ของการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม โดยสจุริตภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ทัง้นี ้ บริษัทฯ  ถือว่าคูแ่ขง่เป็น
สว่นหนึง่ในการเสริมสร้างศกัยภาพขององค์กรให้มีความมัน่คงและแข็งแรงยิ่งขึน้ ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา 
บริษัทฯ  ไมเ่คยมีข้อพิพาทใดๆ กบัคูแ่ขง่ทางการค้า 
   (1.5)  เจ้าหนี ้
  คณะกรรมการบริษัทยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีหลกัการและมีวินยั เพ่ือสร้างความเช่ือถือ
ให้กบัเจ้าหนี ้โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้
  1. ปฏิบตัิตอ่เจ้าหนีท้กุกลุม่อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 
  2. ปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัอย่างเคร่งครัด 
  3. บริหารงานเพ่ือให้เจ้าหนีม้ัน่ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช าระหนีท่ี้ดี 
  4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถกูต้อง ตรงเวลา  
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  5. ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบเป็นการลว่งหน้า  
เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสียหาย 
  เจ้าหนีข้องบริษัท แบง่ออกเป็น  
  เจ้าหนีก้ารค้า 
  บริษัทฯ ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีมีตอ่เจ้าหนีก้ารค้า โดยจา่ยเงินให้กบัเจ้าหนีต้รงตามข้อตกลง
ทางการค้า ไมว่า่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นอยา่งไร  โดยใช้วิธีการโอนเงินผา่นธนาคารในระบบ  Smart 
ก าหนดให้มีการวางบลิทกุวนัท่ี 1-7 ของทกุเดือน และโอนเงินให้เจ้าหนีก้ารค้าทกุวนัท่ี 26 ของเดือนนัน้ๆ หาก
ตรงกบัวนัหยดุจะเล่ือนเป็นวนัท าการถดัไป 
  เจ้าหนีเ้งนิกู้ 
  บริษัทฯ ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีมีตอ่เจ้าหนีเ้งินกู้ โดยเคร่งครัด  โดยจา่ยคืนเงินกู้ และดอกเบีย้  ตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด ไมมี่การผิดนดัช าระแตอ่ยา่งใด และเงินกู้ ท่ีบริษัทฯ  ได้รับเป็น Clean  Loan   

(1.6)  พนักงาน 
  คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคา่และเป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จของบริษัท  
โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้
  1. ปฏิบตัิตอ่พนกังานโดยเคารพตอ่ศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ และสิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างาน
ตลอดจนไมเ่ปิดเผยหรือสง่ผา่นข้อมลูหรือความลบัของพนกังานตอ่บคุคลภายนอกหรือผู้ไมเ่ก่ียวข้อง 
  2. ปฏิบตัิตอ่พนกังานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษัท 
  3. สง่เสริมความเทา่เทียมกนั ในการจ้างแรงงาน ไมเ่ลือกปฏิบตั ิไมกี่ดกนัด้วยเหตทุางเพศ สีผิว  
เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุความพิการหรือสถานะอ่ืนใดท่ีไมไ่ด้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตังิาน 
   4. สนบัสนนุและสง่เสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปล่ียนความรู้ เพ่ือพฒันาความรู้ ความสามารถ
ของบคุลากรอยา่งทัว่ถึง  สร้างความมัน่คงในอาชีพ   และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศกัยภาพของ
แตล่ะคน 

   5. สง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพฒันาบริษัท 
  6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าท่ี ความ

รับผิดชอบและผลการปฏิบตัิงาน 
   7. จดัให้มีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ  สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น 
   8. เปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางส่ือสาร   เสนอแนะและร้องทกุข์เก่ียวกบัการท างาน    ซึง่ข้อ 
เสนอตา่งๆ จะได้รับการพิจารณาและก าหนดวิธีการแก้ไข  เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่ายและสร้างความสมัพนัธ์
อนัดีในการท างานร่วมกนั 
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   9. จดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าท่ี รวมทัง้จดัสภาพแวดล้อมการท างาน 
โดยค านงึถึงหลกัความปลอดภยั อาชีวอนามยั เพ่ือเป็นการสง่เสริมและยกระดบัคณุภาพชีวิตของพนกังาน 
   10. สง่เสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานทกุระดบัในการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
  บริษัทฯ ได้จดัสวสัดกิารตา่งๆ ให้กบัพนกังาน นอกเหนือจากสวสัดกิารขัน้พืน้ฐาน เชน่  
สวสัดกิารชว่ยเหลือ เม่ือพนกังานประสบอคัคีภยั วาตภยั อทุกภยัหรือภยัอ่ืนใด และอบุตัเิหตหุรือเจ็บป่วย 
สวสัดกิารเงินชว่ยเหลือ กรณีพนกังาน บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบตุร ถึงแก่กรรม แล้วบริษัทฯ ยงัได้มีการ
จดัสวสัดิการอ่ืนๆ  ให้กบัพนกังานเพิ่มเตมิ อาทิ  
  - ห้องพยาบาล บริษัทฯ จดัให้มีห้องพยาบาลเพ่ือดแูลให้ค าปรึกษา แนะน าด้านสขุภาพและ
ให้การรักษาพยาบาล บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบือ้งต้นให้แก่พนกังาน โดยพนกังานจะได้รับการบริการด้านการ
รักษาพยาบาลท่ีได้มาตรฐาน และถกูต้องตามหลกัการแพทย์โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ 
 - การตรวจสขุภาพประจ าปี เพ่ือสง่เสริมให้พนกังานดแูลสุขภาพ สามารถประเมิน ปอ้งกนั และ
ปฏิบตัิตนได้อยา่งถกูต้อง 
  นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมเพื่อสง่เสริมให้พนกังานตระหนกัถึงการดแูลสขุภาพ รู้จกัการ
ปอ้งกนัตนเอง เป็นประจ าทกุปี ได้แก่ การฉีดวคัซีนปอ้งกนัไข้หวดัใหญ่ การตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู 
ตลอดจนจดัให้มีเจลอนามยัล้างมือตามจดุตา่งๆ ในบริษัทฯ อยา่งเพียงพอและทัว่ถึง และจดัเตรียมหน้ากาก
อนามยั ส าหรับแจกให้พนกังานเม่ือเจ็บป่วย   
  - กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เพ่ือการออมเงินและเป็นการสร้างหลกัประกนัระยะยาวแก่พนกังาน
ในอนาคต  โดยสมาชิกต้องสง่เงินเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 8 ของคา่จ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทนุจาก
บริษัทฯ  ทกุเดือนในอตัราเดียวกนั 
 - สหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือพนกังานเครือสหพฒัน์ เพ่ือสง่เสริมให้พนกังานรู้จกัการออม ตาม
หลกัการสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึง จดัสวสัดกิารเงินกู้ เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั เพ่ือแบง่เบาภาระหนีส้ินให้แก่พนกังาน 
 - เงินบ าเหน็จเกษียณให้กบัพนกังานทกุคนเม่ือเกษียณอายกุารท างาน บริษัทฯ จดัให้มีเงิน
ตอบแทนการเกษียณอาย ุ ส าหรับพนกังานทกุคนท่ีท างานกบับริษัทฯ จนเกษียณอาย ุ เพ่ือพนกังานจะได้น า
เงินดงักลา่วไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสขุหลงัเกษียณอายกุารท างาน   
 - การประกนัภยักลุม่ บริษัทฯ ได้จดัสวสัดกิารด้านการประกนัภยักลุม่ กรณีประสบอบุตัเิหตุ
และเสียชีวิตให้กบัพนกังานทกุคน   เพ่ือเป็นหลกัประกนัความเส่ียงภยัท่ีอาจเกิดขึน้กบัพนกังาน 
 - การประกนัสขุภาพกลุม่ เพ่ือเป็นการแบง่เบาภาระและคุ้มครองคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ในการ
รักษาพยาบาล การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้ของพนกังาน ทัง้ในกรณีผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก รวมถึง
กรณีเสียชีวิต 
 - เงินกู้ เพ่ือท่ีอยู่อาศยั บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสวสัดิการเงินกู้ เพ่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารตา่งๆ 
เพ่ือแบง่เบาภาระหนีส้ินให้แก่พนกังาน 
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 - เคร่ืองแบบพนกังาน เพ่ือความเป็นระเบียบและแสดงถึงความเป็นเอกภาพของกลุม่สหพฒัน์ 
 -  การฝึกอบรมและสมัมนา บริษัทฯ จดัให้มีการอบรมสมัมนาทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร   
เพ่ือเป็นการพฒันาเพิ่มความรู้ ความสามารถ ทกัษะในการท างานให้แก่พนกังานอย่างตอ่เน่ือง และสามารถ
น ามาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 -  สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ จดัให้มี สวนพกัผอ่น สนามกีฬา ลานแอโรบคิ สนามฝึกซ้อม
กอล์ฟและสนามกอล์ฟ 
  สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับการรับรองระบบการจดัการมาตรฐานแรงงานไทย 
(มรท. 8001-2546) ระดบัสมบรูณ์ขัน้ริเร่ิมจาก กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึง่ถือว่า
บริษัทฯ ได้ปฏิบตัเิป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสงัคมของธุรกิจไทย 
 

 ช่องทางการส่ือสารส าหรับพนักงาน 
 บริษัทฯ จดัตัง้คณะกรรมการสวัสดกิาร เพ่ือเป็นส่ือกลางระหวา่งพนกังานกบับริษัทฯ ในเร่ือง
สวสัดกิารตา่งๆ โดยเปิดโอกาสให้พนกังานทกุคนได้มีสว่นร่วมในการบริหารสวสัดกิารได้อย่างทัว่ถึง นอกจาก
ชอ่งทางการร้องเรียนของผู้ มีสว่นได้เสียข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยงัมีช่องทางโดยตรง ในการส่ือสาร เสนอแนะ 
ร้องเรียน และแจ้งปัญหาตา่งๆ ระหวา่งพนกังานกบัผู้บงัคบับญัชา โดยผา่นกลอ่งรับข้อมลูมายงัฝ่าย
ตรวจสอบภายในองค์กร หรือผา่นทางไปรษณีย์ ตู้  ปณ.3 ปณฝ.สาธุประดิษฐ์  กรุงเทพฯ 10124 หรือ E-mail 
Address  : cac@spi.co.th 
 (1.7)  ชุมชนและสังคม 
  คณะกรรมการบริษัทด าเนินธุรกิจ โดยค านงึถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีพงึมีตอ่ประเทศชาต ิ
ชมุชนและสงัคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึง่สงัคมและสว่นรวมท่ีดี โดย
ก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ  ดงันี ้
  1. ไมด่ าเนินธุรกิจท่ีท าให้สงัคมเส่ือมลง และไมล่ะเมิดสิทธิของบคุคลอ่ืนท่ีอยูร่่วมในชมุชนและ
สงัคม 
  2. ปลกูฝังจิตส านกึความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม ให้เกิดขึน้ในบริษัท และ
พนกังานทกุระดบัอยา่งตอ่เน่ือง 
  3. ก าหนดให้มีมาตรการปอ้งกนัและแก้ไขผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่ชมุชนและสงัคม อนัเน่ืองมาจาก
การด าเนินงานของบริษัท 
  4. สง่เสริมการอนรัุกษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน 
  5. ร่วมมือกบัหนว่ยงานตา่งๆ ในการพฒันาชมุชน  
  6. ให้การสนบัสนนุในกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์  
  7. สร้างรายได้และสง่เสริมเศรษฐกิจชมุชน   โดยสนบัสนนุการจ้างงานและผลิตภณัฑ์ชมุชน 
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  8. สร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึน้ระหว่างบริษัทกบัชมุชนและสงัคม บนพืน้ฐานของความ
ถกูต้อง  โปร่งใส  เป็นธรรม 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักล่าว   บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วน
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน โดยมีการปลกูฝังจิตส านึกความรับผิดชอบตอ่ชมุชน
และสงัคมโดยสว่นรวมให้เกิดขึน้ในบริษัทฯ โดยกระท าอยา่งตอ่เน่ือง ก ากบัดแูลไม่ให้สร้างปัญหาแก่ชมุชน 
สนบัสนนุชว่ยเหลือและเกือ้กลูแก่ชมุชนเพ่ือประโยชน์สขุร่วมกนั และสนบัสนนุกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ตอ่
ชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม เชน่ การศกึษา การสง่เสริมอาชีพ โดยร่วมกบัหนว่ยงานราชการในการเปิดให้
พืน้ท่ีภายในสวนอตุสาหกรรมเป็นพืน้ท่ีอบรมด้านความปลอดภยัในการจราจร สอบใบขบัข่ี การตรวจมะเร็ง
ปากมดลกู การบริจาคโลหิต การแขง่ขนักีฬาระหวา่งผู้บริหารของโรงงานตา่งๆ ร่วมกบัชมุชน จดัอบรมสมัมนา
ประจ าปี มอบทนุการศกึษา การอบรมเชิงปฏิบตักิาร การจดัการขยะชมุชน และการประยกุต์ใช้ประโยชน์จาก
วสัดเุหลือใช้ จากผลการด าเนินการตา่งๆ ท่ีผา่นมาสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ได้รับความร่วมมือ ในการ
ด าเนินงานกิจกรรมตา่งๆ จากชมุชนโดยรอบสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์เป็นอยา่งดี ตามรายละเอียดที่
เปิดเผยไว้ใน หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม และเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)  
  ทัง้นี ้บริษัทฯ  ได้แตง่ตัง้ นางออมสิน พนัธุ์สิน  ท่ีปรึกษางานทรัพยากรบคุคล ให้ดแูลงานในด้าน
งานชมุชนสมัพนัธ์ สามารถติดตอ่ได้ท่ีโทรศพัท์  (038) 480-444  หรือ E-Mail address : omsin@spi.co.th  
  (1.8)  สิ่งแวดล้อม 
        คณะกรรมการบริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านงึถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอ่สิ่งแวดล้อม โดยมีการก าหนด
เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้
  1. ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยค านงึถึง
ผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 
  2. สร้างวฒันธรรมองค์กรและสร้างจิตส านกึให้พนกังานทกุระดบั เกิดความร่วมมือและความ
รับผิดชอบในการจดัการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 
  3. สง่เสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนกังานทกุคนในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 
  4. สง่เสริมระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม ตัง้แตก่ารใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดั มีมาตรการ
บ าบดัและฟืน้ฟ ู การทดแทน การเฝา้ระวงัดแูลและปอ้งกนัผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
อยา่งยัง่ยืน 
  5. มีระบบคดัเลือกคูค้่าในหว่งโซอ่ปุทาน  (Value Chain) ท่ีด าเนินธุรกิจเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
  6. สง่เสริมการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ  ได้ด าเนินธุรกิจโดยค านงึถึงผลกระทบตอ่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เช่ือว่างานคณุภาพและการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมาจากบคุลากร
ท่ีมีความสขุ จงึได้สร้างสรรค์ “สวนอุตสาหกรรม” ให้เป็นบ้านหลงัใหญ่ ส าหรับสมาชิกครอบครัวหลายหม่ืน
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ชีวิตท่ีพร่ังพร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ทกุคนได้ท างานอยา่งมีความสขุ พร้อมไปกบัการใช้ชีวิตท่ี
อบอุน่ ภายใต้ปรัชญา “สร้างสิ่งท่ีมากกว่าค าว่า เขตอุตสาหกรรม” ซึง่ได้มีการพฒันาสภาพแวดล้อมให้
ร่มร่ืน บรรยากาศอบอุน่ ดแูลต้นไม้ทกุต้นด้วยความใสใ่จ เพ่ือให้สมกบัความเป็น “สวนอุตสาหกรรม” 
ส าหรับทกุชีวิตภายใต้ชายคาสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ และได้วา่จ้างให้ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 
1992 จ ากดั ท าการวิจยัพฒันาและควบคมุสิ่งแวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้เร่ือง น า้ เสียง อากาศ และขยะ ซึง่
ผลของการตรวจวดัของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ทัง้ 3  แหง่ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมท่ีได้ด าเนินการมาแล้ว    สง่เสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ดงันี ้
 1.   การจดัการน าน า้เสียจากโรงงานอตุสาหกรรม ท่ีผา่นการบ าบดัแล้วจากระบบบ าบดัน า้เสีย
สว่นกลาง ใช้รดน า้ต้นไม้ในพืน้ท่ีสีเขียวของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบินทร์บรีุ และล าพนู 
โดยก าหนดเปา้หมายการใช้เป็นสดัส่วน >30%, 100% และ >80% ของปริมาณน า้ทิง้ทัง้หมด จะเห็นได้วา่
พืน้ท่ีในสว่นของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบนิทร์บรีุ และล าพนู มีปริมาณการน าน า้ท่ีผ่านการบ าบดั
แล้วกลบัมาใช้ประโยชน์ได้สงูสดุ เน่ืองจากมีการปรับปรุงพืน้ท่ีใช้น า้ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ มีการปลกูพืช
และการจดัท าโครงการตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง สง่ผลให้คณุภาพด้านสิ่งแวดล้อมดีขึน้ ลดคา่ใช้จา่ยในการจดัสรร
หาแหลง่น า้มาใช้ในพืน้ท่ีสีเขียวเป็นอยา่งดี 
 2.  การน าตะกอนจากระบบบดัน า้เสียมาแปรรูปเป็นอิฐประสาน ในปี 2558 มีปริมาณตะกอนท่ี
ใช้น าไปท าอิฐประสาน 9,375 กิโลกรัม แปรรูปเป็นอิฐประสานได้จ านวนมากกวา่ 15,000 ก้อน ซึง่ได้น าไปใช้
ในพืน้ท่ีภายในและพืน้ท่ีรกร้าง เพ่ือลดคา่ใช้จา่ยในการส่งตะกอนไปบ าบดัมากถึง 46,875 บาทตอ่ปี และชว่ย
ลดปัญหาการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีอาจจะเกิดขึน้อีกทางหนึง่ด้วย ถึงกระนัน้ในปี 2558 ท่ีผา่นมานีบ้ริษัทฯ 
ได้ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการปฏิบตังิานผลิตอิฐประสานจากกากตะกอนระบบบ าบดัน า้เสีย ซึง่มี
การโยกย้ายและหมนุเวียนงานเป็นจ านวนมาก สง่ผลให้แรงงานท่ีหมนุเวียนเข้ามาใหมย่งัคงขาดทกัษะใน
การผลิต  จงึท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตอิฐประสานของบริษัทลดลงจากปีท่ีผา่นมาอยา่งชดัเจน อยา่งไรก็
ตามบริษัทฯ ได้ศกึษา วิจยัการใช้ประโยชน์จากกากตะกอนระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง เพ่ือผลิตปุ๋ ยให้ได้
ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร ร่วมกบัคณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพ่ือเป็นอีกแนวทางหนึง่
ในการจดัการกากตะกอนระบบบ าบดัน า้เสีย ท่ีสะสมอยูภ่ายในระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง สวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ ศรีราชา  
 3.  เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่และความใส่ใจในคณุภาพชีวิตของชมุชน พนกังาน และสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบนิทร์บรีุ และล าพนู ได้มีการด าเนินงานตรวจวดัคณุภาพอากาศ 
ตรวจวดัคณุภาพน า้เสียท่ีผ่านการบ าบดั ติดตามคณุภาพน า้ดิบจากคลองตา่งๆ  ทัง้ก่อนและหลงัการไหลผา่น
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สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เสียงรบกวนตา่งๆ ตามข้อก าหนด ระบบการจดัการขยะมลูฝอย ฯลฯ อยา่งน้อย
ปีละ 1-2 ครัง้หรือเดือนละ 1 ครัง้ เพ่ือรายงานตอ่ราชการส่วนท้องถ่ิน  กรมโรงงานและกรมควบคมุมลพิษ 
 4.  โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม  โชควฒันา จงัหวดัล าพนู  เป็นโครงการท่ีใช้พืน้ท่ีของสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู ปลกูข้าว ปลกูพืช เลีย้งสตัว์  ยดึหลกัการประหยดัพลงังาน และผลกระทบ
ตอ่สิ่งแวดล้อม ไมมี่การใช้สารเคมีสงัเคราะห์ ปฏิบตัติามแนวทางในการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟสูภาพนิเวศการเกษตร
และเป็นแหลง่เรียนรู้ของชมุชน ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ ใน ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองส่ิงแวดล้อม    
 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัด้านสิ่งแวดล้อม ซึง่ปัญหาท่ีเกิดขึน้ด้านสิ่งแวดล้อมสว่นใหญ่
เกิดจากพนกังานเกิดความไม่เข้าใจท่ีแท้จริง จงึมีแนวทางการจดัการปลกูฝังจิตส านกึให้พนกังานทกุทา่นท่ี
เก่ียวข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อม ให้ได้รับการฝึกอบรมการจดัการสิ่งแวดล้อม โดยมีหลกัสตูรท่ีได้สง่ให้พนกังาน
ผา่นการอบรมไปแล้ว ดงันี ้
 1. ECO Network โครงการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 2. การเปล่ียนแปลงมาตรฐาน ISO 14001:2015 และการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 3. การใช้งานโปรแกรม Waste Flow ภายใต้โครงการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 4. เปิดนโยบายและเทคนิคการลงทนุพลงังานทดแทนในปี 58 
 5. การเขียน CSR Report / Sustainability Report  
 6. การเพิ่มมลูคา่และประโยชน์ของกากอตุสาหกรรม 
 7. การจดัการด้านพลงังาน Smart Energy 2015 
 8. หลกัสตูรการระงบัเหตฉุกุเฉินอคัคีภยัและสารเคมีหกร่ัวไหลเบือ้งต้น 
  (1.9) ภาครัฐ 
      คณะกรรมการบริษัทด าเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยก าหนดเป็นนโยบาย
และแนวทางปฏิบตั ิ ดงันี ้
  1. ศกึษาและท าความเข้าใจในกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานและไมด่ าเนินการใดๆ 
อนัเป็นการขดัตอ่กฎหมาย 
   2. ด าเนินการอยา่งถกูต้อง เม่ือมีการติดตอ่ท าธุรกรรมกบัเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ 
   3. สร้างสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษัทและภาครัฐในขอบเขตท่ีเหมาะสม  
  4. ปฏิบตัติามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ ในแตล่ะประเทศ 
หรือท้องถ่ิน  
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ  ได้จา่ยภาษีตา่งๆ อยา่งถกูต้อง ทนัเวลา  ตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย  
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  2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ โดยก าหนดแนวทาง
ปฏิบตัิ ดงันี ้ 
 1.   ด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั อย่างรอบคอบ เป็นธรรม 
สมเหตสุมผล มีกระบวนการท่ีโปร่งใสในการอนมุตัเิข้าท ารายการ โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็น
ส าคญั กรรมการบริษัทผู้ มีส่วนได้เสียไมมี่สิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมลูอยา่งครบถ้วน ตามหลกัเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์     และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 2.   ยดึถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถกูต้องตามกฎหมาย โดยไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็น
การขดัผลประโยชน์กบับริษัท  รวมทัง้ไมมี่การเอือ้ประโยชน์  หรือให้สิทธิพิเศษแก่บคุคลใด 
 3.   กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง 
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 4.   กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ซึง่อยูใ่นหนว่ยงานท่ีรับทราบข้อมลูภายใน ห้ามท า
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท  ในช่วง  1  เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 
 5.   ก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ  มีหน้าท่ี
รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท  
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ตอ่ไป 
 6.   ไมเ่ปิดเผยหรือสง่ผา่นข้อมลู หรือความลบัของบริษัทท่ีตนเองทราบ หรือได้รับทราบตอ่
บคุคลภายนอกหรือผู้ ท่ีไมเ่ก่ียวข้อง  
 7.   การเปิดเผยข้อมลูต้องเป็นไปโดยพนกังานของบริษัทท่ีมีอ านาจหน้าท่ี อาจมีการก าหนดชัน้
ความลบัของข้อมลูตามความส าคญัของข้อมลู และการให้ข้อมลูต้องอยูใ่นกรอบของหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ท่ีได้รับมอบหมาย 
 จากนโยบายและแนวทางการปฏิบตัดิงักลา่ว บริษัทฯ ด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์
และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ด้วยความรอบคอบ  มีเหตมีุผล  ค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท   การก าหนด
ราคาเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าท่ีเป็นธรรมเสมือนการท ารายการกบับคุคลทัว่ไป จดัวางระบบการปฏิบตัด้ิวย
ความโปร่งใส ปฏิบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ โดยก าหนดเป็นนโยบายหนึง่ในการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี และก าหนดไว้ในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยข้อมลู เพ่ือให้เกิดความเทา่เทียม
กนัในการรับทราบข้อมลู 
 บริษัทฯ มีการควบคมุดแูลการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  หรือรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั  ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ใน
กรณีท่ีมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และมีมลูคา่เกินกว่า 1,000,000.- บาท บริษัทฯ ก าหนดให้น าเสนอตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา และหากเข้าข่ายจะต้องเปิดเผย
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ข้อมลูตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทฯ จะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
และได้รับการอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษัท โดยก าหนดให้กรรมการบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียในวาระใดต้อง
ออกจากห้องประชมุ และไม่ออกเสียงในวาระนัน้ การพิจารณาการท ารายการดงักลา่ว  ได้พิจารณาถึงเหตผุล  
ความจ าเป็นของการท ารายการเพ่ือประโยชน์ของบริษัท เม่ือเสร็จสิน้การประชมุ ได้เปิดเผยการท ารายการ
ดงักลา่วทัง้ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.spi.co.th) โดยได้เปิดเผยถึง ช่ือ ความสมัพนัธ์ของบคุคลท่ีเก่ียวโยง การก าหนดราคา มลูคา่ของ
รายการ คูส่ญัญา เหตผุลความจ าเป็นของรายการดงักล่าว  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและความเห็น
ท่ีแตกตา่ง (ถ้ามี) รวมทัง้มีการบนัทกึในรายงานการประชมุ สามารถตรวจสอบได้ และยงัได้ท าการสรุปไว้ใน
แบบแสดงรายงานข้อมลูประจ าปี  (แบบ 56-1)  และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)  ซึ่งในปี 2558  มีการแจ้ง
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภททรัพย์สินหรือบริการ 7 รายการ และประเภทรายการให้ความชว่ยเหลือทาง
การเงิน 3 รายการ สามารถดรูายละเอียดใน หัวข้อ รายการระหว่างกัน ส่วนรายการที่เก่ียวโยงกันท่ีเข้า
ข่ายต้องขออนุมัตจิากผู้ถือหุ้น  -ไม่มี-  และไมมี่การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  หรือการซือ้ขายสินทรัพย์ ท่ี
ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์    
 3. การเลีย้งรับรอง  การรับ  หรือการให้ของขวัญ  
 คณะกรรมการบริษัทมุง่หวงัให้การด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางท่ีมีการแข่งขนัอย่างเป็น
ธรรม อยา่งไรก็ตามการเลีย้งรับรอง การรับ หรือการให้ของขวญั หรือการรับการเลีย้งรับรอง ตามธรรมเนียม
ประเพณีปฏิบตั ิ เพ่ือรักษาไว้ซึง่ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั เป็นสิ่งอนัควรปฏิบตัติามความเหมาะสม โดย
ก าหนดแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้
 1. ไมรั่บ หรือให้ของขวญั  ของก านลั การเลีย้งรับรอง ท่ีอาจท าให้เกิดอิทธิพลในการตดัสินใจ
อยา่งหนึง่อยา่งใด หากจ าเป็นต้องรับหรือให้ของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรองตามประเพณีท่ีมีมลูคา่เกิน
กวา่ปกติวิสยั  ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาตามล าดบั 
 2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนญุาตจากผู้บงัคบับญัชาให้ไปช่วยเหลือหนว่ยงานภายนอก 
อาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวญัได้ตามหลกัเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนัน้ก าหนดและใช้เป็นการทัว่ไป เช่น 
การได้รับของขวญั ของก านลั การจบัฉลากชิงรางวลั เป็นต้น 
 3. กรณีท่ีตวัแทน คูส่ญัญา หุ้นสว่น หรือผู้ อ่ืนใด ท่ีต้องการให้ของขวญั ของก านลั หรือการเลีย้ง
รับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนมุตัจิากบริษัทก่อน  
 4. คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองเหลา่นี ้ควรจะอยูภ่ายใต้งบประมาณท่ีเหมาะสม 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ ได้มีการก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการเบกิคา่
เลีย้งรับรอง  การรับ  หรือการให้ของขวญั ไว้ในระเบียบว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง    
  ในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามแนวทางและระเบียบท่ีก าหนด   
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  4.  การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปช่ัน 
  ในปี  2557 บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินการในเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริต การคอร์รัปชัน่ โดยก าหนด
แนวทางปฏิบตัไิว้ในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และ คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัตใิห้ลงนามในค า

ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต เป็นการแสดงความร่วมมือของภาคเอกชนในการร่วมกนัด าเนินงานตามกรอบสากล ว่าด้วยการ
ตอ่ต้านการทจุริต  และในปี  2558 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 11 (ชดุท่ี 21)  เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 
2558 มีมตอินมุตั ินโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน)     
โดยบริษัทฯ ได้ส่ือสารกบักรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน  และเปิดเผยในเว็ปไซต์ของบริษัท
(www.spi.co.th) ดงันี ้
 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) มีมตอินมุตักิารลงนามในค า
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2557
ดงันัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้ก าหนดไว้ในหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยรวม บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัตติามกฎหมาย
ต่อต้านการคอร์รัปช่ัน โดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับ หรือสนับสนุนการ
คอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตั ิ
ดงันี ้
 1.   บริษัทฯ ไมก่ระท า และ/หรือ ไมส่นบัสนนุการให้สินบน หากมีการบริจาคเพ่ือการกศุล การ
บริจาคให้แก่พรรคการเมือง  รวมถึงการให้ของขวญัทางธุรกิจ  บริษัทฯ จะด าเนินการด้วยความโปร่งใส ชีแ้จง
และตรวจสอบได้   
 2.   สง่เสริมการสร้างจิตส านกึ และคา่นิยมในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและ
พนกังานให้ปฏิบตัติามกฎหมาย ประกาศ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง  โดยจดัท าเอกสารเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิ 
 3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน กระท าการใด หรือเป็นตวักลางในการเรียก รับ
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชน เพ่ือจงูใจหรือกระท าการผิดกฎหมาย 
รวมถึงการใช้ต าแหนง่หน้าท่ี และ/หรือ น าข้อมลูของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน 
 4.   จดัให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสและถกูต้อง  มีระบบการควบคมุภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการตรวจสอบและถ่วงดลุการใช้อ านาจให้เหมาะสม  เพ่ือปอ้งกนัมิให้เกิด
การทจุริตหรือมีส่วนเก่ียวข้องกบัการทจุริต การคอร์รัปชัน่  
  

http://www.spi.co.th/
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 5.   ก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่อย่างสม ่าเสมอ ตลอดจน
การทบทวน แนวทางการปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจ กฎหมาย และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
 6. จดัให้มีชอ่งทางในการส่ือสาร เพ่ือให้ผู้แจ้งเบาะแส สามารถท่ีจะแจ้งเบาะแสอนัควรสงสยั โดย
ให้ความมัน่ใจวา่ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง 
           จากนโยบายดงักลา่ว บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานความถกูต้อง โปร่งใส ห้ามการจ่ายสินบน
เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต ดแูลทรัพย์สินของบริษัท 
ไมใ่ห้มีการน าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ มีความรับผิดชอบ มีวินยั และมีจิตส านกึท่ีดีตอ่ส่วนรวม
และตอ่ตนเอง ไมใ่ช้ต าแหนง่หน้าท่ีแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเอง/หรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ ห้ามรับเงิน ผลประโยชน์
อ่ืนใด อนัเก่ียวเน่ืองกบัการท างานให้บริษัทฯ ซึง่ถือเป็นนโยบายให้พนกังานทกุคนยดึถือปฏิบตั ิวา่จะไมส่ร้าง
ความส าเร็จของงานในหน้าท่ีด้วยวิธีการทุจริต หรือให้สินบนโดยเดด็ขาด หากพบว่ามีการละเมิด
นโยบาย ถือเป็นความผิดร้ายแรง ต่อหน้าท่ีการท างาน โดยก าหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ 
การเลิกจ้าง ซึง่กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนกังานได้ปฎิบตัติามท่ีก าหนด 
 ในปี  2558  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี  3 (ชดุท่ี  22)  เม่ือวนัท่ี 4  สิงหาคม  2558  มีมติ
แต่งตัง้คณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเส่ียง มีหน้าที่ตามกฎบัตร เพ่ือสนบัสนนุการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในด้านธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง ให้บรรลุ
ตามวตัถปุระสงค์ เปา้หมายท่ีก าหนด ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการบริหารจดัการความเส่ียงท่ี
เหมาะสม โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง ได้แตง่ตัง้คณะท างานด้านธรรมาภบิาลและ

ต่อต้านการคอร์รัปช่ัน เพ่ือด าเนินการตามแผนงานและแนวทางการปฏิบตังิานด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
และตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ให้บริษัทฯ มีระบบบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีระบบการควบคมุ
ภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม ค านงึถึงผู้ มีสว่นได้เสียโดยรวม เพ่ือให้เกิดความสมดลุและยัง่ยืน โดย
คณะท างานด้านธรรมาภบิาลและต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ได้จัดท าร่างข้อปฏิบัตติามนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปช่ัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  เสนอตอ่คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ และเม่ือวนัท่ี 14  
มีนาคม 2559 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี  11 (ชดุท่ี 22 ) มีมติอนมุตัิข้อปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้าน
การคอร์รัปชัน่ โดยบริษัทฯ ได้ส่ือสารกบักรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน และเปิดเผยในเว็ปไซต์
ของบริษัท (www.spi.co.th) ดงันี ้
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ข้อปฏิบัตติามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

                                                                      ฉบับที่  1 
 บริษัทเห็นว่าการคอร์รัปชัน่ การให้สินบนและการประพฤตทิจุริตตอ่หน้าท่ี เป็นภยัร้ายแรงตอ่
ประเทศชาต ิ ทัง้ด้านความมัน่คง สงัคม และเศรษฐกิจ เม่ือแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) 
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต ได้ชกัชวนให้เข้าร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิ 
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต  โดยมตคิณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ท่ี 9 (ชดุท่ี 20) เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2557  ได้อนมุตัใิห้ลงนามในค าประกาศดงักล่าว  และโดยมติ
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 11 (ชดุท่ี 21) เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 ได้อนมุตัินโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  
 บริษัทจงึได้จดัท า ข้อปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ ดงันี ้ 
 1. ค านิยามและรูปแบบการคอร์รัปช่ัน  
  ค านิยาม 
  ข้อความหรือค าใดๆ ท่ีใช้ในข้อปฏิบตัฉิบบันี ้ ให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้  เว้นแตข้่อความดงักลา่วจะ
แสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอยา่งอ่ืน 
  “การคอร์รัปช่ัน”(Corruption) หมายถึง  
  1. การใช้อ านาจท่ีได้มาโดยหน้าท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส าหรับตนหรือผู้ อ่ืน 
  2. การให้สินบนไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอการให้ค ามัน่สญัญา การให้ การรับ หรือ

การเรียกร้องผลประโยชน์ เพ่ือเป็นสิ่งจงูใจให้บคุคลกระท าอย่างหนึง่อย่างใดท่ีผิดกฎหมาย ขดัตอ่
ศีลธรรมอนัดีหรือท าลายความไว้วางใจ  

  ทัง้นี ้ เว้นแตเ่ป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน 
หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้ 
  “การช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การชว่ยเหลือทางการเงิน สิ่งของ การให้ยืมหรือบริจาค
อปุกรณ์ การโฆษณา เพ่ือสง่เสริมหรือสนบัสนนุพรรคการเมือง การซือ้บตัรเข้าชมงาน เพ่ือระดมทนุหรือ
บริจาคเงิน สิ่งของให้แก่องค์กรท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพรรคการเมือง รวมทัง้การสละเวลาท างานของ
พนกังานแก่พรรคการเมือง หรือผู้ลงสมคัรรับเลือกตัง้ทางการเมือง 
รูปแบบของการคอร์รัปช่ัน         
 1.  การช่วยเหลือทางการเมือง 
 1.1 บริษัทยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ มีนโยบายเป็นกลางทาง 
การเมือง โดยจะไมใ่ห้การสนบัสนนุ หรือกระท าการใดๆอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
 1.2 ในกรณีท่ี บริษัทมีความประสงค์ท่ีจะให้การสนบัสนนุทางการเมือง เพ่ือเป็นการสง่เสริมระบอบ
ประชาธิปไตย การสนบัสนนุดงักลา่วจะต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายท่ีเก่ียวข้องหรือต้องไม่กระท าไปด้วยความคาดหวงั
ท่ีจะได้รับการปฏิบตัติอบแทนเป็นพิเศษ ทัง้นี ้ในการสนบัสนนุจะต้องด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน 
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โดยระบช่ืุอผู้ รับการสนบัสนนุ วตัถปุระสงค์ รายละเอียด จ านวนเงิน วนัท่ีขอเบกิเงิน พร้อมทัง้แนบเอกสาร
หลกัฐานประกอบทัง้หมด เสนอให้ผู้ มีอ านาจพิจารณาอนมุตัติามระดบัอ านาจอนมุตัขิองบริษัท 
 1.3 พนกังานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบญัญัตแิหง่กฎหมาย แต่
จะต้องไมแ่อบอ้างความเป็นพนกังาน หรือน าทรัพย์สิน อปุกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์
ในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพงึระมดัระวงัการด าเนินการใดๆ ท่ีอาจท าให้เกิดความเข้าใจวา่บริษัทได้
ให้การสนบัสนนุหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ 
 2. การบริจาคเพื่อการกุศล ทัง้ในรูปแบบการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือเป็น
สว่นหนึง่ในกิจกรรมตอบแทนสงัคม ประชาสมัพนัธ์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่บริษัท โดยไมไ่ด้มุง่หวงั
ผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน  โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิดงันี ้
  2.1 บริษัทต้องมีความระมดัระวงั เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่การบริจาคเพ่ือการกศุลจะไมถ่กูน าไปใช้เป็น
วิธีการหลีกเล่ียงในการให้สินบน   และต้องด าเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายท่ีใช้บงัคบั  
  2.2  ในการบริจาคเพ่ือการกศุล จะต้องด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยคา่ใช้จ่ายการกศุล หรือการ
บริจาค โดยระบช่ืุอผู้ รับบริจาคและวตัถปุระสงค์ของการบริจาค พร้อมเอกสารประกอบทัง้หมด ทัง้นี ้ คา่ใช้จา่ย
การกศุลหรือการบริจาคทกุครัง้ มอบเอกสารให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคลรวบรวม พร้อมให้ความเห็นและน าเสนอ
ผู้ มีอ านาจ ตามวงเงินพิจารณาอนมุตัติามระดบัอ านาจอนมุตัขิองบริษัท 
 3.  การเป็นผู้ให้การสนับสนุน เพ่ือการประชาสมัพนัธ์ธุรกิจของบริษัท ตราสินค้า หรือช่ือเสียงของ
บริษัท โดยอาจกระท าได้หลายรูปแบบ เชน่ การสนบัสนนุกิจกรรมทางการศกึษา ศลิปะ วฒันธรรม เป็นต้น
โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิดงันี ้  
  3.1  บริษัทต้องมีความระมดัระวงั เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่การเป็นผู้ให้การสนบัสนนุจะไมถ่กูน าไปใช้เป็น
วิธีการหลีกเล่ียงในการให้สินบนและต้องด าเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายท่ีใช้บงัคบั 
  3.2  ในการเป็นผู้ให้การสนบัสนนุ จะต้องด าเนินการตามระเบียบวา่ด้วยการเบกิเงิน โดยระบช่ืุอ
ผู้ รับการสนบัสนนุ วตัถปุระสงค์ รายละเอียด จ านวนเงิน วนัท่ีขอเบกิเงิน พร้อมทัง้แนบเอกสารหลกัฐาน
ประกอบทัง้หมด เสนอให้ผู้ มีอ านาจพิจารณาอนมุตัติามระดบัอ านาจอนมุตัิของบริษัท 
 4. ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง ให้ถือปฏิบตัติามแนวทางในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
  4.1  พนกังานสามารถให้/รับของขวญั ของท่ีระลกึ และการเลีย้งรับรองแก่/จากบคุคลใดๆ หากเข้า
เง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้
   (1) เป็นไปตามจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ระเบียบของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
   (2) เป็นการให้/รับในนามบริษัท ไมใ่ชใ่นนามของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน 

และเป็นไปอยา่งเปิดเผย 
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   (3) ไมเ่ป็นของขวญัท่ีอยูใ่นรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเทา่เงินสด  เชน่    บตัรของขวญั หรือ
บตัรก านลั 

   (4) เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น ของขวญัในชว่งเทศกาลตา่งๆ ซึง่ถือเป็นธรรมเนียมปกติ 
  4.2 การรับของขวญัของท่ีระลกึ ตามประเพณีปฏิบตัพินกังานสามารถรับของขวญั ของท่ีระลกึ ซึง่
มีมลูคา่ไมเ่กิน 3,000 บาท หากเกินกวา่ 3,000 บาท  ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาตามล าดบั   
 5.   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีการควบคมุดแูลการท ารายการกบัผู้ ท่ีมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 6.   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซือ้ จัดจ้าง กับภาครัฐหรือภาคเอกชน การด าเนินงานของ
บริษัท และการตดิตอ่งานกบัภาครัฐ หรือเอกชน จะต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใส ซ่ือสตัย์  และต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบวา่ด้วยการจดัซือ้ จดัจ้าง และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยต้องไมใ่ห้หรือรับสินบนในการ
ด าเนินธุรกิจทกุชนิด 
 2.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  2.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลให้มีระบบท่ีสนบัสนนุการ
ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ฝ่ายจดัการให้ความส าคญักบัการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 
และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 
  2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบ
ควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้
รวมทัง้ก ากบัดแูลและสอบทานมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มี
ความรัดกมุ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
  2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีก ากบัดแูลและสนบัสนนุให้มีการ
ด าเนินงานด้านธรรมาภิบาล  บริหารความเส่ียง และตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ มีการทบทวนมาตรการด้านก ากบั
ดแูลกิจการ บริหารความเส่ียง และตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ให้เพียงพอ พร้อมทัง้รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 
  2.4 คณะกรรมการบริหาร  ผู้บริหาร มีหน้าท่ีในการก าหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนบัสนนุ
นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ เพ่ือส่ือสารไปยงัพนกังานและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสม
ของระบบและมาตรการตา่งๆ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท 
ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  ระเบียบ  ประกาศและมาตรการอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 3.  แนวทางการปฏิบัติ 
  3.1  บริษัทไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการให้สินบนหรือก่อให้เกิดการกระท าทจุริตตอ่หน้าท่ี ไมว่า่
ทางตรงหรือทางอ้อม  
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   กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไมพ่งึละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ี
เข้าขา่ยคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถามให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคล
ท่ีก าหนดให้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
  3.2  บริษัทจะให้ความร่วมมือและให้การสนบัสนนุองค์กรทัง้ของรัฐหรือของเอกชน ในการตอ่ต้าน
การคอร์รัปชัน่ หรือการประพฤตทิจุริตตอ่ต าแหนง่หน้าท่ีโดยมิชอบ  
  3.3  บริษัทจะไม่ให้การสนบัสนนุหรือกระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ 
หากมีความประสงค์จะสนบัสนนุทางการเมือง เพ่ือเป็นการสง่เสริมระบอบประชาธิปไตย โดยการสนบัสนนุ
ดงักล่าวจะต้องไมข่ดัตอ่หลกักฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หรือกระท าไปด้วยความคาดหวงัท่ีจะได้รับการปฏิบตัิตอบแทน
เป็นพิเศษ 
  3.4  การให้ของขวญั ของท่ีระลึก คา่รับรอง บริษัทจะปฏิบตัิภายในขอบเขตท่ีกระท าได้ โดยไมผ่ดิ
กฎหมายและจะปฏิบตัติามประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมปฏิบตัทิัว่ไปของสงัคม ธุรกิจการค้า รายละเอียดตาม
หัวข้อ รูปแบบของการคอร์รัปช่ัน ข้อ 4 ค่าของขวัญ  ของท่ีระลึก  ค่ารับรอง 
  3.5 บริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน รับทราบและต้องปฏิบตัติามนโยบาย
ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่และข้อปฎิบตัท่ีิก าหนด 
  3.6 การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 
   พนกังานหรือผู้ มีสว่นได้เสียท่ีพบเห็น หรือมีหลกัฐาน หรือมีข้อสงสยัวา่มีพนกังานหรือบคุคล 
ซึง่กระท าในนามบริษัท ได้เข้าไปมีสว่นร่วมในการให้สินบน หรือคอร์รัปชัน่ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม การทจุริต
กระท าผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และนโยบายของบริษัท การไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน การไมไ่ด้รับความเป็นธรรมในการปฏิบตังิาน  สามารถแจ้งเบาะแส 
ข้อร้องเรียนการกระท าดงักล่าว ดงันี ้ 
   3.6.1 ชอ่งทางการร้องเรียน  มีแนวทางการปฏิบตั ิดงันี ้
    1.  ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือท าเป็นหนงัสือถึงผู้ รับข้อร้องเรียน 
     -  ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร โทรศพัท์ 0-293-0030 ตอ่ 510 
     -  ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล โทรศพัท์ 0-293-0030 ตอ่ 400 
     -  เลขานกุารบริษัท โทรศพัท์ 0-293-0030 ตอ่ 300 
     -  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี โทรศพัท์ 0-293-0030 ตอ่ 509 
    2. ผา่นทาง E-mail Address : cac@spi.co.th ของผู้ รับข้อร้องเรียน 
    3. กลอ่งรับข้อเสนอแนะ  
    4. ผา่นทางไปรษณีย์ ตู้ปณ.3 ปณฝ.สาธุประดษิฐ์ กรุงเทพฯ 10124 
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    5. ในกรณีผู้ ร้องเรียนเลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผยช่ือ      ต้องระบรุายละเอียดข้อเท็จจริงหรือ 
หลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีจะแสดงให้เห็นวา่มีเหตอุนัควรเช่ือวา่ มีการเข้าไปมีสว่นร่วมในการให้สินบน หรือ 
คอร์รัปชัน่  
   ทัง้นี ้ บริษัทจะเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นความลบั และค านงึถึงความปลอดภยัของผู้ ร้องเรียน 
เว้นแตก่รณีท่ี ต้องเปิดเผยตามท่ีกฎหมายก าหนด 
   การร้องเรียนโดยไม่สุจริต  
   หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยค า หรือให้ข้อมลูใดๆ ท่ีพิสจูน์ได้วา่เป็นการกระท า
โดยไมส่จุริต อนัสง่ผลให้บคุคลหรือบริษัทได้รับความเสียหาย กรณีเป็นพนกังานของบริษัทจะได้รับการลงโทษ
ทางวินยั ตามระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างาน และ/หรือ ด าเนินคดีตามกฎหมาย  แตห่ากเป็นบคุคลภายนอก
ท่ีการกระท านัน้  ท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทสงวนสิทธ์ิในการด าเนินคดีตามกฎหมายกบับคุคลนัน้ๆ  
 3.6.2 เง่ือนไขและการพิจารณาข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิด  
  1.  รายละเอียดของเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสการกระท าผิด ต้องเป็นความจริง มีความ
ชดัเจนเพียงพอท่ีจะน าสืบหาข้อเท็จจริง เพ่ือด าเนินการตอ่ไปได้ 
  2.  ข้อมลูท่ีได้รับจะถือเป็นความลบั ไมมี่การเปิดเผยช่ือผู้ ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส 
หากไมไ่ด้รับการยินยอม 
  3.  ผู้ ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระท าผิดท่ีมีเจตนาโดยสจุริต จะได้รับการดแูล
และให้ความเป็นธรรม ไมว่า่จะเป็นพนกังานหรือบคุคลภายนอก 
  4.  ระยะเวลาในการด าเนินการข้อร้องเรียน ขึน้อยูก่บัความซบัซ้อนของเร่ือง ความ
เพียงพอของเอกสารหลกัฐานท่ีได้รับจากผู้ ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลกัฐานและค าชีแ้จงของผู้ถกูร้องเรียน 
  5.  ผู้ รับข้อร้องเรียน และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกบักระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้อง
เก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้องเป็นความลบั จะเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็น   โดยค านงึถึงความปลอดภยั และความเสียหายของ
ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือแหลง่ท่ีมาของข้อมลูหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
 3.6.3 บคุคลท่ีเก่ียวข้อง  
  1.  ผู้แจ้งข้อมลู หมายถึง ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
  2.  ผู้ รับข้อร้องเรียน หมายถึง บคุคลตาม 3.6.1 ข้อ 1 
 3.7  การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
  3.7.1 ผู้ รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมาย
ให้บคุคลหรือหน่วยงานท่ีไว้วางใจเป็นผู้กระท าการแทนได้ 
  3.7.2 ผู้ รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญพนกังานมาให้ข้อมลู หรือขอให้จดัสง่
เอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 
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  3.7.3 ข้อร้องเรียนตา่งๆ ท่ีผา่นการพิจารณาแล้ว ให้ผู้ รับข้อร้องเรียนรายงานตอ่ผู้บริหาร
ระดบัสงู เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท 
   ส าหรับข้อร้องเรียนท่ีเป็นความจริง จะต้องมีการลงโทษทางวินยั หรือกฎหมาย ให้ฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นตอ่ผู้บริหารระดบัสงู เพื่อพิจารณาสัง่การ  
   ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ผู้ ใดผู้หนึง่ จะเสนอวิธีการบรรเทาความ
เสียหายท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมให้กบัผู้ เสียหาย 
 3.8 มาตรการคุ้มครองผู้ ท่ีแจ้งข้อมลูหรือให้เบาะแส 
  บริษัทจะคุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลู ท่ีกระท าโดยเจตนาสจุริต ด้วยการปกปิด
ช่ือ ท่ีอยู ่ หรือข้อมลูใดๆ ท่ีสามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมลู และเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียน และ
ผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั โดยจ ากดัเฉพาะผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านัน้ 
ทัง้นี ้ให้ถือปฏิบตัติามมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน ท่ีก าหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนกังาน  
 3.9  การคุ้มครองพนกังาน 
  บริษัทจะให้การดแูลและคุ้มครองผู้ ท่ีได้ปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ และข้อปฏิบตันีิ ้
โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน ท่ีก าหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน 
 3.10  ทรัพยากรบคุคล 
  บริษัทจะน านโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่มาเป็นสว่นหนึ่งในการบริหารงานบคุคล ตัง้แตก่าร
สรรหาคดัเลือกบคุลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การก าหนดคา่ตอบแทน และการเล่ือนต าแหนง่ 
โดยก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัส่ือสารท าความเข้าใจกบัพนกังาน เพ่ือใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยูใ่น
ความรับผิดชอบและควบคมุดแูลการปฏิบตัใิห้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3.11  การอบรมและการส่ือสาร 
  3.11.1 บริษัทจะให้ความรู้และจดัอบรมเก่ียวกบัการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอ ผ่าน
หลากหลายชอ่งทาง เชน่ หลกัสตูรปฐมนิเทศ การอบรมสมัมนา การปิดประกาศ เป็นต้น เพ่ือให้ตระหนกัถึง
นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ รูปแบบ และความเส่ียงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่ ตลอดจน
วิธีการรายงาน หรือแจ้งเบาะแส ในกรณีพบเห็น หรือสงสยัวา่มีการคอร์รัปชัน่ และรู้ถึงบทลงโทษ หากฝ่าฝืน
นโยบาย 
  3.11.2 บริษัทจะส่ือสารนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ให้แก่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร พนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า  ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่  ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจ และตวัแทนทาง
ธุรกิจ ได้รับทราบตามช่องทางท่ีเหมาะสม 
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 3.12  การบนัทกึและเก็บรักษาข้อมลู 
  บริษัทด าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูตามนโยบายของบริษัท ซึง่มีความมุง่มัน่ท่ีจะรักษา
มาตรฐานเก่ียวกบัระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการส่ือสาร ข้อมลูซึง่เป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัในการสร้าง
ระบบการควบคมุท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจะด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ ข้อมลูระบบงาน 
และระบบคอมพิวเตอร์ ได้มีการปอ้งกนัรักษา ให้พร้อมท่ีจะใช้ได้ตลอดเวลาในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการ
วางรูปแบบและต้นทนุของมาตรการตา่งๆ ในการควบคมุดแูลให้เป็นไปตามความเหมาะสมตอ่ความเส่ียงของ
ข้อมลู ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ 
  เพ่ือให้บรรลถุึงความมุง่มัน่ดงักลา่ว บริษัทได้ด าเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ก าหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้งานและผู้ดแูลข้อมลู ทัง้ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์

ทัง้หมด 
  2. ประเมินความเส่ียง และสร้างระบบควบคมุความเส่ียงให้เหมาะสมตอ่สภาวะแวดล้อม ท่ีมี

การเปล่ียนแปลง 
  3. สร้างระบบปอ้งกนัข้อมลู ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 
  4. สร้างระบบรักษาข้อมลู เพ่ือปอ้งกนัการเข้าดขู้อมลู การแก้ไข การจดัท าข้อมลูโดยมิชอบ 

ไมว่า่จะเป็นการกระท าโดยอบุตัเิหต ุหรือด้วยความตัง้ใจ 
 3.13 กระบวนการตรวจสอบและการควบคมุภายใน 
  บริษัทจดัให้มีกระบวนการตรวจสอบเป็นประจ าทกุปี จากฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กรของบริษัท 
ทัง้นี ้ บริษัทให้ความเป็นอิสระและไมจ่ ากดัขอบเขตของผู้ตรวจสอบในการปฏิบตังิาน นอกจากนี ้ ยงัมีการสอบ
ทาน/ตรวจสอบบญัชี โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทกุไตรมาสและทกุปี ตามข้อก าหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้มีการควบคมุภายใน เพ่ือให้มัน่ใจวา่ ธุรกิจได้ด าเนินการ
ในขอบเขตท่ีถกูต้อง เหมาะสม และปฏิบตัิตามนโยบายของบริษัท กฎหมาย และข้อก าหนดท่ีบงัคบัใช้กบั
ธุรกิจนัน้  
 3.14 บทลงโทษ 
  บริษัทจะด าเนินการลงโทษทางวินยัแก่ผู้ ท่ีฝ่าฝืน หรือเพิกเฉย ตอ่การกระท าผิดตามนโยบาย
ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ และข้อปฏิบตันีิแ้ละจะต้องได้รับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด (ถ้ามี) 
 

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปช่ัน        
 บริษัทฯ ได้ด าเนินการ เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  ดงันี ้

 1. แต่งตัง้คณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีตามกฎบตัร เพ่ือสนบัสนนุ
การปฏิบตัหิน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในด้านธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง 
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 2. คณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเส่ียง แต่งตัง้คณะท างานด้านธรรมาภบิาล
และต่อต้านการคอร์รัปช่ัน เพ่ือด าเนินการตามแผนงานและแนวทางการปฏิบตังิานด้านการก ากบัดแูลกิจการ
ท่ีดีและตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 
 3. คณะท างานด้านธรรมาภบิาลและต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ประเมินผลความเส่ียงเก่ียวกับ
การคอร์รัปช่ันในการปฏิบตังิาน   เพ่ือจดัท ามาตรการเก่ียวกบัการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  
 4.  ทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครัง้ที่ 1)  ให้เป็นไปตามแนวทาง
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555  พร้อมจดัท าหนงัสือ “หลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี” เป็นรูปเลม่ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาญ่ีปุ่ น  เพ่ือเผยแพร่ อบรม ท าความ
เข้าใจ และได้แจกให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน พร้อมทัง้เผยแพร่ส่ือวีดิทศัน์ (Animation) 
ในเว็ปไซต์ของบริษัท เพ่ือยดึถือเป็นหลกัปฏิบตัใินการด าเนินงาน 
 5. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน    ให้เหมาะสมกบัขัน้ตอนการปฏิบตังิานในปัจจบุนั   
 6.  ทบทวนปรับปรุงระเบียบต่างๆ ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัรูปแบบการคอร์รัปชัน่ท่ีบริษัทฯ 
ได้ประเมิน ซึง่จะต้องเป็นไปตามระเบียบในเร่ืองนัน้ๆ ซึง่มีการก าหนดขัน้ตอนและกระบวนการตรวจสอบและ
อนมุตัอิยา่งชดัเจน มีการก าหนดวงเงิน ผู้ตรวจสอบและผู้ มีอ านาจอนมุตัิ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
โดยมีกระบวนการในตรวจสอบ และไมใ่ช้เป็นข้ออ้างส าหรับการคอร์รัปชัน่ พร้อมจดัท ามาตรการตอ่ต้านการ
คอร์รัปชัน่ในส่วนท่ีขาดจากการประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ เพ่ือปอ้งกนัการทจุริต คอร์รัปชัน่
ให้ครอบคลมุทกุสว่น  
 7. จัดอบรมให้ความรู้ในเร่ือง “การเข้าสู่การรับรองการเป็นสมาชิก CAC”  ให้กบัผู้บริหารและ
พนกังาน เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2558 โดยวิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบั
นโยบายและแนวปฏิบตัิในการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ รวมทัง้หลกัเกณฑ์การปฏิบตัท่ีิถกูต้อง พร้อมเข้าสู่
กระบวนการรับรองการเป็นสมาชิก (Certification Process) 
 8. การควบคุมภายใน มีฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร  ท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฎิบตังิานให้
เป็นไปตามคูมื่อการปฏิบตังิานและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ตามแนวทางของ COSO และยงัมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบท าหน้าท่ี สอบทานระบบการควบคมุภายใน และสอบทานมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ หากมี
การทจุริต ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กรจะรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ
จะรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 
 9.  ส่ือสารนโยบายและข้อปฏิบัตติามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน รวมทัง้รู้ถึงบทลงโทษ
หากฝ่าฝืนนโยบายไปยงักรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ตลอดจนการจดัอบรมในเร่ือง
ดงักล่าวให้กบัพนกังานอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเป็นสว่นหนึง่ในการบริหารงานบคุคล 
นอกจากนี ้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) รวมทัง้ส่ือสารให้แก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องทางธุรกิจ ผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ทราบ และสนบัสนนุให้ร่วมเป็นเครือข่ายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ 



     บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

127 
 

อีกทัง้ส่ือสารเร่ือง ขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวญัแก่ผู้บริหาร พนกังานของบริษัท ในเทศกาลปีใหมห่รือ
ในโอกาสอ่ืนใด 
 10. ก าหนดช่องทางการร้องเรียน การตรวจสอบข้อเทจ็จริง มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูล
หรือให้เบาะแส โดยผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครอง ดแูล และเก็บรักษาเป็นความลบั โดยมีขบวนการตรวจสอบ  
และผู้แจ้งจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรการท่ีก าหนด 
 11. จัดท าแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ัน เพ่ือให้ได้รับประกาศนียบตัร
เป็นสมาชิก CAC จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัใินการตอ่ต้านการทจุริตในภาคเอกชนไทย โดยคาดวา่
จะสามารถย่ืนเร่ืองขอรับการรับรองได้ภายในปี 2559 
 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนการด าเนินงานองค์กรต่อต้านคอร์รัปช่ัน (ประเทศไทย) 
รวมทัง้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทจุริตเพ่ือประเทศไทย หรือ PACT (Partnership Against 
Corruption for Thailand) เพ่ือร่วมรณรงค์สร้างพลงัสงัคมในการตอ่ต้านการทจุริต ทัง้การปอ้งกนั ปลกูจิตส านึก 
และการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารตอ่สาธารณะขององค์กรตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย) และไมพ่บประเด็นปัญหา
ข้อบกพร่องเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ การให้สินบนเพ่ือผลประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัท และการด าเนินงานท่ี
ไมส่อดคล้องกบักฎหมาย หรือข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการละเมิดจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณ แตอ่ยา่งใด  
 

 5.  การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไมล่ะเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยก าหนดไว้ในจริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ และมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
 1. ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบักฎหมาย ข้อบงัคบั และข้อผกูพนัตามสญัญาท่ีเก่ียวกบัสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา  
 2. ดแูลรักษางานอนัเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไมน่ าทรัพย์สินทางปัญญาดงักลา่ว
ไปใช้ หรือให้บคุคลอ่ืนใช้โดยมิได้รับอนญุาต 
 3.    เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน ไม่ละเมิดหรือน าผลงานของผู้ อ่ืนไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตหรือให้คา่ตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน 
 4. ผลงานท่ีพนกังานได้สร้างสรรค์ หรือท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัหิน้าท่ีให้ถือเป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบริษัท และเม่ือพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานแล้วจะต้องสง่มอบทรัพย์สินทางปัญญาดงักลา่ว
คืนให้บริษัท ไมว่า่จะเป็นข้อมลูท่ีเก็บไว้ในรูปแบบใด 
 จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ ไมมี่การลอกเลียนแบบหรือน าทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้ อ่ืนมาใช้ในธุรกิจโดยไมไ่ด้รับอนญุาต  
 1. การบริการด้านเคร่ืองหมายการค้าของบริษัท แบง่เป็น  2  ประเภทคือ 
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  1.1 เคร่ืองหมายการค้าตา่งประเทศ บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิเคร่ืองหมายการค้าของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงในตา่งประเทศอยา่งถกูต้อง และได้ท าสญัญายินยอมให้บริษัทกลุ่มสหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมาย
การค้าอย่างถกูต้องเช่นกนั  เชน่  Guy Laroche,  ELLE   โดยได้รับคา่ตอบแทนในรูปคา่ลิขสิทธ์ิ 
  1.2 เคร่ืองหมายการค้าในประเทศ  บริษัทฯ เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า
ตอ่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และได้ท าสญัญายินยอมให้บริษัทกลุ่มสหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมาย
การค้านัน้ๆ  เชน่  กลุสตรี   Rain Flower   โดยได้รับคา่ตอบแทนในรูปเคร่ืองหมายการค้ารับ 
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัร่วมกบับริษัทกลุม่สหพฒัน์สนบัสนนุให้พนกังานสง่นวตักรรมเข้าประกวด
ในโครงการประกวดนวตักรรมเครือสหพฒัน์ (Chairman Awards) ซึง่สร้างความภมูิใจให้แก่พนกังานท่ีได้รับ
รางวลั  และเป็นแรงบนัดาลใจให้พนกังานมุง่ท่ีจะสร้างสรรค์นวตักรรมอยู่ตลอดเวลา 
 2.  การใช้ Software บริษัทฯ มีการใช้ Software  ท่ีมีลิขสิทธ์ิอยา่งถกูต้อง และด าเนินการอย่าง
มุง่มัน่จากผู้บริหารระดบัสงูให้พนกังานทกุคนใสใ่จและไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา โดยได้ด าเนินการออก
ระเบียบปฏิบตัิของพนกังานในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดงันี  ้
  2.1  พนกังานจะต้องไมใ่ช้เครือขา่ยคอมพิวเตอร์โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงัตอ่ไปนี  ้
   - เพ่ือการกระท าผิดกฎหมาย หรือเพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บคุคลอ่ืน 
   -     เพ่ือการกระท าท่ีขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
   -     เพ่ือกระท าการ อนัมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร หรือ

ของบคุคลอ่ืน 
   -     เพ่ือให้ทราบข้อมลูขา่วสารของบคุคลอ่ืน โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากผู้ เป็นเจ้าของ   
   หรือผู้ ท่ีมีสิทธิในข้อมลูดงักล่าว 
  -     เพ่ือการรับหรือสง่ข้อมลูซึง่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่องค์กร เช่น 

การรับ หรือสง่ข้อมลูท่ีมีลกัษณะเป็นจดหมายลกูโซ่ หรือการรับหรือสง่ข้อมลูท่ีได้รับ
จากบคุคลภายนอก อนัมีลกัษณะเป็นการละเมิดตอ่กฎหมายหรือสิทธิของบคุคลอ่ืน 
ไปยงัพนกังานหรือบคุคลอ่ืน เป็นต้น 

 2.2  เพ่ือความปลอดภยัในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยส่วนรวม พนกังานจะต้อง 
  -   ไมต่ดิตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญาของบคุคลอ่ืน 
  -     ไมต่ดิตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใช้ในการตรวจสอบข้อมลูบนเครือขา่ย

คอมพิวเตอร์ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากผู้บงัคบับญัชาก่อน 
  -     ไมต่ดิตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืออปุกรณ์คอมพิวเตอร์อ่ืนใดเพิ่มเตมิในเคร่ือง 

คอมพิวเตอร์สว่นบคุคลขององค์กร เพ่ือให้บคุคลอ่ืนสามารถใช้งานเคร่ือง
คอมพิวเตอร์สว่นบคุคลนัน้หรือเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้ 
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  -     ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคลท่ีตนเองครอบครองใช้งานอยูเ่ม่ือใช้งานประจ าวนั
เสร็จสิน้ หรือเม่ือมีการยตุกิารใช้งานเกินกว่า 1 ชัว่โมง เว้นแตเ่คร่ืองคอมพิวเตอร์
นัน้เป็นเคร่ืองบริการ (server) ท่ีต้องใช้งานตลอด 24 ชัว่โมง 

  -    ตรวจสอบข้อมลูท่ีได้รับจากภายนอกองค์กรทกุครัง้  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับตรวจสอบและก าจดัไวรัสคอมพิวเตอร์ท่ีองค์กรจดัให้ และหากตรวจพบไวรัส
คอมพิวเตอร์ฝังตวัอยูใ่นข้อมลูสว่นใด  จะต้องรีบจดัการท าลายไวรัสคอมพิวเตอร์
หรือข้อมลูนัน้โดยเร็วท่ีสดุ 

  -     ลบข้อมลูท่ีไมจ่ าเป็นตอ่การใช้งานออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคลของตน 
เพ่ือเป็นการประหยดัปริมาณหนว่ยความจ าบนส่ือบนัทึกข้อมลู 

  -   ให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่ผู้บงัคบับญัชาผู้ดแูลเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ ในการตรวจสอบระบบความปลอดภยัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่น
บคุคลของพนกังานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ปฏิบตัติามค าแนะน าของ
ผู้บงัคบับญัชา ผู้ดแูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย 

  -   ระมดัระวงัการใช้งาน และสงวนรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เหมือนเชน่บคุคลทัว่ไปจะพงึปฏิบตัิ  ในการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์
สว่นบคุคลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วแตก่รณี 

  -     ไมเ่ข้าไปในสถานท่ีตัง้ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนญุาต 
  -  คืนทรัพย์สินอนัเก่ียวข้องกบัการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นขององค์กร   เชน่ 

ข้อมลูและส าเนาของข้อมลู กญุแจ บตัรประจ าตวั บตัรผา่นเข้าหรือออก ฯลฯ   
ให้แก่องค์กร รวมทัง้ขอรับข้อมลูสว่นบคุคลท่ีอยูบ่นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์คืนจาก
องค์กร ภายในก าหนด  7  วนั  นบัแตว่นัพ้นสภาพการเป็นพนกังาน 

 2.3  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ กรณีพนกังานกระท าการฝ่าฝืนหรือกระท าผิด
พระราชบญัญัต ิ ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  ก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร หรือบคุคลหนึง่บคุคลใด และบริษัทฯ พิจารณา
ด าเนินการ  ลงโทษทางวินยัแก่พนกังานท่ีกระท าการฝ่าฝืนตามสมควรตอ่ไป 

 ในปีท่ีผา่นมา  บริษัทฯ ไมมี่กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแตอ่ยา่งใด 
 

 6.  การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
  คณะกรรมการบริษัทเคารพตอ่สิทธิมนษุยชน โดยก าหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
และมีแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้
  1. ไมก่ระท าการใดๆ หรือไมส่นบัสนนุกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนษุยชน 
  2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลกัสิทธิมนษุยชนแก่พนกังาน เพ่ือน าไปเป็นส่วนหนึง่ในการปฏิบตังิาน 
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  3. ไมจ่ ากดัความเป็นอิสระหรือความแตกตา่งทางความคิด เพศ เชือ้ชาต ิศาสนา การเมืองหรือ
เร่ืองอ่ืนใด ทัง้นีพ้งึหลีกเล่ียงการแสดงความคดิเห็นท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งหรือแตกแยก 
  4. จดัให้มีชอ่งทางการส่ือสาร เพ่ือให้พนกังานหรือผู้ ท่ีเช่ือวา่สิทธิของตนถกูละเมิดหรือได้รับการ
ปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรมสามารถร้องเรียนตอ่บริษัท และค าร้องเรียนพงึได้รับการเอาใจใสแ่ละด าเนินการอยา่ง
เป็นธรรม 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ ได้มีประกาศนโยบายด้านสิทธิมนษุยชน ดไูด้
จาก ความรับผิดชอบต่อสังคม  หัวข้อ  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
  โดยบริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม  รวมทัง้เคารพตอ่สิทธิ
มนษุยชนของผู้ มีสว่นได้เสียกบัองค์กร  ดงันี ้
  -   บริษัทฯ จะไมเ่ก่ียวข้องหรือสนบัสนนุการใช้แรงงานบงัคบั / แรงงานเดก็ ไมมี่การเรียกเก็บเงิน
ค า้ประกนัจากผู้ใช้แรงงาน เว้นแตเ่ป็นงานท่ีมีลกัษณะท่ีต้องรับผิดชอบทางการเงินหรือทรัพย์สิน ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้เรียกรับหลกัประกนัได้เทา่นัน้ 
  -  บริษัทฯ จะไมเ่ก่ียวข้องหรือสนบัสนนุการเลือกปฏิบตัใินการจ้างงาน การจ่ายคา่จ้างและ
คา่ตอบแทน การเล่ือนต าแหนง่ การเลิกจ้างหรือการเกษียณ บนพืน้ฐานของความแตกตา่งในเร่ืองอาย ุ เชือ้ชาต ิ 
ชาตกิ าเนิด ศาสนา ภาษา  ความพิการ  เพศ ความเบี่ยงเบนทางเพศ  ความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน  หรือ
ความเก่ียวข้องกบัการเมือง และแนวคิดสว่นบคุคล   
  - บริษัทฯ จะไมส่นบัสนนุการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ ทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร 
  - บริษัทฯ จะไมจ่ดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการให้กบัองค์กรอ่ืน ท่ีจะน าไปใช้ในการละเมิดสิทธิ
มนษุยชน 
  ตลอดเวลายาวนานในการด าเนินธุรกิจ  บริษัทฯ ไมมี่กรณีการละเมิดสิทธิมนษุยชน 
 

 7. ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
  คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั โดยก าหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิ ดงันี ้
  1.  ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย     กฎระเบียบ    และนโยบายด้านความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยค านงึถึงความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบ
ตอ่สขุภาพของพนกังาน คูค้่าและผู้ มีสว่นได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภยั
อยา่งสม ่าเสมอ 
  2.  สนบัสนนุให้เกิดความปลอดภยัในการท างาน โดยก าหนดระเบียบ วิธีปฏิบตัิ และมาตรฐาน 
การท างานท่ีปลอดภยัในการท างานท่ีสอดคล้องตามความเส่ียง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการท างาน
สภาพแวดล้อม วิธีการท างานท่ีปลอดภยั รวมถึงการจดัเคร่ืองมือและอปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัให้กบั
พนกังาน 



     บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

131 
 

  3.  มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉกุเฉิน โดยจดัท า ฝึกซ้อมและปรับปรุงแผน
ฉกุเฉินอย่างตอ่เน่ือง ทัง้นี ้เพ่ือปอ้งกนัและลดความสญูเสียตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนกังาน คูค้่าและ
ผู้ เก่ียวข้อง 
  4.  สร้างวฒันธรรมการท างานท่ีปลอดภยัทัว่ทัง้องค์กร ซึง่จะชว่ยให้เกิดความปลอดภยัในการ
ท างานได้อยา่งยัง่ยืน 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว  บริษัทฯ ได้จดักิจกรรม 5 ส. และสง่เสริมมาตรการ
ด้านความปลอดภยัตา่งๆ อาทิ จดัให้มีการซ้อมแผนฉกุเฉินสารเคมีหกร่ัวไหลให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานการ
ระงบัเหตรุะดบัสากล การตรวจสอบซ่อมบ ารุงระบบไฟ  สญัญาณเตือนภยัตา่งๆ  ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน
อยูเ่สมอ  รวมถึงให้ความรู้ด้านการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั ชีแ้จงแนวปฏิบตัติามกฎหมายใหม ่ เร่ือง การ
อพยพหนีไฟและการดบัเพลิง  สาธิตวิธีใช้ถงัดบัเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ถกูต้อง ปลอดภยั ให้กบัพนกังาน 
ตลอดจนตดิตัง้ถงัดบัเพลิงชนิดสารสะอาดไมเ่ป็นอนัตราย ตามจดุตา่งๆ  บริเวณบริษัทฯ  อย่างทัว่ถึง 
  จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน  
 คณะกรรมการบริษัท ยงัได้ก าหนดจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ดงันี ้
       1. ความรับผิดชอบในหน้าที่  
 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ได้มีการด าเนินการ
มาอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน รับทราบและถือปฏิบตัิให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกนัภายใต้กรอบจรรยาบรรณ และด ารงตนอยูไ่ด้ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวงั รอบคอบ เพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัท  และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย  จงึได้ก าหนดจรรยาบรรณ ดงันี  ้
 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
 1. ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัย์ สจุริต โดยปฏิบตัติามกฎหมาย 
ข้อบงัคบับริษัท  และประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
 2. ปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างเตม็ความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท รวมถึงการเข้าประชมุ
ทกุครัง้ ยกเว้นกรณีท่ีมีเหตจุ าเป็น 
 3. ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชมุกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไมมี่สิทธิ
ออกเสียงในเร่ืองท่ีตนมีสว่นได้เสีย 
 4. ปฏิบตัหิน้าท่ีโดยด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตผุล 
โดยยดึถือประโยชน์ของบริษัท เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส 
 5. ในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่งหลกัทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทัง้คู่
สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ ให้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบในการประชมุคราวถดัไป 
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 6. ห้ามกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ท าการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในชว่ง 1 เดือน
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 
 7. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้อง 
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 8. มีการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี 
 พนักงาน 
 1. สนบัสนนุและให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจการของบริษัท อยา่งสม ่าเสมอและปฏิบตังิาน
ในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัท และ
พนกังาน 
 2. ปฏิบตัิตามกฎหมาย นโยบาย  ข้อบงัคบั  เก่ียวกบัการท างาน ระเบียบ และประกาศตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 
 3. ปฏิบตัิตอ่ผู้มาติดตอ่ด้วยกิริยามารยาท อธัยาศยัอนัดีงาม และการบริการท่ีเป็นเลิศ รักษา
ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษัท 
 4. รักษาความลบัทางการค้าและไมน่ าข้อมลูภายในของบริษัท  เปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก 
 5. ห้ามกู้ ยืมเงินจากลกูค้า ผู้ เก่ียวข้องกบัลกูค้า หรือผู้ท าธุรกิจกบับริษัท เว้นแตเ่ป็นการกู้ ยืมเงิน
จากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 
 6. ปฏิบตัิตามค าสัง่อนัชอบด้วยกฎหมายของผู้บงัคบับญัชา   
 7. ยดึมัน่ในการท างานเป็นทีม ชว่ยเหลือ สามคัคี และเคารพในสิทธิซึง่กนัและกนั เพ่ือประโยชน์
ของบริษัท และพนกังาน   
 8. ปฏิบตัติอ่ผู้ ร่วมงานด้วยความมีน า้ใจและมนษุยสมัพนัธ์อนัดี ไม่กลา่วร้ายตอ่ผู้ อ่ืนโดย
ปราศจากความจริง รวมทัง้ไมน่ าผลงานของบคุคลอ่ืนมาอ้างเป็นผลงานตนเอง 
 9.  ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความตัง้ใจ ซ่ือสตัย์สจุริต ไมแ่สวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้ส าหรับตนเอง
หรือผู้ อ่ืน โดยอาศยัหน้าท่ีการงานท่ีท ากบับริษัท 
 10.  ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ไมป่ระมาทเลินเลอ่ จนเป็นเหตใุห้เกิดความ
เสียหายตอ่งาน หรือทรัพย์สินของบริษัท 
  11. ปฏิบตัิตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนญู และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้สิทธิ
ทางการเมืองอยา่งเหมาะสม หลีกเล่ียงการมีสว่นเก่ียวข้องกบักิจกรรมท่ีไมช่อบด้วยกฎหมาย หรือขดัตอ่
ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอนัดีของประชาชน   
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 2.  การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท 
 กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดแูลการใช้ทรัพย์สนิ
ของบริษัท  และทรัพย์สินภายใต้การดแูลของบริษัทอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดแนวทางปฏิบตั ิดงันี  ้
 1. ใช้ทรัพย์สินในการด าเนินธุรกิจโดยไมน่ าทรัพย์สินดงักลา่วไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนหรือ
บคุคลภายนอก 
 2.   ปกปอ้งผลประโยชน์และดแูลทรัพย์สินมิให้สญูหายช ารุด หรือน าไปใช้ในทางท่ีผิดเสมือน
วิญญชูนพงึรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจดัการแสวงหาประโยชน์อนัมิควรได้โดยชอบ ไมว่า่โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
 3.  ด าเนินการให้มีการประกนัภยัในวงเงินท่ีเพียงพอตอ่ความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้กบัทรัพย์สิน 
 4. ไมใ่ช้คอมพิวเตอร์ท าร้าย ละเมิด สอดแนม  แก้ไขแฟ้มข้อมลูของผู้ อ่ืน  หรือสร้างหลกัฐานท่ี
เป็นเท็จ อนัอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมลูข่าวสาร และจดัให้มีการรักษาความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสอดคล้องตามมาตรฐานสากล 
 5. ใช้อีเมล์และอินเทอร์เน็ตท่ีจดัให้ เพ่ือธุรกิจของบริษัทอยา่งระมดัระวงั และไมน่ ามาซึง่ความ
เส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษัท 
 6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้ อ่ืนใช้รหสัผ่านส าหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศตา่งๆ ของบริษัท 
 7. ไมน่ าทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปท าซ า้ ดดัแปลงหรือกระท าการใดๆ เพ่ือประโยชน์
สว่นตวัหรือประโยชน์ของผู้ อ่ืน โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัท 
 8. รายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา   เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิ   หรืออาจน าไปสูก่าร
ละเมิดสิทธิ หรือการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเก่ียวกบัทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท 
 9. ดแูลให้มีการจดัเก็บเอกสารท่ีส าคญัของบริษัท ให้ครบถ้วนตามเวลาท่ีกฎหมาย หรือระเบียบท่ี
เก่ียวข้องก าหนดและเม่ือพ้นชว่งระยะเวลาท่ีต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนกังานท่ีเก่ียวข้องต้องดแูลให้มีการ
ท าลายด้วยวิธีท่ีเหมาะสม 
 3.  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 ได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน  และในข้อปฏิบตัิตามนโยบาย
ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ดงันี ้
 (1) ผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผยตนเองได้ หากเห็นวา่การเปิดเผยนัน้จะท าให้เกิด
ความไมป่ลอดภยั หรือความเสียหาย 
 (2) บริษัทจะเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นความลบั และค านงึถึงความปลอดภยัของผู้ ร้องเรียน 
โดยก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนท่ีเป็นพนกังาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบตัท่ีิไมเ่ป็นธรรม อนัเน่ืองมาจากสาเหตแุหง่การแจ้งข้อร้องเรียน เชน่ 
รบกวนการปฏิบัตงิาน เปล่ียนต าแหน่งงาน เลิกจ้าง  เป็นต้น  
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 4.  การวินิจฉัยข้อสงสัย  
 ผู้บงัคบับญัชามีหน้าท่ีรับผิดชอบและให้ค าแนะน าแก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา เพ่ือให้รับทราบเข้าใจและ
ปฏิบตังิานตามจรรยาบรรณท่ีก าหนดไว้ หากจรรยาบรรณท่ีก าหนดไว้ไมค่รอบคลมุในกรณีใดๆ หรือหากยงัมี
ข้อสงสยั ไมส่ามารถปฏิบตัิหรือตดัสินใจได้ ให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ ในกรณีท่ีมีข้อขดัแย้ง
ให้ถือค าวินิจฉัยของกรรมการผู้จดัการ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัท  เป็นท่ีสิน้สดุ 
 

 9.2  คณะกรรมการชุดย่อย  
 โครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยอีก  
3 ชดุ ชว่ยกลัน่กรองงานท่ีมีความส าคญั คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง ในเดือนมกราคม 2558 ได้มีการปรับ
โครงสร้างองค์กร และปรับต าแหนง่ผู้บริหาร ดงันัน้ ฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจดัการ) ซึง่เป็นผู้บริหารจัดการกิจการ
ของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ผู้จดัการใหญ่ รองผู้จดัการใหญ่อาวโุส รองผู้จดัการใหญ่ 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ มีการมอบอ านาจ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุตา่งๆ และของ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัรและในอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ ซึง่ได้รับการอนมุตัจิากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีเลขานกุารบริษัทท า
หน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดและตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท จดัตัง้ขึน้ท าหน้าท่ีก ากบัดแูลกิจการให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลท่ีดี 
เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของ
บริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น  ด้วยความรับผิดชอบ  ระมดัระวงั ซ่ือสตัย์สจุริตเย่ียง
วิญญชูนผู้ประกอบธุรกิจเชน่นัน้จะพงึกระท าภายใต้สถานการณ์อยา่งเดียวกนั ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้า
ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บคุคลท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ  ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย มีความเข้าใจบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบของการเป็น
กรรมการบริษัท และลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท  มีรายละเอียด ดงันี ้
  (1) การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท บริษัทฯ ก าหนดให้ต้องมีคณะกรรมการของบริษัทไม่
น้อยกวา่  5  คน  และคณุสมบตัขิองกรรมการบริษัทต้องเป็นบคุคลธรรมดา  และ 
   (1) บรรลนุิตภิาวะ 
   (2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือ  คนเสมือนไร้ความสามารถ 
   (3) ไมเ่คยรับโทษจ าคกุ โดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ท่ีได้ 
    กระท าโดย ทจุริต 
   (4) ไมเ่คยถกูลงโทษ ไลอ่อก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหนว่ยงานของรัฐ  
    ฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 
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  คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน  18  คน  ประกอบด้วย 
   - กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร                                  6     คน 
   - กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร                            12     คน  (66.67%)   
กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน 12 คน ในจ านวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระจ านวน 6 คน ในจ านวน
กรรมการอิสระ 6 คน เป็นกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 คน ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเร่ืองสดัสว่น
กรรมการอิสระท่ีก าหนดให้บริษัทจดทะเบียน  ต้องมีกรรมการอิสระอยา่งน้อย  1  ใน 3  ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด แตต้่องไมน้่อยกวา่ 3  คน  เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2558 นายสมคิด จาตศุรีพิทกัษ์ ประธานกรรมการ
บริษัทและกรรมการอิสระ ได้ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ท าให้ต าแหนง่กรรมการบริษัทและ
กรรมการอิสระวา่งลง 1 ต าแหนง่ และเม่ือวนัท่ี  14 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติแตง่ตัง้ นายสม  
จาตศุรีพิทกัษ์    เป็นกรรมการอิสระแทน   นายสมคิด  จาตศุรีพิทกัษ์   ส าหรับต าแหนง่ของ  นายสมศกัดิ ์ 
ธนสารศลิป์   ซึง่ได้ถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558  บริษัทฯ ได้ขอสงวนต าแหนง่ไว้ ซึง่จะครบวาระ
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 กรรมการบริษัททกุคนมีความตัง้ใจในการปฏิบตัหิน้าท่ี ตามท่ีได้รับ
ความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคดิเห็น พิจารณาและ
ให้ความเห็นชอบในเร่ืองตา่งๆ โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

 (2)  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท    กรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหนง่
ตามข้อบงัคบัของบริษัท และเม่ือครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปได้อีก โดยมี
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้ท าหน้าท่ีสรรหาและกลัน่กรองบคุคลท่ีเหมาะสม เพ่ือให้
มัน่ใจว่าบคุคลท่ีจะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีพืน้ฐานความ
เช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท ก่อนเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา 
 (3)  สัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงนิลงทุน จ านวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไป
ด ารงต าแหน่ง อายุกรรมการและจ านวนวาระที่จะด ารงต าแหน่ง  บริษัทฯ ไมไ่ด้ก าหนดสดัสว่นการเป็น
กรรมการบริษัทตามเงินลงทนุ จ านวนบริษัทท่ีกรรมการบริษัทแตล่ะคนด ารงต าแหน่ง อายกุรรมการ และ
จ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดตอ่กนัได้นานท่ีสดุ เพราะเช่ือวา่ความสามารถทางธุรกิจ และความเช่ียวชาญ
ของกรรมการบริษัทแตล่ะคนไมไ่ด้ขึน้อยู่กบัอายหุรือจ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหนง่ ตราบเท่าท่ีกรรมการบริษัท
ทกุคนมีความตัง้ใจและจริงใจในการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการบริษัท ตามท่ีได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการ
บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายช่ือกรรมการบริษัท และเปิดเผยว่ากรรมการบริษัทคนใดเป็นกรรมการอิสระ 
เปิดเผย ประวตั ิประสบการณ์ การถือหุ้นบริษัทฯ วันและปีที่กรรมการบริษัทเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเกิน 9 ปี อีกทัง้ไมมี่
กรรมการอิสระคนใดท่ีด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 5 แหง่ เและได้เปิดเผยข้อมลู
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การด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัทแตล่ะคน ในแบบ 56-1 และ แบบ 56-2  
ปัจจบุนับริษัทมีกรรมการบริษัทจ านวน 2 คน ท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 5 บริษัท  
ซึง่บริษัทฯ มัน่ใจวา่ไมมี่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีแตอ่ยา่งใด เน่ืองจากกรรมการบริษัททัง้ 2 คนได้อทุิศ
เวลาในการปฏิบตัิหน้าท่ีให้กบับริษัทฯ อย่างเตม็ท่ี โดยเข้าประชมุคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอและท า
คณุประโยชน์ให้กบับริษัทฯ มาโดยตลอด 

 (4) การรวมหรือแยกต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารไมไ่ด้เป็น
บคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการใหญ่ จงึท าหน้าท่ีตา่งกนั แตก็่ถ่วงดลุซึง่กนัและกนั ถึงแม้ประธานกรรมการ
บริษัทและประธานกรรมการบริหารจะเป็นบคุคลคนเดียวกนั แตมี่การแบง่แยกหน้าท่ีโดยชดัเจน โดยประธาน
กรรมการบริษัทเป็นผู้น าฝ่ายนโยบาย ก ากบัดแูลการท างานของฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ควบคมุการประชมุ
คณะกรรมการบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท แสดง
ความคิดเห็นได้อยา่งอิสระในการประชมุคณะกรรมการบริษัท  และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามได้อย่างเตม็ท่ี
ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้น าในการบริหารงานและวางแผนการปฏิบตังิานให้เป็นไป
ตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด สว่นกรรมการผู้จดัการใหญ่ มีความเป็นอิสระ เป็นผู้น าในการ
จดัการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบตังิานและนโยบายท่ีก าหนด นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการแตล่ะคณะ และของฝ่ายจดัการไว้อย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัท าเป็นกฎบตัร
คณะกรรมการแตล่ะคณะ กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการแยกอ านาจไว้อยา่งชดัเจน เพ่ือความโปร่งใสในการบริหาร
จดัการ 
 (5) กรรมการบริษัท ไม่มีใครเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก
ท่ีบริษัทฯ ใช้บริการอยู่ 
 (6) ในคณะกรรมการบริษัท ไม่มีกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนมากกว่า 5  แห่ง 
 (7) ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 8 คน ใน 12 คน  
ที่มีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
 ในปีท่ีผา่นมา 
 - บริษัทฯ  ไมมี่การกระท าท่ีขดัตอ่กฎระเบียบท่ีร้ายแรงตามกฎระเบียบของส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 - บริษัทฯ ไมมี่การกระท าผิดด้านการทจุริตหรือกระท าผิดจริยธรรม 

 - บริษัทฯ ไมมี่กรณีท่ีกรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารลาออก เน่ืองจากประเดน็การก ากบัดแูล
กิจการของบริษัท 
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 - บริษัทฯ ไมมี่กรณีเก่ียวกบัช่ือเสียงในทางลบของบริษัท เน่ืองจากความล้มเหลวในการท า
หน้าท่ีสอดส่อง  ดแูลของคณะกรรมการบริษัท 

  

 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษัท 
 1. แตง่ตัง้ ถอดถอน มอบอ านาจหน้าท่ี ให้แก่ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุตา่งๆ 

และ/หรือบคุคลอ่ืนใดไปปฏิบตัิ 
 2. อนมุตักิารให้กู้ ยืมเงินแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท ในฐานะผู้ ถือหุ้น หรือบริษัทท่ีมี

การประกอบธุรกิจทางการค้าตอ่กนั หรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
 3. อนมุตักิารเข้าค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ในฐานะผู้ ถือหุ้น 

หรือบริษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการค้าตอ่กนัหรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะ
กรรมการบริหาร 

 4. อนมุตักิารเข้าท านิตกิรรมท่ีมิใชธุ่รกรรมทางการเงิน ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
 5.  อนมุตัิการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
 6. อนมุตัิการลงทนุ ขายเงินลงทนุในหุ้นสามญัและ/หรือหลกัทรัพย์อ่ืนใด  ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจ

คณะกรรมการบริหาร 
 7. อนมุตัิการจดัหาและลงทนุในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
 8. อนมุตัิการปรับสภาพ ท าลาย ตดับญัชี ซึง่สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ท่ีไมมี่ตวัตนท่ีเลิกใช้ ช ารุด

สญูหาย ถกูท าลาย เส่ือมสภาพ หรือล้าสมยัไมส่ามารถใช้งานได้ มีมลูคา่ทางบญัชีรวมในวงเงิน
สว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

 9. อนมุตัิการปรับสภาพราคา การท าลาย ซึง่วตัถดุิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือท่ีเส่ือมสภาพ หรือ
ล้าสมยั ซึง่จะท าให้มีมลูคา่ทางบญัชีลดลงในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

 10. อนมุตัิการประนีประนอม การระงบัข้อพิพาทโดยอนญุาโตตลุาการ การร้องทกุข์  การฟ้องร้องคดี 
และ/หรือ การด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ  ในนามบริษัท ส าหรับเร่ืองท่ีมิใชป่กติวิสยั
ทางการค้า และ/หรือ ท่ีเป็นปกตวิิสยัทางการค้า ท่ีมีทนุทรัพย์เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

 11. เสนอการเพิ่มทนุ หรือลดทนุ หรือการเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้น การแก้ไข เปล่ียนแปลงหนงัสือ
บริคณห์สนธิ  ข้อบงัคบั  และ/หรือ วตัถปุระสงค์ของบริษัท ตอ่ผู้ ถือหุ้น 

 12. อนมุตัิการก่อตัง้ ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย 
 13. มอบอ านาจให้แก่ฝ่ายจดัการ พนกังานระดบับริหารของบริษัท หรือบคุคลอ่ืนใดท าการแทนได้ 
 14. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ  ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง ให้ความเห็นร่วม

ประชมุ หรือสง่เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจ าเป็น 
 15. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษัท  (ถ้ามี) หรือ จ้างท่ีปรึกษา หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอกใน

กรณีจ าเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 
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 16. แตง่ตัง้และถอดถอนเลขานกุารบริษัท 
 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 1. ก าหนดทิศทาง  เปา้หมาย  และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท 
 2.  อนมุตัิแผนงานและงบประมาณประจ าปี  รวมทัง้ก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของฝ่ายจดัการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย   นโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.  สง่เสริมให้จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์

อกัษร เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิในการด าเนิน
ธุรกิจและตดิตามให้มีการปฏิบตัติามอย่างจริงจงั 

 4. จดัให้มีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจว่า การท ารายการตา่งๆ ได้รับอนมุตัิ
จากผู้ มีอ านาจ มีการสอบทานและจดัท าบญัชีท่ีถูกต้อง  ตลอดจนมีระบบตา่งๆ  ท่ีสามารถปอ้งกนั
การน าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ 

 5.  การท ารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบ มีแนวทาง
ท่ีชดัเจนและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท  และผู้ ถือหุ้น  โดยผู้ มีสว่นได้เสีย ไมมี่สว่นร่วมใน
การตดัสินใจ และปฏิบตัติามข้อก าหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมลูของ
รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถกูต้อง 

 6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว  และได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

 7. รับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั และมีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุ
อยา่งถกูต้อง  มีมาตรฐานและโปร่งใส 

 8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 
 9. เรียกประชมุผู้ ถือหุ้น โดยก าหนด วนั เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจน

ก าหนดอตัราการจา่ยเงินปันผล (หากมี)  และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการ
โอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษัท ไมน้่อย
กวา่ 14 วนั ก่อนวนังดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น  หรือ ก าหนดวนัเพ่ือก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น  
(Record Date : RD) ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นไมเ่กิน 2 เดือน และก าหนดวนัปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหุ้น 1 วนั ในวนัท าการถดัจากวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น เพ่ือรวบรวมรายช่ือ 
ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ
ผู้ ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล 

 10. จดัท ารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ าปีของบริษัท  (แบบ 56-2)   และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี  (แบบ 56-1) 
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 11. ตดิตามดแูลเอกสารท่ีจะย่ืนตอ่หนว่ยงานก ากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือให้มัน่ใจวา่ได้แสดงข้อความ
หรือลงรายการ เป็นไปโดยถกูต้องตรงตามข้อมลูท่ีปรากฏอยูใ่นสมดุบญัชี ทะเบียน หรือเอกสาร
อ่ืนใดของบริษัท 

 12.  อนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชดุอ่ืน 
 13. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหารหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท มีดังนี ้ 
 1. รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการบริษัทในการก ากบั ติดตาม ดแูลการปฏิบตังิานของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย 
 2. เป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานกรรมการ

บริษัทออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
 3. เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บคุคลอ่ืนด าเนินการแทน 
 4. เป็นประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการ

ประชมุ  ด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ  เว้นแต่
ท่ีประชมุจะมีมติให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุ 

 5. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบตัเิป็น
กรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และมีความเป็นอิสระ จ านวน 3 คน เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท าหน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัทในการก ากบัดแูลกิจการ
ท่ีดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในและความเส่ียง กระบวนการ
ตรวจสอบ  และการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

 

  
  

รายชื่อ 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ) 

ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. นายนพพร    พงษ์เวช 
- 13 พฤษภาคม 2554 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
มีความเช่ียวชาญด้านบญัชีการเงิน 

พฤษภาคม 58 - พฤษภาคม 59 

2. นายกฤช     ฟอลเลต็ 
- 14 พฤษภาคม 2556 

กรรมการตรวจสอบ 
มีความเช่ียวชาญด้านบญัชีการเงิน 

พฤษภาคม 58 - พฤษภาคม 59 

3. พลต ารวจโทอมัรินทร์  เนียมสกลุ  
- 15 พฤษภาคม 2550 

กรรมการตรวจสอบ พฤษภาคม 58 - พฤษภาคม 59 



     บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

140 
 

 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1. ก าหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยูใ่นแนวทางเดียวกนัระหว่างผู้สอบบญัชี คณะกรรมการ

บริษัท และหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

 2. มีอ านาจเชิญ ผู้บริหาร  ฝ่ายจดัการ  ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนกังานของบริษัท  ท่ีเก่ียวข้องมา
ชีแ้จงให้ความเห็นร่วมประชมุ หรือสง่เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจ าเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมลู
ได้ทกุระดบัขององค์กร 

 3. มีอ านาจในการตรวจสอบผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง ภายในขอบเขตของอ านาจและหน้าท่ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 4.   ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก ใน
กรณีจ าเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท  

 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้า
หนว่ยงานตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย    และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4.  พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระ เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
และเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการ
เข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้ เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่ว
สมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6.    จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  ซึง่รายงาน
ดงักลา่วต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน  เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

 (ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
  ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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 (ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

 (จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 (ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบ
แตล่ะทา่น 

 (ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จากการปฎิบตัหิน้าท่ีตาม
กฎบตัร (charter) 

 (ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการ หรือการกระท า
ดงัตอ่ไปนี ้  ซึง่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 (ก) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 (ข) การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
 (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
  แหง่ประเทศไทย   หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไมด่ าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีก าหนด
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดงักล่าว ตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
8. สนบัสนนุและตดิตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
9.  ปรับปรุงและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิ 
10. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยอาศยัอ านาจตามข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมาย 
ในการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท

โดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 
ในปี  2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน  3  คน และในจ านวน 3 คน มี 2 คน ท่ีมีความเช่ียวชาญ

ด้านบญัชี การเงิน มีการประชมุทัง้หมด 18 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุครบทัง้ 18 ครัง้ คิด
เป็นร้อยละ 100 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้จดัท ารายงานการตรวจสอบเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท
ทกุไตรมาส นอกจากนีไ้ด้จดัท า “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” เพื่อรายงานผลการปฏิบัตงิาน
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ประจ าปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56- 2  โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

(1) มีการเปิดเผยจ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 
(2) มีการประเมินและสอบทานระบบการควบคมุภายในและความเส่ียง 
(3) มีการสอบทานการท ารายการระหวา่งกนั 
(4) มีการพิจารณาเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้ สอบบญัชี 
(5) มีการสอบทานรายงานทางการเงิน 
(6) มีการดแูลด้านการปฏิบตังิานตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย  และถกูต้องตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 และระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ของทางราชการ 
(7) มีข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่การด าเนินการในด้านตา่งๆ โดยรวม 
 

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ
บริษัทจ านวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  ท าหน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบตังิาน
ของคณะกรรมการบริษัทในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

การสรรหา  เพ่ือสรรหาและกลัน่กรองบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่บริษัทมีกระบวนการสรรหาบคุคลดงักลา่วอย่างโปร่งใส 

การก าหนดคา่ตอบแทน เพ่ือพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท  
ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่บริษัทมีการพิจารณาคา่ตอบแทนอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

รายชื่อ 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน) 

ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. นายบณุยสทิธ์ิ    โชควฒันา 
    - 14 พฤษภาคม 2550 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน พฤษภาคม 58 - พฤษภาคม 59 

2. นายทนง       ศรีจิตร์ 
   - 15 พฤษภาคม 2551 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน พฤษภาคม 58 - พฤษภาคม 59 

3. นางจนัทรา    บรูณฤกษ์ 
   - 17 ธนัวาคม 2558 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ธนัวาคม 58 - พฤษภาคม 59 

4.  นายสมศกัดิ์     ธนสารศิลป์ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน พฤษภาคม 58 - พฤษภาคม 59 
(ถึงแก่กรรม วนัท่ี 12 พ.ย.2558)   
 

 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
 1. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง ให้ความเห็นร่วมประชมุหรือ

สง่เอกสารตามท่ีเห็นว่าเก่ียวข้องจ าเป็น 

 2. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ  หรือ ท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา  หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก
ในกรณีจ าเป็นด้วยคา่ใช้จา่ยของบริษัท 
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 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 การสรรหา           
 1. พิจารณาสรรหาคดัเลือกบคุคลผู้ มีคณุสมบตัเิหมาะสมท่ีจะเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท 

 2. ตรวจสอบประวตัแิละข้อมลูตา่งๆ  ของบคุคลท่ีได้รับการคดัเลือก โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์  ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ   มีคณุสมบตัท่ีิเหมาะสม โดย เป็นไปตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 3.  จดัท าความเห็นหรือข้อเสนอแนะตา่งๆ  เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 
 4. เสนอช่ือบคุคลท่ีได้รับการคดัเลือกตอ่คณะกรรมการบริษัท  เพ่ือพิจารณา 
 5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   และน าเสนอตอ่

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
 6.  ปฏิบตัิการอ่ืนใด   ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 การก าหนดค่าตอบแทน 
 1. ประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัทในแตล่ะปี 

 2. พิจารณาก าหนดวงเงินคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของ
บริษัท วงเงินคา่ตอบแทนท่ีได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  และจ านวนเงินคา่ตอบแทนท่ีจา่ยในปี
ท่ีผา่นมา เพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิ 

 3. พิจารณาจดัสรรคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตังิาน อ านาจหน้าท่ี
และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินท่ีผู้ ถือหุ้นได้อนมุตั ิและน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท
เพ่ืออนมุตัิ 

 4. พิจารณาจดัสรรคา่ตอบแทนแก่กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (ท่ีมิได้ด ารงต าแหนง่
กรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตังิาน อ านาจ หน้าท่ีและปริมาณความรับผิดชอบ  
และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัิ 

 5.    ปรับปรุงและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และน าเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

 6.    ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
 

 9.2.4 คณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเส่ียง           คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้
กรรมการบริษัทจ านวน 3  คน   และผู้บริหาร จ านวน 2 คน รวมจ านวน 5 คน เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเส่ียง ท าหน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบตัหิน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ด้านธรรมาภิบาล การตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ และบริหารความเส่ียง เพ่ือเป็นการสร้างมลูคา่เพิ่ม ความเช่ือมัน่
ให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียทกุภาคส่วน ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
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รายชื่อ 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ง) 

ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. นายนพพร     พงษ์เวช 
    - 4 สงิหาคม 2558 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ง สงิหาคม 58 - พฤษภาคม 59 

2. นางจนัทรา    บรูณฤกษ์ 
    - 4 สงิหาคม 2558 

กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ง สงิหาคม 58 - พฤษภาคม 59 

3. นายทนง        ศรีจิตร์ 
    - 4 สงิหาคม 2558 

กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ง สงิหาคม 58 - พฤษภาคม 59 

4. นายชโูต        จิระคณุากร 
    - 4 สงิหาคม 2558 

กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ง สงิหาคม 58 - พฤษภาคม 59 

5. นางดรุณี       สนุทรธ ารง 
    - 4 สงิหาคม 2558 

กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ง สงิหาคม 58 - พฤษภาคม 59 

 

 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเส่ียง 
 1. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง ให้ความเห็น ร่วมประชมุ หรือ

สง่เอกสารตามท่ีเห็นว่าเก่ียวข้องจ าเป็น 

 2. ปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก
ในกรณีจ าเป็นด้วยคา่ใช้จา่ยของบริษัท 

 3. มีอ านาจแตง่ตัง้คณะท างาน เพ่ือด าเนินการด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเส่ียงทัง้องค์กร 
 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเส่ียง 

ด้านธรรมาภบิาล 
1. ก าหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ หลกัการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมใน

การด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 
และระเบียบปฏิบตัิ  ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อยา่งตอ่เน่ือง 

2. ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ พร้อมทัง้
ตดิตาม ดแูล และประเมินผลการปฏิบตังิาน 

3. สง่เสริม และสนบัสนนุให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน มีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการ และนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

4. ทบทวน แก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง และน าเสนอตอ่คณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

5. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
ด้านการบริหารความเส่ียง 
1. ก าหนดนโยบาย เปา้หมาย วางแผน ประเมินความเส่ียงและจดัให้มีระบบการบริหารความเส่ียงของ

บริษัทอยา่งชดัเจนและตอ่เน่ือง เพ่ือการจดัการความเส่ียงตา่งๆ ท่ีส าคญัและรายงานตอ่คณะกรรมการ
บริษัท 
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2. สง่เสริมและผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจดัการความเส่ียงทกุระดบัในองค์กร 
3. ตดิตาม ดแูล ประเมินผลการปฏิบตังิาน ให้บริษัทมีการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหน้า และรายการผิดปกติทัง้หลาย 

4. พฒันาระบบการบริหารจดัการความเส่ียงทัง้องค์กร ให้มีประสิทธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง 
5. ทบทวน แก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง  และน าเสนอตอ่คณะกรรมการ

บริษัท เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
6. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

 9.2.5 คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัทและ/หรือบคุคลอ่ืน 
ทัง้ท่ีมีฐานะเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท และ/หรือบคุคลภายนอกเป็นคณะกรรมการบริหาร ซึง่เป็น
ฝ่ายจดัการ ทัง้นี ้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีบริหารจดัการกิจการของบริษัท ได้เป็น
อย่างดี มีฐานะเป็นฝ่ายจดัการ ท าหน้าท่ีบริหารจดัการกิจการของบริษัท ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัย์สจุริตเย่ียงวิญญชูนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนัน้จะพงึ
กระท าภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกนั ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะ
เป็นกรรมการบริหาร มีจ านวนไมน้่อยกว่า  5  คน  ดงันี ้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 
1.  นายบณุยสทิธ์ิ   โชควฒันา ประธานกรรมการบริหาร พฤษภาคม 58 – พฤษภาคม 59 
2.  นางจนัทรา        บรูณฤกษ์ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 58 – พฤษภาคม 59 
3.  นายทนง            ศรีจิตร์ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 58 – พฤษภาคม 59 
4.  นายวิชยั            กลุสมภพ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 58 – พฤษภาคม 59 
5.  นายส าเริง         มนญูผล กรรมการบริหาร พฤษภาคม 58 – พฤษภาคม 59 
6.  นายสมศกัดิ์      ธนสารศิลป์ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 58 – พฤษภาคม 59 
(ถึงแก่กรรม วนัที่ 12 พ.ย.2558)   

 

 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหาร 
 1. แตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนก าหนดคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร  

แก่พนกังานระดบัตา่งๆ 

 2. แตง่ตัง้ ถอดถอน  คณะท างานอ่ืนใดเพ่ือด าเนินกิจการตา่งๆ   ในการบริหารงานของบริษัท 

 3. ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบตังิาน และสามารถมอบอ านาจให้แก่กรรรมการบริหารและ/
หรือ พนกังานผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนมุตัเิบกิจา่ยสินทรัพย์ของบริษัทได้ 

 4. อนมุตัิการให้กู้ ยืมเงินแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ในฐานะผู้ ถือหุ้น หรือบริษัทท่ีมี
การประกอบธุรกิจทางการค้าตอ่กนัหรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินแหง่ละไมเ่กินจ านวน 20  ล้านบาท 
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 5. อนมุตักิารเข้าค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท  ในฐานะผู้ ถือหุ้น  
หรือบริษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการค้าตอ่กนั หรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินแหง่ละไมเ่กินจ านวน  
20  ล้านบาท 

 6. อนมุตัิการเข้าท านิตกิรรมท่ีมิใชธุ่รกรรมทางการเงิน ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กินจ านวน 20 ล้านบาท 

 7. อนมุตัิการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ   ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จ านวน  20  ล้านบาท 

 8. อนมุตัิการลงทนุ  ขายเงินลงทนุในหุ้นสามญัและ/หรือหลกัทรัพย์อ่ืนใด  ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน
จ านวน  20  ล้านบาท 

 9. อนมุตัิการจดัหาและลงทนุในสินทรัพย์ถาวร  ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จ านวน  20  ล้านบาท   
 10. อนมุตัิการปรับสภาพ ท าลาย ตดับญัชี ซึง่สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ท่ีไมมี่ตวัตน ท่ีเลิกใช้ ช ารุด  

สญูหาย ถกูท าลาย  เส่ือมสภาพหรือล้าสมยัไมส่ามารถใช้งานได้  มีมลูคา่ทางบญัชีรวมไมเ่กินครัง้ละ
จ านวน  20  ล้านบาท 

 11. อนมุตัิการปรับสภาพ ราคา การท าลาย ซึง่วตัถดุบิ และ/หรือ สินค้าคงเหลือท่ีเส่ือมสภาพ หรือ
ล้าสมยั   ซึง่จะท าให้มีมลูคา่ทางบญัชีลดลงไมเ่กินครัง้ละจ านวน  20  ล้านบาท 

 12. อนมุตัิการประนีประนอม การระงบัข้อพิพาทโดยอนญุาโตตลุาการ  การร้องทกุข์ การฟ้องร้องคดี
และ/หรือการด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ  ในนามบริษัท ส าหรับเร่ืองท่ีมิใชป่กติวิสยั
ทางการค้าท่ีมีทนุทรัพย์ไมเ่กินจ านวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ท่ีเป็นปกตวิิสยัทางการค้าท่ีมีทนุทรัพย์
ไมเ่กินจ านวน 20  ล้านบาท 

 13. มอบอ านาจให้แก่พนกังานระดบับริหารของบริษัท  หรือบคุคลอ่ืนใดท าการแทนได้ 

 14. มีอ านาจเชิญผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง ให้ความเห็น ร่วมประชมุหรือสง่
เอกสาร ตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจ าเป็น 

 15. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี)  หรือ จ้างท่ีปรึกษา หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอกใน
กรณีจ าเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

 16. ออกระเบียบปฏิบตังิานอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 
 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 1. เสนอเปา้หมาย  นโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณประจ าปีตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เปา้หมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท 
 3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัท และสง่เสริมให้มีการคิดค้นนวตักรรม

อยา่งตอ่เน่ือง 
 4.  รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตาม  กฎหมาย  วตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบัของบริษัท   

มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น  มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  ตลอดจนระเบียบปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้อง 
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 5. กรรมการบริหารอาจแบง่งานกนัรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการท่ีตนดแูลตอ่
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารให้ทราบ 

 6. ดแูลให้มีการจดัท ารายงานทางการเงิน เพ่ือให้ผู้สอบบญัชีท าการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน
ก่อนเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท  ตามล าดบั 

 7. พิจารณาเร่ืองท่ีจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท  พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนมุตัติอ่ไป  
 8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร  และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

อนมุตัิ 
 9. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

การเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริหาร  ปี  2558 

คณะกรรมการบริหาร  มีการประชมุร่วมกบัผู้บริหารอ่ืนๆ เป็นประจ าทกุเดือน  เดือนละ  1  ครัง้    
โดยก าหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี  ดงันี ้
 

รายช่ือ จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายบณุยสิทธ์ิ           โชควฒันา 12/12 
2. นางจนัทรา บรูณฤกษ์ 12/12 

3. นายทนง ศรีจิตร์ 11/12 

4. นายวิชยั  กลุสมภพ 12/12 

5. นายส าเริง                     มนญูผล 12/12 

6. นายสมศกัดิ์ ธนสารศลิป์ 10/11 
 (ถึงแก่กรรม วนัที่ 12 พ.ย.2558)  

 
 9.2.6 ผู้บริหาร   ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นางจนัทรา  บรูณฤกษ์ ผู้จดัการใหญ่ 
2. นายทนง                     ศรีจิตร์ รองผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
3. นายวิชยั กลุสมภพ รองผู้จดัการใหญ่ 
4. นางดรุณี สนุทรธ ารง ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ และเลขานกุารบริษัท 
5. นายชโูต    จิระคณุากร ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
6. นางสาวเกษรา                     สัม่กาญจนรักษ์ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
7. นางยพุดี นาคนิยม ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

  
 ซึง่ผู้ด ารงต าแหนง่ข้างต้น จดัเป็นผู้บริหารตามค าจ ากดัความของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 
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 อ านาจ - หน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการใหญ่   
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ดงันี ้
 1. มีอ านาจในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั

ของบริษัท มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น มตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัท มตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริหาร  
ตลอดจนระเบียบปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง 

 2. มีอ านาจในการสัง่การ ด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นและสมควร เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อ 1. ส าเร็จ
ลลุว่งไป และหากเป็นเร่ืองส าคญัให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหารรับทราบ 

 3. มีอ านาจบงัคบับญัชา บรรจ ุ  แตง่ตัง้  ถอดถอน  โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการ
ทางวินยั ตลอดจนก าหนดคา่ตอบแทนและสวสัดกิารของพนกังาน ทัง้นี ้ การด าเนินการตา่งๆ  
ดงักลา่วต้องไมข่ดัแย้งกบัอ านาจของคณะกรรมการบริหาร 

 4. มีอ านาจออกระเบียบวา่ด้วยการปฏิบตังิานของบริษัท โดยไมข่ดัหรือแย้งกบันโยบาย ข้อบงัคบั 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่และมตใิดๆ  ของคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 

 5. มีอ านาจอนมุตัจิดัหา  และลงทนุในสินทรัพย์ถาวรแตล่ะครัง้ไมเ่กิน  5  แสนบาท 
  - หากเกิน 5 แสนบาท แตไ่มเ่กิน 1  ล้านบาท ต้องลงนามร่วมกบักรรมการบริหาร 1 ทา่น หรือลง

นามร่วมกบักรรมการรองผู้จดัการใหญ่อาวโุส หรือ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ ท่านใด ท่านหนึง่ 
 6.  มีอ านาจอนมุตัเิงินลงทนุ ขายเงินลงทนุในหุ้นสามญั และ/หรือ หลกัทรัพย์อ่ืนใดท่ีออกโดยบริษัท

อ่ืนในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน 5  แสนบาท 
  - หากเกิน 5 แสนบาท  แตไ่มเ่กิน 1  ล้านบาท  ต้องลงนามร่วมกบักรรมการบริหาร  1 ท่าน  หรือ 

ลงนามร่วมกบักรรมการรองผู้จดัการใหญ่อาวโุส หรือกรรมการรองผู้จดัการใหญ่ ทา่นใดทา่นหนึง่ 
 7.  มีอ านาจอนมุตัิการเข้าท านิติกรรมสญัญาทกุประเภท เว้นแตน่ิติกรรมสญัญาท่ีเป็นการจา่ยเงิน 

อนมุตัไิด้ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน 5  แสนบาท 
  - หากเกิน  5  แสนบาท  แตไ่ม่เกิน 1  ล้านบาท ต้องลงนามร่วมกบักรรมการบริหาร 1 ท่าน หรือ 

ลงนามร่วมกบักรรมการรองผู้จดัการใหญ่อาวโุส หรือกรรมการรองผู้จดัการใหญ่ ทา่นใดทา่นหนึง่ 
 8. มอบอ านาจ  และ/หรือ  มอบหมาย  ให้บคุคลอ่ืนปฏิบตังิานเฉพาะอยา่งแทนได้ 
 9. การใช้อ านาจของกรรมการผู้จดัการใหญ่ข้างต้นไม่สามารถกระท าได้  หากกรรมการผู้จดัการใหญ่

อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ  กบับริษัท 
 10. ในการใช้อ านาจดงักลา่ว หากมีข้อสงสยั หรือความไมช่ดัเจนในการใช้อ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดนี ้ 

ให้เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
 11. ปฏิบตัิการอ่ืนใด   ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
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 อ านาจ - หน้าท่ีของผู้บริหารรายอ่ืนๆ ท่ีส าคัญ   มีดงันี ้

 1. มีหน้าท่ีในการปฏิบตังิานให้เป็นไปตาม นโยบาย  กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั ระเบียบบริษัท 
มตคิณะกรรมการบริหาร มติคณะกรรมการบริษัท และมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น  ด้วยความรับผิดชอบ  
ระมดัระวงั  ซ่ือสตัย์สจุริต 

 2. ด าเนินกิจการงานของบริษัท  ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีคณะกรรมการบริษัท
ก าหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบตัิ 

 3. อ่ืนๆ ตามท่ีกรรมการผู้จดัการใหญ่ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดย
มีการแบง่แยกอ านาจหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ 

 

 9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 
 9.3.1  กรรมการอิสระ 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ท าหน้าท่ีสรรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีไมมี่ลกัษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท  รวมทัง้ต้องไมมี่ลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะ
ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด โดยค านงึถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ มี
วิสยัทศัน์และคณุธรรม สามารถแสดงความคดิเห็นอย่างอิสระ และต้องมีคณุสมบตัเิป็นไปตามนิยามกรรมการ
อิสระของบริษัท  ก่อนเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  และน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้  
  กรรมการอิสระ หมายถึง บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนและมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและ
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  นิยาม “กรรมการอิสระ”  ของบริษัท  เท่ากบั ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ดงันี ้

  (1)   ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท  บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ี
เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ  ด้วย 

  (2)  ไมเ่ป็น หรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจ า หรือ ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบั
เดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไมร่วมถงึ
กรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัท 

  (3) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา  คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้ มี
อ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
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  (4) ไมมี่ หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระ
ของตน รวมทัง้ ไมเ่ป็น หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั  หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกตเิพ่ือ
ประกอบกิจการ การเชา่หรือให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับ
ความชว่ยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม  ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน 
รวมถึงพฤตกิารณ์อ่ืนท านองเดียวกนั  ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือ คูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่  
ตัง้แตร้่อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท   หรือตัง้แตย่ี่สิบล้านบาทขึน้ไปแล้วแตจ่ านวนใดจะ
ต ่ากว่า ทัง้นี ้ การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แตใ่น
การพิจารณาภาระหนีด้งักล่าวให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับคุคลเดียวกนั 

  (5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุหรือหุ้นส่วนของส านกั
งานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
  (6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย  
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกว่าสองล้านบาทตอ่ปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่า
สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
  (7)  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่   หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่     
  (8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน  หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน 
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน 
ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
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  (9) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของบริษัท 

  ทัง้นี ้ หากคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ได้มีประกาศเปล่ียนแปลงคณุสมบตักิรรมการอิสระ  
กรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคณุสมบตัิตามท่ีได้มีประกาศเปล่ียนแปลงไปทกุประการ 
  ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการ
อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยมี
การตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

  ทัง้นี ้ ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมากรรมการอิสระของบริษัท ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพ หรือบคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพในมลูคา่เกินกวา่หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
วา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
 

 9.3.2  การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จะพิจารณาสรรหา โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิ
เป็นรายบคุคลและมีพืน้ฐานความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพ่ือคดัเลือกบคุคลท่ีไมมี่ลกัษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้ต้องไมมี่ลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับ
ความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด เพ่ือเสนอเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีต้องออกตาม
วาระตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็น
รายบุคคล เว้นแตก่รณีท่ีมิใชเ่ป็นการออกตามวาระ  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  จะ
พิจารณาสรรหาบคุคล เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการบริษัทในต าแหน่งท่ีว่าง
ลงตามข้อบงัคบัของบริษัท 

  นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยมีสิทธิเสนอช่ือบคุคล เพ่ือรับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึง่สามารถดไูด้จากเว็บไซต์
ของบริษัท  (www.spi.co.th) 
 1. คณะกรรมการบริษัท 
  องค์ประกอบและการเลือกตัง้   ตามข้อบงัคบับริษัทฯ  หมวดท่ี  3 คณะกรรมการ ข้อ 18  และ
กฎบตัร ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนดจ านวนต าแหนง่กรรมการบริษัทแตต้่องไมน้่อยกวา่ 5 คน และเลือกตัง้
บคุคลท่ีไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้ต้องไมมี่ลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาด
ความเหมาะสม ท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด และกรรมการบริษัทไมน้่อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวน
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กรรมการบริษัททัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และมีจ านวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

  วิธีเลือกตัง้กรรมการบริษัท  ตามข้อบงัคบับริษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการ 
บริษัทนัน้ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้
 (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 
 (2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม  (1)   เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่

จ านวนกรรมการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการ
เลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต้อง
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
 (ก) การออกตามวาระ    ตามข้อบงัคบับริษัทฯ  หมวดท่ี  3  คณะกรรมการ   ข้อ   21 และ
กฎบตัรก าหนดให้ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึง่ใน
สามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบั
สว่นหนึง่ในสาม  กรรมการบริษัทท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง  ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้
ให้จบัฉลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการบริษัทคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออก
จากต าแหนง่ กรรมการบริษัทซึง่พ้นจากต าแหนง่แล้วอาจได้รับเลือกตัง้ใหมไ่ด้ 
 (ข) การออกที่มิใช่การออกตามวาระ 
  1. ตามข้อบงัคบับริษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และ 24 และกฎบตัร
ก าหนดให้กรรมการบริษัทพ้นจากต าแหนง่ (นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี  ้
   1.1  ตาย 
   1.2 ลาออก 
   1.3 ขาดคณุสมบตั ิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทฯ 
   1.4 มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม  ท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร

จดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด 

   1.5 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตใิห้ออก 
   1.6 ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
และเม่ือต าแหนง่กรรมการบริษัทว่างลง  (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ)  ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบคุคล
ซึง่มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนต าแหนง่กรรมการบริษัท
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ท่ีวา่งในการประชมุคณะกรรมการบริษัทคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน    
และจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทท่ีตนแทน 
  2. ตามข้อบงัคบับริษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
อาจลงมตใิห้กรรมการบริษัทคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า
สามในส่ีของจ านวนผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของ
จ านวนหุ้นท่ีถืออยู่โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง   
  บริษัทฯ ไมไ่ด้ก าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหนง่ติดตอ่กนัได้นานท่ีสดุ เพราะเช่ือวา่
ความสามารถทางธุรกิจและความเช่ียวชาญของกรรมการบริษัทแตล่ะคนไมไ่ด้ขึน้อยู่กบัอาย ุ ตราบเทา่ท่ี
กรรมการบริษัททกุคนมีความตัง้ใจและจริงใจในการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการบริษัท ตามท่ีได้รับความไว้วางใจจาก
คณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น      เพราะอ านาจการตดัสินใจในการเลือกตัง้บคุคลเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ
บริษัทนัน้ เป็นสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยแท้ท่ีจะคดัเลือกบคุคลเข้าท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและควบคมุการ
ด าเนินงานของบริษัทแทนตน 
 

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
  องค์ประกอบและการแต่งตัง้ ตามกฎบตัร ต้องมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 3 คน โดยทัง้หมดต้อง
เป็นกรรมการบริษัท และมีคณุสมบตัเิป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ดงันี ้  
  1. ได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
  2. เป็นกรรมการอิสระ 
  3. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนินการ

ของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ี
อาจมีความขดัแย้ง 

  4. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็น
บริษัทจดทะเบียน 

  5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
  ทัง้นี ้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถ
ท าหน้าท่ีในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 
  ทัง้นี ้ หากคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ได้มีประกาศเปล่ียนแปลงคณุสมบตัิกรรมการตรวจสอบ
ใหม ่ กรรมการตรวจสอบของบริษัท ต้องมีคณุสมบตัติามท่ีได้มีประกาศเปล่ียนแปลงไปทกุประการ 
  วาระการด ารงต าแหน่ง 
  (ก) การออกตามวาระ  ตามกฎบตัรมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 1  ปี นบัจากวนัท่ีมีมติ
แตง่ตัง้ และเม่ือครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ยงัไมไ่ด้มีมตแิตง่ตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบชดุใหมก็่ให้คณะกรรมการตรวจสอบชดุเดมิปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไปจนกวา่คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุ
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ผู้ ถือหุ้นจะได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบชดุใหม่  แทนคณะกรรมการตรวจสอบชดุเดมิท่ีหมดวาระลง ในการ
แตง่ตัง้ต้องกระท าภายใน 2 เดือน นบัแตว่นัครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชดุเดมิ  กรรมการตรวจสอบ
ซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมไ่ด้ 
  (ข) การออกที่มิใช่การออกตามวาระ ตามกฎบตัรก าหนดให้กรรมการตรวจสอบพ้นจาก
ต าแหนง่  (นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี ้
   1. ตาย 
   2. ลาออก 
   3. พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท 
   4. คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
   5. ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ

และเม่ือต าแหนง่กรรมการตรวจสอบวา่งลง  (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยงั
คงเหลือวาระไมน้่อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้
บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน เป็นกรรมการตรวจสอบแทนต าแหนง่ท่ีว่างในการประชมุ
คราวถดัไป และจะอยู่ในต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบท่ี
ตนแทน 

  บริษัทฯ  ไมก่ าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหนง่ตดิตอ่กนัได้นานท่ีสดุของกรรมการตรวจสอบ
ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
 

 3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
  องค์ประกอบและการแต่งตัง้ ตามกฎบตัรต้องมีจ านวนไมน้่อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลอ่ืนให้ด ารงต าแหนง่ดงักล่าว ทัง้นีต้้องมีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 
  วาระการด ารงต าแหน่ง 
  (ก) การออกตามวาระ  ตามกฎบตัร มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 1 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติ
แตง่ตัง้และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยงัไมไ่ด้มีมตแิตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนชดุใหมก็่ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนชดุเดมิปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่ไป จนกวา่
คณะกรรมการบริษัทจะได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนชดุใหม่ แทนคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทนชดุเดมิท่ีหมดวาระลง ในการแตง่ตัง้ต้องกระท าภายใน 2 เดือนนบัแตว่นัครบวาระของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนชดุเดมิ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ซึง่พ้นจาก
ต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมไ่ด้ 
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  (ข) การออกที่มิใช่การออกตามวาระ ตามกฎบตัรก าหนดให้กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนพ้นจากต าแหนง่ (นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี ้
   1. ตาย 
   2. ลาออก 
   3. คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้พ้นจากต าแหนง่ 
และเม่ือต าแหนง่กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนวา่งลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ)  และยงั
คงเหลือวาระไมน้่อยกวา่  2  เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
แทนต าแหน่งท่ีว่างในการประชมุคราวถดัไปและจะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทนท่ีตนแทน 
  บริษัทฯ ไมก่ าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหนง่ตดิตอ่กนัได้นานท่ีสดุของกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน ขึน้อยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
 

 4. คณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเส่ียง 
  องค์ประกอบและการแต่งตัง้ ตามกฎบตัรต้องมีจ านวนอยา่งน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลอ่ืน ทัง้ท่ีมีฐานะเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท และ/
หรือบคุคลภายนอก ให้ด ารงต าแหนง่ดงักลา่ว ทัง้นี ้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ี
ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเส่ียง 
  วาระการด ารงต าแหน่ง 
  (ก) การออกตามวาระ  ตามกฎบตัร มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 1 ปี นบัจากวนัท่ี
คณะกรรมการบริษัทมีมตแิตง่ตัง้ และเม่ือครบวาระ หากคณะกรรมการบริษัทยงัไมไ่ด้มีมตแิตง่ตัง้คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียงชดุใหม ่ ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียงชดุเดมิปฏิบตัิ
หน้าท่ีตอ่ไป   จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะแตง่ตัง้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียงชดุใหม่ 
แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียงชดุเดมิท่ีหมดวาระลง ในการแตง่ตัง้ต้องกระท าภายใน 
2  เดือน  นบัแตว่นัครบวาระของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียงชดุเดมิ   ทัง้นี ้ กรรมการ
ธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง ซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมอี่กได้ 
  (ข) การออกที่มิใช่การออกตามวาระ ตามกฎบตัร  ก าหนดให้กรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเส่ียงพ้นจากต าแหนง่ (นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี ้
   1. ตาย 
   2. ลาออก 
   3 คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้พ้นจากต าแหนง่ 
และเม่ือต าแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียงว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และ
ยงัคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความ
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เส่ียง แทนต าแหนง่ท่ีวา่งในการประชมุคราวถดัไปและจะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการ
ธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียงท่ีตนแทน 
  บริษัทฯ ไมก่ าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหนง่ติดตอ่กนัได้นานท่ีสดุของกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเส่ียง ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
 

 5. คณะกรรมการบริหาร 
  องค์ประกอบและการแต่งตัง้ ตามกฎบตัรต้องมีจ านวนไมน้่อยกว่า 5  คน  โดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัทและ/หรือบคุคลอ่ืน ทัง้ท่ีมีฐานะเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท และ/หรือ
บคุคลภายนอกให้ด ารงต าแหนง่ดงักลา่ว ทัง้นี ้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีบริหาร
จดัการกิจการของบริษัท ได้เป็นอย่างดี 
  วาระการด ารงต าแหน่ง 
  (ก) การออกตามวาระ    ตามกฎบตัร  มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 1  ปี  นบัจากวนัท่ีมี
มตแิตง่ตัง้และเม่ือครบวาระแล้ว    หากคณะกรรมการบริษัทยงัไมไ่ด้มีมตแิตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารชดุใหม่
ก็ให้คณะกรรมการบริหารชดุเดมิปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไป   จนกวา่คณะกรรมการบริษัทจะได้แตง่ตัง้คณะกรรมการ
บริหารชดุใหมแ่ทนคณะกรรมการบริหารชดุเดมิท่ีหมดวาระลง   ในการแตง่ตัง้ต้องกระท าภายใน  2 เดือนนบั
แตว่นัครบวาระของคณะกรรมการบริหารชดุเดมิ กรรมการบริหาร ซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระ อาจได้รับการ
แตง่ตัง้ใหมไ่ด้ 
  (ข) การออกที่มิใช่การออกตามวาระ ตามกฎบตัร ก าหนดให้กรรมการบริหารพ้นจาก
ต าแหนง่ (นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี ้
   1. ตาย 
   2. ลาออก 
   3. มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม ท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการท่ี 
    มีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้น  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
   4. คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้พ้นจากต าแหนง่ 
และเม่ือต าแหนง่กรรมการบริหารวา่งลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยงัคงเหลือวาระไมน้่อยกวา่   
2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้กรรมการบริหาร แทนต าแหนง่ท่ีว่างในการประชมุคราวถดัไปและจะ
อยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการบริหารท่ีตนแทน 
 6. การแต่งตัง้ผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  จากท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และแนวทางการด าเนินงานของ
บริษัท โดยการแตง่ตัง้ผู้จดัการใหญ่ จะมีการประเมินผลการปฏิบตังิาน จากคณะกรรมการบริษัทแตล่ะคน
ประกอบการพิจารณาด้วย 
 7. การแต่งตัง้ผู้บริหารรายอ่ืนๆ  ฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณา ซึง่เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท  
ซึง่จะพิจารณาจากพนกังานของบริษัท  ท่ีมีความสามารถและเหมาะสม 
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 9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  บริษัทฯ  ไมมี่บริษัทยอ่ยมีแตบ่ริษัทร่วม บริษัทฯ และบริษัทกลุม่สหพฒัน์จะพิจารณาศกัยภาพ
ในการลงทนุและจะลงทนุร่วมกนัหรือร่วมลงทนุกบับริษัทร่วมทนุอ่ืน โดยมีนโยบายให้บริษัทท่ีร่วมลงทนุและท า
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีลงทนุมากท่ีสดุเป็นผู้ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทนัน้ๆ เพ่ือให้ทราบปัญหา
ท่ีเกิดขึน้และรายงานให้บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในกลุ่มทราบ เพ่ือร่วมกนัเสนอแนวทางแก้ไขให้ทนักบัสถานการณ์
นัน้ๆ ซึง่นโยบายและวิธีปฏิบตัใินการไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
กลุม่สหพฒัน์จะมีทีมผู้บริหารระดบัสงูเป็นผู้พิจารณาวา่บริษัทนัน้ประกอบธุรกิจอะไร จะพิจารณากรรมการ
บริษัทหรือผู้บริหารในกลุม่ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความช านาญในธุรกิจนัน้ๆ  เข้าไปเป็นตวัแทนของ
กลุม่ในฐานะผู้ ร่วมทนุหรือตามสญัญาร่วมทนุ มีหน้าท่ีด าเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัทร่วมทนุนัน้ๆ 
โดยบริษัทฯ  ไมมี่อ านาจในการควบคมุ อ านาจในการบริหารนัน้ขึน้อยู่กบัคณะกรรมการของบริษัทนัน้ๆ 
 

 9.5   การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
  บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีมาตรการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลู
ภายใน โดยก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใน จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ หัวข้อ ความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์  และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงาน หัวข้อ ความรับผิดชอบใน

หน้าที่ โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัย์ 
สจุริต มีวินยัและมีจิตส านกึท่ีดีตอ่ส่วนรวมและตอ่ตนเอง โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นส าคญั ไมใ่ช้
ต าแหนง่หน้าท่ีแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเอง และ/หรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของ
บริษัท  โดยไมน่ าข้อมลูและทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้ อ่ืน  และห้ามกระท าการ
อนัเป็นการสนบัสนนุบคุคลอ่ืนใดให้ท าธุรกิจแขง่ขนักบับริษัทฯ รวมทัง้มีการก าหนดเร่ืองการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของบริษัท ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ซึง่อยูใ่นหนว่ยงานท่ีรับทราบข้อมลูภายในท าการ
ซือ้/ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ทกุไตรมาสเลขานกุาร
บริษัทได้ออกจดหมายแจ้งเตือนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร  และผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบชว่งระยะเวลาการห้าม
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท จนกวา่จะเกินระยะเวลา 24 ชัว่โมง นบัแตไ่ด้มีการเปิดเผยข้อมลูสูส่าธารณชนแล้ว  
  นอกจากนี ้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะมีหน้าท่ีต้อง
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์บริษัทฯ ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ตอ่ไป และยงัก าหนดหลกัเกณฑ์
ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและบคุคลท่ีมีความ
เก่ียวข้อง เม่ือเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครัง้แรก และรายงานเม่ือมีการเปล่ียนแปลงข้อมลู
การมีสว่นได้เสีย โดยสง่แบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานกุารบริษัท และเลขานกุารบริษัทจะสง่ส าเนา
รายงานการมีสว่นได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัท าการ
นบัแตว่นัท่ีได้รับรายงาน 
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  บริษัทฯ ได้แจกนโยบายในการก ากบัดแูลกิจการ หลกัการก ากบัดแูลกิจการ  5  หมวด จริยธรรม
ในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ให้แก่กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร
และพนกังานทกุคน พร้อมทัง้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตน
ในการด าเนินธุรกิจ และเป็นหลกัยดึในการท างาน  
  นอกจากนี ้ ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษัท มีการก าหนดเร่ืองดงักล่าว โดย
ก าหนดบทลงโทษทางวินยัไว้สงูสดุ คือ การเลิกจ้าง ซึง่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานได้ปฎิบตัิตามท่ี
ก าหนด กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ของบริษัท  สว่นใหญ่อยู่กบับริษัทฯ เป็นเวลานาน  ได้รับการ
ปลกูฝังปรัชญาของ  ดร.เทียม  โชควฒันา  มาเป็นเวลานาน  ท าให้มีความซ่ือสตัย์  รักองค์กร ดแูลทรัพย์สิน
ของบริษัท ไมใ่ห้มีการน าทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบ และปัจจบุนัมีการก าหนดอ านาจ หน้าท่ี ไว้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร  บริหารงานโดยคณะบคุคล  มีการประชมุหารือร่วมกนั  
 

 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
  บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 9.6.2  ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
  บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนงานบริการอ่ืน ให้แก่ ผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา ดงันี ้

การสอบทานคา่ลิขสิทธ์ิ 40,000.- บาท 
 

  คา่บริการอ่ืนท่ีจะต้องจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัให้บริการไมแ่ล้วเสร็จ ในรอบปีบญัชี
ท่ีผา่นมา   
  - ไมมี่ - 
 

  

1.  คา่สอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3,4 รวม 560,000.-  บาท 
2.  คา่สอบบญัชีประจ างวด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 660,000.-  บาท 
3.  คา่บริการในการสอบทานงานของผู้สอบบญัชีอ่ืน 250,000.-  บาท 

รวมทัง้สิน้    1,470,000.- บาท 
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 9.7  การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ  
  บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  ส าหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางท่ี
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนดในเร่ืองอ่ืนๆ นอกจากเร่ืองท่ีเปิดเผยไว้ข้างต้นแล้ว ดงันี  ้
 

  การปฐมนิเทศและคู่มือกรรมการบริษัท  
  กรรมการบริษัทท่ีเข้ารับต าแหนง่ใหม่ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทจะมีการแนะน ากรรมการ
บริษัทคนใหม่ แนะน านโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทัง้มอบคูมื่อกรรมการบริษัทและรายงานประจ าปี ซึง่คูมื่อ
กรรมการบริษัทได้มีการปรับปรุงและได้แจกให้แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารทกุคน เพ่ือใช้เป็นคูมื่อในการ
ปฏิบตัหิน้าท่ี ประกอบด้วย 
  1.   การเปรียบเทียบ ข้อบงัคบับริษัท พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในหวัข้อตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหาร เชน่ การจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ความ
มีผลสมบรูณ์ในการด าเนินกิจการของคณะกรรมการบริษัทและการเลือกตัง้กรรมการบริษัท 
  2.   กฎบตัรคณะกรรมการชดุตา่งๆ 
  3.  หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประกอบด้วย นโยบายในการก ากบัดแูลกิจการ หลกัการก ากบั
ดแูลกิจการ  5  หมวด จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน 
 

  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท  
  คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 
2558 ซึง่เป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแตล่ะคนตอ่ผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ
โดยรวม โดยมีแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท เม่ือได้คะแนนประเมินจากกรรมการบริษัท
แตล่ะคนแล้ว จะน ามาหาคา่เฉล่ียในแตล่ะหวัข้อ เพ่ือจดัล าดบัคะแนนในแตล่ะหวัข้อ เพ่ือให้ทราบวา่ข้อใดได้
คะแนนมากท่ีสดุและข้อใดได้คะแนนน้อยท่ีสุดและหาคะแนนเฉล่ียรวมอีกครัง้ ซึง่ได้เก็บคะแนนประเมินไว้ทกุปี  
ตัง้แตเ่ร่ิมการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบและทบทวนผลงาน  ปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ   ในระหว่างปีท่ีผา่นมา  
เพ่ือเพิ่มประสิทธิผลการท างานของคณะกรรมการบริษัทมากยิ่งขึน้ ซึง่ผลการประเมินในปี 2558 อยูใ่นเกณฑ์ดี 
(81.64%) และได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยการประเมินได้
แบง่หวัข้อ การประเมินเป็น 13  หวัข้อใหญ่ คือ 
  1. ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการโดยรวม ผลการด าเนินงาน และการด าเนินการแก้ไข

ปัญหาของฝ่ายจดัการ 
  2. บทบาทหน้าท่ีของตน ธรุกิจของบริษัท และกลยทุธ์ของบริษัท 
  3. ความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนัของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร 
  4. บทบาทของกรรมการผู้จดัการใหญ่มีการก าหนดไว้อย่างชดัเจน 
  5. การประเมินผลงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่มีกระบวนการท่ีเหมาะสม 
  6. การท าหน้าท่ีของอนกุรรมการตา่งๆ 
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  7. การจดัสรรเวลาของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาเร่ือง นโยบายและทิศทางของบริษัท  
ผลการด าเนินงาน  และแนวทางแก้ไขการด าเนินงาน หากไมเ่ป็นไปตามท่ีก าหนด 

  8. การเตรียมตวัก่อนการประชมุของคณะกรรมการบริษัท 
  9. คณะกรรมการสามารถแสดงความคดิเห็นอย่างเป็นอิสระ 
  10. คณะกรรมการแสดงความเห็นอยา่งเป็นกลาง 
  11. ประธานกรรมการเปิดโอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการบริษัททกุท่านแสดงความเห็นอยา่ง

เป็นอิสระ 
  12. คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ลงทนุมีความเช่ือมัน่ในคณะกรรมการ 
  13. การปฏิบตัเิร่ืองการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทเป็นท่ียอมรับในหมูพ่นกังานบริษัท 
 

  การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  มีการประเมินผลงานประจ าปีของกรรมการผู้จดัการใหญ่   โดยมีแบบประเมินผลงานของ CEO 
ซึง่เป็นแบบประเมินของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแตล่ะคนตอ่ผล
การปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ เพ่ือกรรมการผู้จดัการใหญ่ น ามาปรับปรุงการปฏิบตังิาน และเพ่ือ
พิจารณาตอ่อายสุญัญาว่าจ้างเป็นรายปี  โดยการประเมินได้แบง่หวัข้อ การประเมินเป็น 3 หมวด คือ 
  หมวดท่ี  1  ความคืบหน้าของแผนงาน 
  หมวดท่ี  2  การวดัผลการปฏิบตังิาน ในหวัข้อ ความเป็นผู้น า  การก าหนดกลยทุธ์ การปฏิบตัิ
ตามกลยทุธ์  การวางแผนและผลปฏิบตัทิางการเงิน ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ  ความสมัพนัธ์กบั
ภายนอก  การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร  การสืบทอดต าแหน่ง  ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 
  หมวดท่ี  3  การพฒันา กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 

  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 
  คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่ความเช่ือถือได้และความถกูต้องของข้อมลู
ทางการเงิน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นหรือนกัลงทนุใช้ประกอบในการตดัสินใจ จงึได้จดัท ารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)      
 

  การประชุมคณะกรรมการบริษัท  
  คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคญักบัการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทและถือเป็นหน้าท่ี
ส าคญัเพื่อรับทราบและร่วมตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการประชมุ
คณะกรรมการบริษัท 12 ครัง้  โดยก าหนดตารางการประชมุไว้ลว่งหน้าทกุปี และได้แจกตารางการประชมุให้
กรรมการบริษัททกุคนทราบล่วงหน้า เลขานกุารบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม ซึง่มีการก าหนดระเบียบวาระ
การประชมุทัง้วาระเพื่อทราบและวาระเพ่ือพิจารณา รายงานการประชมุครัง้ก่อน และเอกสารประกอบการ
ประชมุให้คณะกรรมการบริษัททราบเร่ืองเพ่ือพิจารณาล่วงหน้า ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด และข้อบงัคบั
ของบริษัท ท่ีก าหนดให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการบริษัทไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ซึง่ไมน้่อย
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กวา่ 5 วนัท าการ  รวมทัง้แนบแบบ 59-2 เพ่ือเป็นการเตือนให้กรรมการบริษัทรายงานการเปล่ียนแปลงการ
ถือหลกัทรัพย์ของบริษัท หากมีการเปล่ียนแปลงในรอบเดือนท่ีผา่นมา โดยประธานกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ จะร่วมกนัพิจารณาเร่ืองเข้าวาระการประชมุ นอกจากนี ้ กรรมการ
บริษัททกุคน สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทได้ โดยเสนอผา่นเลขานกุาร
บริษัท และหากต้องการข้อมลูเพิ่มสามารถขอข้อมลูเพิ่มจากกรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือเลขานกุารบริษัทได้ 
  ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท   ประธานกรรมการบริษัท   ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุด าเนิน
และควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้     
  เร่ืองสืบเน่ือง เป็นการรายงานผลการติดตามการปฏิบตังิานจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ก่อน    
  วาระเพื่อทราบ  เป็นการรายงานในเร่ืองส าคญั เชน่ วาระการรายงานผลประกอบการ เป็นการ
รายงานผลประกอบการในรอบเดือนท่ีผา่นมา และวาระการถือหลกัทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท เป็นการ
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท คูส่มรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิตภิาวะ 
  วาระเพื่อพจิารณา เป็นวาระท่ีเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนมุตั ิ
โดยกรรมการบริษัทผู้ มีสว่นได้เสียในวาระใดต้องออกจากการประชมุ และไมมี่สิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ 
ประธานกรรมการบริษัทเปิดโอกาส และสนบัสนนุให้กรรมการบริษัททกุคนแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
กรรมการบริษัทมีการอภิปราย  และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย  ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ประมวลความเห็น  
ข้อสรุปท่ีได้จากท่ีประชมุ  ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามวาระและเวลาท่ีเหมาะสม  การวินิจฉัยชีข้าดให้
ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึง่มีเสียงหนึง่เสียง ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออก
เสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
  ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท นอกจากผู้บริหารระดบัสงูท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทได้
เข้าร่วมประชมุ เพ่ือชีแ้จงเร่ืองตา่งๆ แล้ว ยงัได้เชิญผู้บริหารอ่ืนในฐานะผู้ เก่ียวข้องกบัปัญหาโดยตรงเข้าประชมุ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือชีแ้จงข้อมลูด้วย 
  เม่ือเสร็จสิน้การประชมุ เลขานกุารบริษัทจะจดัท ารายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ
จดัเก็บรายงานการประชมุ ท่ีประธานกรรมการบริษัทได้ลงนามและผา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท 
พร้อมเอกสารประกอบการประชมุเพ่ือสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง 
  นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยงัเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารสามารถประชมุ
ระหวา่งกนัเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
  ในปี 2558 มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 12 ครัง้ การเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริษัท มี
รายละเอียดอยูใ่นหวัข้อ โครงสร้างการจัดการ ในจ านวนกรรมการบริษัท  มีกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชมุ
มากกวา่ร้อยละ 75  ของการประชมุทัง้ปี     
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 

 บริษัทฯ ด าเนินการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมในรูปแบบผสมผสานสอดคล้องกบัธุรกิจ โดยมี
เปา้หมายคือ การมุง่ไปสูก่ารสร้างความยัง่ยืนทัง้ในระดบัองค์กร สงัคม สิ่งแวดล้อม ตลอดหว่งโซอ่ปุทานท่ี
เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ ท่ีครอบคลมุและสร้างความสมดลุใน 3 มิตหิลกั ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงท่ีมุง่มัน่ในด าเนินงานของบริษัทอยา่งโปร่งใส และมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(Good Corporate Governance) บริษัทฯ จงึได้ตัง้คณะกรรมการและคณะท างานในเร่ืองนีห้ลายชดุเพ่ือ
ก ากบัดแูลทกุสว่น เชน่ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท อีกทัง้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง ได้แตง่ตัง้
คณะท างานด้านธรรมาภิบาลและตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ คณะท างานด้านการบริหารความเส่ียง และ
คณะท างานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพ่ือด าเนินการในด้านตา่งๆ ให้เกิดความโปร่งใส โดยมีหนว่ยงาน
ตรวจสอบภายในตรวจทานการปฏิบตังิานดงักล่าวให้บรรลวุตัถปุระสงค์ และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ มีส่วนได้
เสียทกุภาคส่วน   
 ในด้านความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาสวนอตุสาหกรรมในเชิงรุก 
ใสใ่จในการพฒันาและสง่เสริมสวนอุตสาหกรรม เพ่ือสิ่งแวดล้อมและสงัคมให้เจริญเตบิโตก้าวไปพร้อมกนั
อยา่งยัง่ยืนและตอ่เน่ือง สง่ผลให้บริษัทฯ ก้าวสู่ “อตุสาหกรรมสีเขียว” ระดบั 3 (Green System) คือการ
บริหารจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล ทบทวน และรักษาระบบเพ่ือการพฒันา
อยา่งตอ่เน่ืองในด้านสิ่งแวดล้อมตา่งๆ จนเป็นท่ียอมรับ  
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯ ชมุชน และผู้ มีสว่นได้เสีย อีกทัง้ยงัช่วยเหลือ
สงัคมในหลากหลายรูปแบบ ผา่นชอ่งทางตา่งๆ โดยให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) ใน
กระบวนการธุรกิจมากขึน้ ถึงกระนัน้ก็มิได้ละทิง้กิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) นอกกระบวนการ
ธุรกิจ เน่ืองจากบริบทของสงัคมไทยยงัต้องการกิจกรรมเหลา่นีอ้ยู ่ทัง้นีบ้ริษัทฯ มุง่สง่เสริมให้ผู้บริหาร พนกังาน 
เกิดจิตส านกึเก่ียวกบัสงัคม  สิ่งแวดล้อม  และบรรษัทภิบาล  (Environmental, Social, Governance : ESG) 
สูก่ารเติบโตอยา่งมีคณุภาพ ร่วมกนัสร้างคณุคา่ และสร้างความยัง่ยืนของธุรกิจ ตลอดจนการขยายวงของการ
ด าเนินการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมไปสูก่ลุม่ผู้ มีส่วนได้เสียตลอดทัง้หว่งโซ่อปุทาน 

      
 
       นางจนัทรา  บรูณฤกษ์ 
       กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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10.1   นโยบายภาพรวมของบริษัท 
บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทร่วม โดยให้ความส าคญัด้านความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม ทัง้ในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-Process) และนอกกระบวนการหลกั
ของธุรกิจ (CSR-after-Process) สง่ผลให้เกิดการบรูณาการความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบ
กบัแนวคิด “คนดี สินค้าดี สงัคมดี” ของกลุม่สหพฒัน์ ท่ีบริษัทฯ ตระหนกัและสง่เสริมให้พนกังานปฏิบตัอิยา่ง
ตอ่เน่ืองเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
 

 
 
 

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยยึดมัน่วฒันธรรมองค์กรท่ีมุง่เน้นเร่ืองการประกอบธุรกิจควบคูไ่ปกบัการรักษา
สิ่งแวดล้อมและการอยูร่่วมกบัชมุชนอย่างยัง่ยืน สง่เสริมให้ผู้บริหาร พนกังาน รวมถึงบริษัทในกลุม่ด าเนิน
ธุรกิจตามแนวคิด “คนดี สินค้าดี สงัคมดี” ของกลุม่สหพฒัน์มาโดยตลอด  

เพ่ือให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ได้น าแนวปฏิบตัิด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมมาใช้เป็นส่วนหนึง่ใน
การท างาน  และการบริหารจดัการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process)  บริษัทฯ จงึได้ก าหนดนโยบาย
ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม และแตง่ตัง้คณะท างานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ดงันี ้

 การก ากับดูแลกิจการท่ีดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 ปฎิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ด าเนินธุรกิจอยา่งมีความชดัเจน โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ รวมถึงด าเนินกระบวนการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ วางแผนระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
ซึง่ประกอบด้วย นโยบายและหลกัการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
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กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานบริษัททกุคน ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ ใน หัวข้อ การก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี 

 

 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ของบริษัท เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่อนัจะสง่ผลดีตอ่

การด าเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว โดยไมเ่ห็นแก่ผลประโยชน์อ่ืนท่ีอาจได้มาจากการด าเนินงานท่ีไมถ่กูต้อง
และไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย และเพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานด้านการด าเนินงานอยา่งเป็นธรรม เป็นไป
ในแนวทางเดียวกนั บริษัทฯ จงึได้ก าหนดนโยบาย ดงันี ้

 
นโยบายด้านการด าเนินงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
 

1. บริษัทฯ มีความเป็นผู้น า และเป็นแบบอย่างในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ โดยมีความมุง่มัน่ในการ
สง่เสริม    และไมล่ะเลยในการด าเนินการตามนโยบายการด าเนินการอยา่งเป็นธรรมนี ้

2. บริษัทฯ สนบัสนนุและสง่เสริมให้มีการก าจดัการติดสินบนและการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ โดย
มอบหมายให้ผู้จดัการฝ่ายโครงการ หรือผู้จดัการฝ่าย/แผนกตา่งๆ เป็นผู้ มีอ านาจในการด าเนินการสอบสวน 
เม่ือพบเหตกุารณ์ท่ีมีแนวโน้มท่ีก่อให้เกิดความไมเ่ป็นธรรม โดยมีการมอบสิ่งจงูใจในการด าเนินงานตามความ
เหมาะสม รวมทัง้มีการด าเนินโดยใช้กลไกท่ีไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่ผู้รายงาน 

3. เม่ือมีการรายงานการเกิดคอร์รัปชัน่ บริษัทฯ จะด าเนินการให้มีการสอบสวน การก าหนดแนว
ทางการปอ้งกนัอย่างเหมาะสม โดยจะควบคมุการสอบสวนให้เป็นไปตามแนวทางของกฎหมาย และไมก่่อให้เกิด
การละเมิดสิทธิมนษุยชน 

4. บริษัทฯ จะหลีกเล่ียงการสนบัสนนุทางการเมือง ท่ีพยายามจะควบคมุผู้ก าหนดนโยบายให้เป็นไป
ในแนวทางท่ีบริษัทฯ ต้องการ 
 

 สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัตต่ิอพนักงาน 
ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ไมจ่ ากดัความเป็นอิสระและความแตกตา่งทางความคิด 

เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา สิทธิการเป็นพลเมือง และสิทธิทางการเมือง เคารพตอ่สิทธิมนษุยชนของผู้ มีสว่นได้เสีย
ทกุภาคสว่น รวมถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างานของพนกังาน โดยยดึหลกัการปฏิบตัติามกฎหมายแรงงาน 
หลกัมนษุยธรรม และความเทา่เทียม เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานด้านสิทธิมนษุยชนและด้านแรงงาน
เป็นไปในแนวทางเดียวกนั บริษัทฯ จงึได้ก าหนดนโยบาย ดงันี ้ 
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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

 1. บริษัทฯ จะไมล่ะเมิดสิทธิมนษุยชนของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ เม่ือเกิด
เหตกุารณ์ความขดัแย้ง หรือขาดเสถียรภาพทางการเมืองอย่างรุนแรง ความล้มเหลวทางระบอบประชาธิปไตย
หรือระบอบตลุาการ ขาดสิทธิทางการเมืองและสิทธิทางพลเมือง 
 2. บริษัทฯ จะไมจ้่างแรงงานเดก็ ไมส่นบัสนนุการใช้แรงงานเดก็ และไมด่ าเนินกิจกรรมท่ีสง่ผล
กระทบไมดี่ตอ่เดก็ 
 3. บริษัทฯ จะไมส่นบัสนนุการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
 4. บริษัทฯ จะมีการปฏิบตัิตอ่แรงงานท่ีเข้ามาท างานในบริษัทฯ   อยา่งไมเ่ป็นทางการ เช่น แรงงาน
ตา่งด้าว อยา่งเป็นธรรมโดยไมล่ะเมิดสิทธิมนษุยชน 
 5. บริษัทฯ จะมีการปอ้งกนัการละเมิดสิทธิมนษุยชนตอ่ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียทกุกลุม่เก่ียวกบักิจกรรม
การรักษาความปลอดภยัของพืน้ท่ีและทรัพย์สินของบริษัท  
 6. บริษัทฯ จะไมจ่ดัหาผลิตภณัฑ์ หรือบริการให้กบัองค์กรอ่ืน ท่ีจะน าไปใช้ในการละเมิดสิทธิมนษุยชน 
 7. บริษัทฯ จะไมร่่วมเป็นหุ้นสว่นกบัองค์กรท่ีมีการด าเนินงานละเมิดสิทธิมนษุยชน 
 8. บริษัทฯ จะไมมี่การเลือกปฏิบตัิ และไมย่ินยอมให้มีการเลือกปฏิบตัิ ในการจ้างงานของบริษัท 
 9. บริษัทฯ จะไมเ่ลือกปฏิบตัิ และมีการปฏิบตัท่ีิไมล่ะเมิดตอ่สิทธิมนษุยชนของกลุม่ท่ีต้องได้รับการ
ดแูลเป็นพิเศษ  ได้แก่ สตรี  ผู้พิการ  เดก็  ชนพืน้เมืองหรือท้องถ่ินผู้อพยพ  แรงงานอพยพ และครอบครัวของ
ผู้อพยพผู้สงูอาย ุคนยากจนผู้ไมรู้่หนงัสือ  ชนกลุม่น้อยและกลุม่ทางศาสนา  
 10. บริษัทฯ จะเคารพและให้สิทธิการเป็นพลเมือง  สิทธิทางการเมือง  และสิทธิขัน้พืน้ฐานในการ
ท างานของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่อยา่งเทา่เทียมกนั ได้แก่ สิทธิการด ารงชีวิตขัน้พืน้ฐาน เสรีภาพในการ
แสดงออกทางความคดิเห็น เสรีภาพในการชมุนมุ หรือก่อตัง้สมาคมอยา่งสงบ  เสรีภาพในการแสวงหาข้อมลู  
และสิทธิท่ีจะเข้าถึงกระบวนการ ในการรับฟังการชีแ้จงก่อนการตดัสินโทษทางวินยัภายในองค์กร 
 

นโยบายด้านแรงงาน 
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

   

 1. กรณีบริษัทฯ  มีการเปล่ียนแปลงการด าเนินการใดๆ  ท่ีมีผลกระทบตอ่พนกังาน เชน่  การเปล่ียน
เวลาการท าการ การปิดกิจการท่ีมีผลตอ่การจ้างงาน บริษัทฯ จะจดัให้มีการแจ้งการให้ข้อมลูภายในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม และพิจารณาร่วมกบัตวัแทนลกูจ้าง เพ่ือหาแนวทาง ในการลดผลกระทบท่ีมีตอ่พนกังาน รวมทัง้มี
การแจ้งไปยงัตวัแทนภาครัฐ เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีการตรวจสอบร่วมกนั เพ่ือบรรเทาผลกระทบด้านลบเทา่ท่ี
เป็นได้มากท่ีสดุ 
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 2. บริษัทฯ จะปกปอ้งข้อมลูสว่นบคุคลและความเป็นสว่นตวัของลูกจ้าง โดยเจ้าหน้าท่ีบคุคลมี
หน้าท่ีดแูลข้อมลูสว่นบคุคลของพนกังาน 
 3. เม่ือมีการด าเนินงานในตา่งประเทศ  บริษัทฯ จะพยายามเพิ่มการจ้างงาน การพฒันาอาชีพ การ
เล่ือนต าแหนง่และความก้าวหน้าของบคุคลในประเทศนัน้   รวมทัง้มีนโยบายในการจดัหาและกระจายงานไปยงั
กิจการในท้องถ่ินท่ีด าเนินการอยู่ 
 4. บริษัทฯ จะหลีกเล่ียงการกระตุ้นให้ภาครัฐเข้ามาด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัสิทธิเสรีภาพสากล
ในการสมาคมและการเจรจาตอ่รอง หรือการเข้าไปมีสว่นร่วมในการโน้มน้าวเพ่ือให้เกิดการจ ากดัสิทธิดงักล่าว 
 5. บริษัทฯ ยอมรับและเคารพสิทธิของพนกังานในการปฏิเสธงานท่ีได้พิจารณาอย่างมีเหตผุลว่าอาจจะ
มีอนัตรายหรือเกิดอนัตรายร้ายแรงตอ่ชีวิต  หรือสขุภาพของตนเอง  หรือชีวิต และสขุภาพของผู้ อ่ืนโดยแจ้งให้
ผู้บงัคบับญัชาตามสายงานของตนเองรับทราบ   

 

 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
ด าเนินธุรกิจและปฏิบตัติามสญัญาอย่างเป็นธรรมด้วยความโปร่งใส รวมถึงการรักษาข้อมลูของ

ผู้บริโภค โดยสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้บริโภค เปิดเผยข้อมลูกบัผู้บริโภคอยา่งถกูต้อง อีกทัง้ยงัมุง่มัน่พฒันา
ด้านการลงทนุ พฒันาสินค้าและบริการภายใต้มาตรฐานสากล เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยา่ง
ยัง่ยืน 

 

 สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ปฏิบตัิตามกฎหมายเพ่ือลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม ประเมินผลกระทบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียด้าน

การใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน และมุง่มัน่พฒันาสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม รวมถึงถ่ายทอดความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งตอ่เน่ือง และเพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม
และพลงังานเป็นในแนวทางเดียวกนั บริษัทฯ จงึได้ก าหนดนโยบาย ดงันี ้

 
นโยบายสิ่งแวดล้อม 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
 

 1. ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดตา่งๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง โดยน าเกณฑ์ต่างๆ 
มาจดัท าเป็นมาตรฐานขัน้ต ่าในการด าเนินงานของบริษัท 
 2. ติดตามและตรวจสอบการอนรัุกษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงพลงังานตา่งๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจะมีการน ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มคา่ ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสดุ 
 3. ส่ือสาร สร้างจิตส านึกกบัพนกังานทกุระดบั รวมถึงผู้ รับเหมาและบริษัทในโครงการสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ ถึงความส าคญัและหน้าท่ีความรับผิดชอบในการด าเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อมและระบบ
การจดัการสิ่งแวดล้อมของบริษัท ตลอดจนเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทตอ่สาธารณชน 
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 4. มีการปอ้งกนัมลพิษในด้านน า้เสีย ให้เกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสดุ โดยจะได้รับการ
จดัท าเป็นวตัถปุระสงค์และเปา้หมาย เพ่ือน าไปปฏิบตัแิละทบทวน 
 5. ด าเนินงานตามระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามความมุง่มัน่และมีการ
ปรับปรุงระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เน่ือง 
 

นโยบายพลังงาน 
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

 1. บริษัทฯ จะด าเนินการและพฒันาระบบการจดัการพลงังานอยา่งเหมาะสม โดยก าหนดให้การ
อนรัุกษ์พลงังานเป็นส่วนหนึง่ของการด าเนินงานของบริษัท  สอดคล้องกบักฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 
 2. บริษัทฯ จะด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลงังานขององค์กรอย่างตอ่เน่ือง 
เหมาะสมกบัอตุสาหกรรม เทคโนโลยีท่ีติดตัง้ และแนวทางการปฏิบตังิานท่ีดี (Best Practices) 
 3. บริษัทฯ จะท าการจดัซือ้ จดัหาเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อปุกรณ์การผลิต และบริการอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น 
โดยพิจารณาถึงการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์หรือบริการดงักล่าว 
 4. บริษัทฯ จะก าหนดแผนและเปา้หมายการอนรัุกษ์พลงังานในแตล่ะปี และส่ือสารให้พนกังานทกุ
คนเข้าใจและปฏิบตัไิด้อยา่งถกูต้อง 
 5. บริษัทฯ จะวิเคราะห์ ประเมินผล ควบคมุ และลดปริมาณการใช้พลงังาน เพ่ือปรับปรุงสมรรถนะ
ด้านพลงังานอยา่งตอ่เน่ือง โดยควบคมุปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าเฉล่ียของปี 2558 ไมเ่กิน 1.00 เมกกะจลู
ตอ่ลกูบาศก์เมตร 
 6. บริษัทฯ ถือวา่การอนรัุกษ์พลงังานเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนกังานของบริษัท
ทกุระดบั ท่ีจะให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิตามมาตรการท่ีก าหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานตอ่
คณะท างานด้านการจดัการพลงังาน 
 7. บริษัทฯ จะให้การสนบัสนนุท่ีจ าเป็น รวมถึง ทรัพยากรด้านบคุลากร ด้านงบประมาณ เวลาใน
การท างาน การฝึกอบรม และการมีสว่นร่วมในการน าเสนอข้อคดิเห็นเพ่ือพฒันางานด้านพลงังาน 
 8. บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือหรือประสานงานกบัชมุชน องค์กรของทางราชการ ผู้ ร่วมประกอบการ
ทางธุรกิจ และหนว่ยงานภายนอกท่ีสนใจ เพ่ือเผยแพร่การด าเนินงานด้านการจดัการพลงังาน 
 9. บริษัทฯ โดยฝ่ายบริหาร (Steering  Committee) และคณะท างานด้านการจดัการพลงังานจะ
ทบทวนและปรับปรุง นโยบาย เปา้หมาย และแผนการด าเนินงานด้านพลงังานทกุปี 
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 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
สนบัสนนุการพฒันาชมุชนท่ีเข้มแข็ง สามารถอยูไ่ด้อยา่งมัน่คงตามวิถีพอเพียง โดยสง่เสริมให้

คนในสงัคมเป็นคนดี มีความรู้ และมีคณุภาพ โดยการสนบัสนนุชมุชนด้านการศกึษา ศาสนา จริยธรรมและ
คณุภาพ และด้านอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์สงูสดุตอ่สงัคม 

 

 การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 
พฒันาองค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจ สร้างสรรค์นวตักรรมท่ีมีประโยชน์และคณุคา่แก่ผู้ มีสว่นได้

เสียอยา่งตอ่เน่ือง อนัเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนัและเพิ่มมลูคา่ทางธุรกิจอย่างยัง่ยืน และเผยแพร่นวตักรรมดงักล่าวด้วยความรับผิดชอบตอ่
สงัคมอยา่งเหมาะสม 

นโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมนี ้ ผู้บริหารต้องประพฤตตินเป็นแบบอยา่งท่ีดี พนกังาน
ต้องเข้าใจและปฏิบตัิตาม เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายท่ีตัง้ไว้  
 

คณะท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง มีมติให้แตง่ตัง้คณะท างาน 3 คณะท างาน 
ประกอบด้วย คณะท างานด้านธรรมาภิบาลและตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ คณะท างานด้านการบริหารความเส่ียง 
และคณะท างานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558  
 คณะท างานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นหนึง่ในคณะท างานท่ีแตง่ตัง้ขึน้ เพ่ือท าหน้าท่ีสนบัสนนุ
การปฏิบตังิานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง ในด้านพฒันาการด าเนินธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพ ลดความเส่ียง และเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนั รวมถึงการพฒันาห่วงโซม่ลูคา่ โดยน าเร่ือง
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมไปบรูณาการในการบริหารจดัการองค์กรให้เตบิโตอย่างมีสมดลุ ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพฒันาธุรกิจอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน ซึง่มีขอบขา่ยการท างานครอบคลมุ ด้าน
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ด้านสิทธิมนษุยชน ด้านแรงงาน 
ด้านผู้บริโภค ด้านการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมและการพฒันาสงัคม และด้านนวตักรรมและ
การเผยแพร่นวตักรรม 
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คณะท างานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดงันี ้
1. วิเคราะห์ ประเมิน เพ่ือก าหนดแผนงานและแนวทางการปฏิบตัใิห้สอดคล้องกบันโยบายด้าน

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัท และน าเสนอตอ่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง 
2. ด าเนินการตามแผนงานและแนวทางการปฏิบตังิานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
3. ส่ือสารให้ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนกัในด้านความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม 
4. ตดิตามให้บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามแผนงาน และแนวทางการปฏิบตังิานด้านความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคม 
5. ประเมินผล และสรุปผลการปฏิบตังิาน 
6. รายงานผลการปฏิบตังิานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมตอ่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ

บริหารความเส่ียง 
7. รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง ทบทวนนโยบาย แผนงาน 

และแนวทางการปฏิบตังิานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพ่ือน าไปปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบตังิานอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

8. จดัท ารายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม และเผยแพร่ตอ่สาธารณชน 
9. จดัให้มีการประชมุคณะท างานตามความเหมาะสม 
10. ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียงมอบหมาย 

 
การด าเนินงานของคณะท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 คณะท างานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ได้มีการประชมุเพ่ือก าหนดกรอบการท างานด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียง โอกาส ผลกระทบ ของประเดน็ด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมในมมุมองของบริษัทและผู้ มีสว่นได้เสีย น าผลการประเมินมาจดัล าดบัความส าคญั และ
ก าหนดรูปแบบการรายงานประเดน็ท่ีส าคญัใน 3 มิต ิ คือ มิตเิศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม  อีกทัง้ ได้มี
การรวบรวมข้อมลู ส ารวจข้อเท็จจริง ติดตามผลการด าเนินงานในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
รวมถึงแลกเปล่ียน ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจตอ่ผู้ เก่ียวข้อง นอกจากนี ้ มีการจดัท าแผนงานด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมส าหรับปี 2559 โดยเน้นและให้ความส าคญัด้านการสง่เสริมความรู้ การศกึษา ส าหรับ
โครงการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมตา่งๆ ท่ีจะมีขึน้ในอนาคต ก าหนดให้ต้องน าเสนอตอ่คณะท างานด้าน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมพิจารณาและติดตามอยา่งตอ่เน่ือง 
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 10.2    การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
 

 10.2.1  กระบวนการจัดท ารายงาน 
 รายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมประจ าปี 2558 ของบริษัท โดยจดัท ารายงานตามกรอบการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่การพฒันาธุรกิจควบคูไ่ปกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยัง่ยืน ภายใต้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริษัทฯ ด าเนินการและจดัท ารายงานด้านความรับผิดชอบตอ่
สงัคมและสิ่งแวดล้อมตามหลกัการมาตรฐานสากล กฎเกณฑ์ เง่ือนไข บรรทดัฐานของกฎหมาย ข้อบงัคบั
ของภาครัฐท่ีใช้ควบคมุการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ และมาตรการแนวปฏิบตัิอ่ืนๆ ท่ีมีก าหนดอยูแ่ละ
เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล รวมทัง้หลกัการด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 1) ซึง่ได้รับ
อนมุตัจิากท่ีประชมุกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 ตลอดจนน าแนวทางการจดัการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมของสถาบนัไทยพฒัน์ 
และหลกัการ CSR-DIW (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Work: CSR-DIW) 
ซึง่กรมโรงงานอตุสาหกรรม ร่วมกบัสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอจดัขึน้ เพ่ือสง่เสริมการด าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมแก่ผู้ประกอบการอตุสาหกรรม และการพฒันาอย่างยัง่ยืน (Sustainable Development) 
รวมทัง้ สนบัสนนุให้ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมสามารถด าเนินการร่วมกบัชมุชน และได้รับการยอมรับจาก
ชมุชนรอบข้าง เป็นการเพิ่มพนูขีดความสามารถในการแขง่ขนั และสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนให้เกิดขึน้ทัง้
ภายในประเทศและระดบัสากล จากการด าเนินการดงักลา่ว สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานด้านการ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มความยอมรับโดยรวมแก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า คูแ่ขง่ เจ้าหนี ้พนกังาน 
ส่ือมวลชน ภาครัฐ ชมุชนและสงัคม ตลอดจนผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืน 
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การคดัเลือกเนือ้หาในรายงานฉบบันีอ้้างอิงจากประเดน็ส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนของบริษัท 
โดยประยกุต์ใช้หลกัการก าหนดเนือ้ประเด็นส าคญั (Materiality Assessment) เพ่ือมุง่เน้นประเดน็ท่ีมี
ความส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนของบริษัท ตลอดจนค านงึถึงความส าคญัตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท 
ทกุกลุม่อยา่งถ่ีถ้วน  

การจดัท ารายงานฉบบันีไ้ด้ผ่านการรวบรวมข้อมลู และทวนสอบความสอดคล้องและความครบถ้วน
ของข้อมลู โดยคณะท างานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีมีหน้าท่ีดแูลกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม
ของบริษัท ซึง่คณะท างานฯ มีกระบวนการเก็บและตรวจสอบข้อมลูอยา่งเป็นระบบ และรายงานผลตอ่
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียงของบริษัท เพ่ือแสดงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตาม
นโยบายของบริษัท  
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การประเมินประเดน็ส าคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 
 

 บริษัทฯ ด าเนินการประเมินประเดน็ท่ีส าคญัตอ่ความยัง่ยืน (Materiality Assessment) จากการ
พิจารณาผลกระทบและความเห็นในมมุมองของบริษัทและผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัท โดยปี 2558 มีขัน้ตอนใน
การประเมินทัง้หมด 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
 

 ขัน้ตอนท่ี 1 การระบุประเดน็ส าคัญและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
 การระบปุระเดน็ (Aspect) ท่ีมีความเก่ียวข้องกบับริษัทฯ จากกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทและ
การสอบถามผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ ผา่นช่องทางการส่ือสารของบริษัท  

 ขัน้ตอนท่ี 2 การจัดล าดับประเดน็ส าคัญ 
จดัล าดบัความส าคญัของประเดน็ โดยพิจารณาความส าคญัในแตล่ะประเดน็จากการพิจารณา

ความส าคญัของประเด็นแตล่ะประเด็นท่ีมีตอ่บริษัทด้วยการประเมินโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดขึน้ และพิจารณา
ความส าคญัของประเดน็ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียจากการประเมินระดบัของผลกระทบ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี  ้

 

เกณฑ์การประเมินความส าคญัของประเด็นในมมุมองของบริษัทและผู้ มีสว่นได้เสีย 
1. เกณฑ์การประเมินความส าคญัของประเด็นในมมุมองของบริษัท 
 1.1   เกณฑ์การประเมินโอกาสในการเกิดประเดน็ในมมุมองของบริษัท 
รหสั หวัข้อ ระดบั ระดบัของโอกาส 
L1 มาตรการการควบคมุ 1 มีเอกสารอ้างองิเป็นลายลกัษณ์อกัษรและขัน้ตอนการตรวจสอบการปฏิบตัิงานท่ีครบถ้วน 

2 มีเอกสารอ้างองิเป็นลายลกัษณ์อกัษรและขัน้ตอนการตรวจสอบการปฏิบตัิงานท่ีครบถ้วน 
แตป่ฏิบตัิไมส่ม ่าเสมอ 

3 ไมม่ีเอกสารอ้างองิเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีชดัเจน ปฏิบตังิานไมค่รบถ้วน 
4 ไมม่ีเอกสารอ้างองิเป็นลายลกัษณ์อกัษรและขัน้ตอนการตรวจสอบ 

L2 การสือ่สาร 1 มีการสือ่สารให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีครอบคลมุครบทกุกลุม่ที่เก่ียวข้อง โดยไมม่ีข้อร้องเรียน
จากผู้มีสว่นได้เสยี 

2 มีการสือ่สารให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีครอบคลมุครบทกุกลุม่ที่เก่ียวข้อง โดยมีข้อร้องเรียนจาก
ผู้มีสว่นได้เสยีในระยะ 1 ปี 

3 มีการสือ่สารให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีครอบคลมุไมค่รบทกุกลุม่ที่เก่ียวข้อง และไมม่ีข้อร้องเรียน 
4 มีการสือ่สารให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีครอบคลมุไมค่รบทกุกลุม่ที่เก่ียวข้อง โดยมีข้อร้องเรียน

จากผู้มีสว่นได้เสยีในระยะ 1 ปี หรือ ไมม่ีการสือ่สารให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้อง 
L3 การด าเนินงาน 1 มีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานและปฏิบตัิอยา่งครบถ้วน 

2 มีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานครบถ้วน แตย่งัไมไ่ด้ปฏิบตัิ หรือปฏิบตัิไมค่รบถ้วน 
3 มีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานไมค่รบถ้วน 
4 ไมม่ีขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 
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รหสั หวัข้อ ระดบั ระดบัของโอกาส 
L4 การติดตามและ

สรุปผล 
1 มีการตดิตามและสรุปผลอยา่งครบถ้วน 
2 มีการตดิตามและสรุปผลแตไ่มค่รบถ้วน 
3 มีการตดิตามแตไ่มม่ีการสรุปผล 
4 ไมม่ีการตดิตามและสรุปผล 

 

 1.2 เกณฑ์การประเมินผลกระทบของประเดน็ในมมุมองของบริษัท 
รหสั หวัข้อ ระดบั ระดบัของผลกระทบ 
S1 กฎหมายและข้อบงัคบั 1 ไมม่ีกฎหมายและข้อบงัคบัควบคมุ 

2 มีกฎหมายควบคมุและปฏิบตัิได้ตามกฎหมาย 
3 มีกฎหมายควบคมุ แตม่ีการละเลยกฎหมายบ้าง 
4 มีการละเมิดกฎหมายและข้อบงัคบัเป็นสว่นใหญ่ 

S2 ผลกระทบในวงกว้าง 1 ไมเ่กิดผลกระทบ 
2 เกิดผลกระทบภายในองค์กร 
3 เกิดผลกระทบภายในท้องถ่ิน 
4 เกิดผลกระทบภายในประเทศ 

S3 ความสนใจของ
สาธารณชน 

1 สาธารณชนไมใ่ห้ความสนใจ 
2 สาธารณชนมีความสนใจบ้างแตไ่มต่อ่เนื่อง 
3 สาธารณชนมีความสนใจบ้างและตอ่เนื่อง 
4 สาธารณชนมีความสนใจมาก 

 

2. เกณฑ์การประเมินความส าคญัของประเด็นในมมุมองของผู้ มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่ 
ระดบั ระดบัของผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 

1 ไมม่ีผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 
2 มีผลกระทบในระดบัท่ีผู้มีสว่นได้เสยีสามารถยอมรับได้ และผู้มีสว่นได้เสยีสว่นใหญ่ยอมรับค าชีแ้จงได้ 
3 มีผลกระทบในระดบัท่ีผู้มีสว่นได้เสยีสามารถยอมรับได้ และผู้มีสว่นได้เสยีสว่นใหญ่ไม่ยอมรับค าชีแ้จง 
4 มีผลกระทบมากตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 

 

 นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้น าแบบประเมินประเดน็ส าคญัด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมจากสถาบนั
ไทยพฒัน์ (iCSR Report Materiality Determination Form) มาใช้ในการคดักรองประเดน็ท่ีต้องการมุง่เน้น
อีกด้วย 
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 ขัน้ตอนท่ี 3 การสอบทานประเดน็ 
 บริษัทฯ ด าเนินการสอบทานประเด็นร่วมกบัผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าผลการประเมิน
ประเดน็ท่ีส าคญัด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมครบถ้วนและครอบคลมุในทกุด้านท่ีบริษัทฯ และผู้ มีสว่นได้
เสียให้ความส าคญั โดยคณะท างานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม จะเป็นผู้สอบทานและน าเสนอประเดน็
ดงักลา่วในกบัผู้บริหารของบริษัท รับทราบ 

 ขัน้ตอนท่ี 4 ผลการประเมินประเดน็ 
 น าเสนอผลการประเมินประเดน็ท่ีมีความส าคญัตอ่บริษัทและผู้ มีสว่นได้เสียในระดบัสงูจากแผนภาพ
แสดงระดบัความส าคญั (Materiality Matrix) ชอ่งขวามือบน และผลการประเมินจากแบบประเมินประเดน็
ส าคญัด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมจากสถาบนัไทยพฒัน์  ในรายงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 ขัน้ตอนท่ี 5 การรายงานประเดน็ 
 รายงานประเดน็ด้านความยัง่ยืนท่ีส าคญัท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจและผลกระทบท่ีเป็นไปได้จากการ
ด าเนินงาน ตลอดจนผลกระทบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 1) 
แนวทางด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของสถาบนัไทยพฒัน์ และหลกัการ CSR-DIW  
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ผลการประเมินประเดน็ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
จากการประเมินประเดน็ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมตามขัน้ตอนข้างต้น บริษัทฯ มีประเดน็ท่ีมี

ความส าคญัตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียและมีความส าคญัตอ่บริษัทอย่างมีนยัส าคญั ซึง่ปรากฎในบริเวณด้านขวามือบน
ของแผนภาพแสดงระดบัความส าคญั (Materiality Matrix)  ทัง้หมด 5 ประเดน็ ดงันี ้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ทัง้นี ้ เพ่ือความชดัเจนของการวิเคราะห์ประเดน็ส าคญัท่ีต้องรายงาน บริษัทฯ ได้จ าแนกประเดน็

ส าคญั 5 ประเดน็ในมมุมองของมิติด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ดงัตอ่ไปนี  ้
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10.2.2  การด าเนินงาน 
มิตด้ิานเศรษฐกิจ 

 

ประเดน็ที่ 1: การพัฒนาสินค้าและบริการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

ล ำดบั โครงกำร ควำมคำดหวงั ผลกำรด ำเนินงำน ช่องทำงกำรสือ่สำร 
1 โครงกำรใช้น ำ้รีไซเคิล - ลดคำ่ใช้จ่ำยในกำรจดัหำน ำ้ดิบ  

  มำใช้ในพืน้ท่ีสเีขียวของสวน 
  อตุสำหกรรม 
- ลดกำรปลอ่ยน ำ้เสยีที่ผำ่นกำร 
  บ ำบดัแล้ว โดยกำรน ำกลบัมำ 
  ใช้ใหม ่
- สร้ำงระบบกำรจดักำร 
  สิง่แวดล้อมควบคูไ่ปกบักำร  
  พฒันำคณุภำพสนิค้ำและ 
  บริกำร โดยค ำนงึถึงประโยชน์ 
  และผลกระทบตอ่สงัคม 

- สำมำรถลดคำ่ใช้จำ่ย 
  ได้กวำ่ 29.7 ล้ำนบำท 
  ในปี  2558  

- ด ำเนินกำร โดยฝ่ำย 
  พฒันำสำธำรณปูโภค  
- รำยงำนผลกำร 
  ด ำเนินงำนประจ ำเดือน 

รำยละเอียด 
ด้วยกำรบริหำรจดักำรน ำ้เสียท่ีเป็นระบบ สวนอตุสำหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีรำชำ กบนิทร์บรีุ และ

ล ำพนู สำมำรถน ำน ำ้เสียกลบัมำใช้ประโยชน์โดยกำรน ำน ำ้เสียท่ีผ่ำนกำรบ ำบดัแล้วจำกระบบบ ำบดัน ำ้เสียมำใช้
ในพืน้ท่ีสีเขียวภำยในสวนอตุสำหกรรมฯ ทัง้ 3 แหง่ และภำยนอกสวนอตุสำหกรรมฯ เชน่ สนำมกอล์ฟ
กบนิทร์บรีุสปอร์ตคลบั เป็นต้น โดยมีปริมำณน ำ้เสียท่ีผำ่นกำรบ ำบดัแล้วของระบบน ำ้เสียส่วนกลำงท่ีน ำกลบัมำ
ใช้เพิ่มขึน้อย่ำงตอ่เน่ืองทกุปี ในปี 2558 พบวำ่ มีปริมำณกำรน ำน ำ้เสียท่ีน ำกลบัมำใช้ รวม 2.62 ล้ำน
ลกูบำศก์เมตร สำมำรถประหยดัคำ่ใช้จำ่ยในกำรจดัหำน ำ้ดบิเพ่ือน ำมำใช้ในพืน้ท่ีสีเขียวได้กว่ำ 29.7 ล้ำนบำท 
ซึง่ลดคำ่ใช้จำ่ยได้เพิ่มขึน้จำกปี  2557  ประมำณ 1.4 ล้ำนบำท  หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ  5  เป็นกำรช่วยพฒันำ
ขีดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัให้สินค้ำและบริกำรของบริษัท ตลอดจนชว่ยลดกำรปลอ่ยน ำ้เสียสูแ่หลง่น ำ้
ธรรมชำต ิเป็นประโยชน์ตอ่สิ่งแวดล้อมและชมุชนโดยรอบสวนอตุสำหกรรมฯ 
  

กรำฟแสดงคำ่ใช้จำ่ยในกำรจดัหำน ำ้ดิบท่ีประหยดัได้ ปี 2557-2558 
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ล ำดบั โครงกำร ควำมคำดหวงั ผลกำรด ำเนินงำน ช่องทำงกำรสือ่สำร 
2 โครงกำรอตุสำหกรรม

สเีขียว (Green 
Industry) 

- ได้รับกำรรับรองอตุสำหกรรม 
  สเีขียวระดบัท่ี 3 ระบบสเีขียว    
  (Green System) 
- พฒันำระบบกำรบริหำรจดักำร 
  สิง่แวดล้อม และกำรติดตำม  
  ประเมินผลอยำ่งตอ่เนื่อง 
- มุง่สูก่ำรพฒันำสูอ่ตุสำหกรรม 
  สเีขียวระดบัท่ี 4 และระดบัท่ี 5  

- ได้รับกำรรับรอง  
  อตุสำหกรรมสเีขียวระดบั 
  ที่ 3 ระบบสเีขียว (Green  
  System) 
- ตรวจวดัคณุภำพ 
  สิง่แวดล้อม ผำ่นเกณฑ์ 
  มำตรฐำน 
- ตรวจประเมินระบบกำร 
  จดักำรสิง่แวดล้อม  
  เป็นไปตำมข้อก ำหนด  
  ของกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง  

- ด ำเนินกำรโดย 
  ฝ่ำยพฒันำ 
  สำธำรณปูโภค  
- หนงัสอืเชิญจำก 
  กรมโรงงำน 
  อตุสำหกรรม 

รำยละเอียด 
 บริษัทฯ เข้ำร่วมโครงกำรอตุสำหกรรมสีเขียว (Green Industry) ซึง่เป็นโครงกำรสง่เสริมภำคอตุสำหกรรม
ให้มีกำรประกอบกำรท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและสงัคม จดัโดยกระทรวงอตุสำหกรรม มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
สง่เสริมภำพลกัษณ์ท่ีดีของภำคอตุสำหกรรม ให้เป็นท่ีน่ำเช่ือถือและนำ่ไว้วำงใจของประชำชน เกิดกำรสร้ำง
เศรษฐกิจสีเขียวและกำรพฒันำอตุสำหกรรมควบคูไ่ปกบักำรพฒันำสิ่งแวดล้อมและชมุชนในระยะยำว 
 อตุสำหกรรมสีเขียว หมำยถึง อตุสำหกรรมท่ียึดมัน่ในกำรประกอบกิจกำรท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
เพ่ือกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน ด้วยกำรมุง่เน้นในเร่ืองของกำรพฒันำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและกำรบริหำร
จดักำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงตอ่เน่ือง รวมถึงควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมภำยในและภำยนอกองค์กรตลอดหว่งโซ่
อปุทำน โดยจดัแบง่เป็นระดบักำรรับรองทัง้หมด 5 ระดบั ดงันี ้
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ประโยชน์ท่ีได้รับจากการพฒันาอตุสาหกรรมสีเขียว 
1. ลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและชมุชน ลดข้อร้องเรียนด้านผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน 

ลดความเส่ียงในการรับผิดชอบท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 
2. เกิดภาพลกัษณ์และทศันคติท่ีดีตอ่อตุสาหกรรมท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม สง่ผลให้เกิดความเข้าใจท่ีดี

และการยอมรับระหวา่งอตุสาหกรรมและชมุชนท่ีอยูโ่ดยรอบ 
3. เกิดการสร้างงานและการจ้างงานเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน้ คนงานมีความปลอดภยัและมีความสขุ

กบัการท างานในสภาพแวดล้อมท่ีดี 
4. ลดการใช้ทรัพยากรและพลงังาน ประหยดัต้นทนุ สร้างโอกาสในการแขง่ขนั 
5. สร้างโอกาสทางการตลาด โดยเน้นประเดน็ “สีเขียว” ของผลิตภณัฑ์ และกระบวนการผลิต  

 จากการย่ืนขอการรับรองอตุสาหกรรมสีเขียว บริษัทฯ ได้รับ การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 
3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอตุสาหกรรม เป็นการรับรองว่า บริษัทฯ มีนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม แผนงานด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม การปฏิบตังิานด้านสิ่งแวดล้อม การตดิตามประเมินผล การ
ทบทวน และรักษาระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ท่ีเป็นระบบ ตรง
ตามมาตรฐานของกระทรวงอตุสาหกรรม ทัง้นี ้ สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ได้รับประโยชน์จากการพฒันา
อตุสาหกรรมสีเขียวและการบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบในหลายด้าน อาทิ การลดคา่ใช้จา่ย
และต้นทนุในการด าเนินงาน การสร้างความพงึพอใจแก่ชมุชนโดยรอบ เป็นต้น 
 นอกจากประโยชน์ท่ีบริษัทฯ ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนีแ้ล้ว การจดัการสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นระบบ
ยงัสง่ผลดีตอ่สิ่งแวดล้อมและชมุชนโดยรอบสวนอตุสาหกรรมทกุแหง่ของบริษัท ซึง่จะเป็นสว่นสนบัสนุนการ
ด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนในอนาคต นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะมุง่สูก่ารเป็นอตุสาหกรรมสีเขียวในระดบั 4 และ
ระดบั 5 เพ่ือประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมในเชิงรุกตอ่ไป 
ล าดบั โครงการ ความคาดหวงั ผลการด าเนินงาน ช่องทางการสือ่สาร 

3 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน า้ฝน 

- เพิม่ขีดความสามารถในการ 
  รองรับปริมาณน า้ฝน 
- ลดความเสยีหายจากน า้ทว่มขงั 
  ของลกูค้าในสวนอตุสาหกรรม  
  และชมุชนโดยรอบ 
- พฒันาคณุภาพสนิค้าและ   
  บริการ 

- ขจดัปัญหาน า้ทว่มขงั  
  ภายในพืน้ท่ีสวน 
  อตุสาหกรรม 
- ระดบัความพงึพอใจ 
  ในสนิค้าและบริการ 
   เพิ่มขึน้ 

- ติดตอ่กบัลกูค้าและ 
  ชมุชนโดยตรง โดย 
  ฝ่ายพฒันาพืน้ท่ี  
  และงานชมุชนสมัพนัธ์  

รายละเอียด 
 เน่ืองด้วย ปัญหาน า้ทว่มขงัเม่ือมีปริมาณฝนตกมากในบางบริเวณของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ 
ศรีราชา มีลกูค้าของบริษัท และชมุชนได้รับผลกระทบจากปัญหาดงักล่าวจ านวนมาก ท าให้เกิดความเสียหาย
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ในทรัพย์สินและคณุภาพชีวิตของพนกังานและคนในชมุชนโดยรอบ อีกทัง้ ยงัสง่ผลกระทบตอ่ระดบัความพงึ
พอใจในสินค้าและบริการ ตลอดจนการด าเนินธุรกิจสวนอตุสาหกรรมของบริษัท ในระยะยาว 
 ฝ่ายพฒันาพืน้ท่ีของบริษัท จงึได้ค านงึถึงการพฒันาคณุภาพของสินค้าและบริการเพ่ือความพงึพอใจ
ของลกูค้า โดยได้ออกแบบระบบการระบายน า้ฝนภายในสวนอตุสาหกรรมฯ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการ
รองรับปริมาณน า้ฝนท่ีทว่มขงัภายในพืน้ท่ีของสวนอตุสาหกรรมฯ ให้สามารถรองรับปริมาณน า้ฝนได้มากขึน้ 
โดยพฒันาและขยายขนาดท่อระบายน า้จากขนาด 60 เซนตเิมตร เป็นขนาด 80 เซนตเิมตร ขนาด 1 เมตร 
ขนาด 1.2 เมตร และ ขนาด  1.5 เมตร เป็นระยะทางยาวกวา่ 5 กิโลเมตร  
 จากการด าเนินโครงการดงักลา่ว บริษัทฯ พบวา่ระบบระบายน า้ท่ีได้ปรับปรุงใหมนี่ส้ามารถชว่ยขจดั
ปัญหาน า้ท่วมขงัในบริเวณดงักลา่วได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สง่ผลให้ความเสียหายจากปัญหาน า้ทว่มขงัลดลง 
และระดบัความพงึพอใจในสินค้าและบริการเพิ่มขึน้ตามล าดบั ถือเป็นโครงการพฒันาสินค้าและบริการท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียและชมุชนโดยรอบของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสว่นสนบัสนนุให้
การด าเนินธุรกิจสวนอตุสาหกรรมของบริษัท ยัง่ยืนยิ่งขึน้  
 

ล าดบั โครงการ ความคาดหวงั ผลการด าเนินงาน ช่องทางการสือ่สาร 
4 โครงการผลติปุ๋ ยอินทรีย์

จากกากตะกอนบ าบดั
น า้เสยี 

- น ากากตะกอนบ าบดัน า้เสยีไป  
  ใช้ประโยชน์ 
- ลดปัญหาการสะสมของตะกอน 
  ภายในระบบบ าบดัน า้เสยี  
  สว่นกลางของสวนอตุสาหกรรม 
  เครือสหพฒัน์ 
- พฒันานวตักรรมทีเ่ป็น 
  ประโยชน์ ตอ่สงัคมและ 
  สิง่แวดล้อม 

- ได้น ากากตะกอนบ าบดั 
  น า้เสยีไปใช้ในการ 
  พฒันานวตักรรมใหม ่
- สร้างประโยชน์ด้าน  
  การศกึษาแก ่ 
  สถาบนัการศกึษา 

- ฝ่ายพฒันา 
  สาธารณปูโภค  
  สวนอตุสาหกรรม  
  เครือสหพฒัน์  
  ศรีราชา 
- รายงานการประชมุ 
  ประจ าเดือน 

 

รายละเอียด 
 เน่ืองจากสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ใช้ระบบบ าบดัน า้เสียแบบชีวภาพ ท าให้เกิดกาก
ตะกอนดนิจากการบ าบดัน า้เสียสะสมภายในบอ่บ าบดั ซึง่หากปริมาณกากตระกอนในบอ่บ าบดัสงูเกินไป อาจ
สง่ผลตอ่คณุภาพของน า้ในบอ่บ าบดัได้ บริษัทฯ จงึเล็งเห็นถึงความส าคญัในการศกึษาเก่ียวกบัวิธีการก าจดั
กากตะกอนอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือรักษาคณุภาพสินค้าและบริการ และปอ้งกนัการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
แบบเชิงรุก  
 จากการศกึษาวิธีการก าจดักากตะกอนในรูปแบบตา่งๆ สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา จึง
ร่วมกบัภาควิชาปฐพีวิทยา  คณะเกษตร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  จดัท าโครงการวิจยั
การน ากากตะกอนบ าบดัน า้เสียไปใช้ประโยชน์ในการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ เร่ิมด าเนินการตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 
ปี 2558 โดยน ากากตะกอนและวสัดทุางการเกษตรอ่ืนๆ ไปวิเคราะห์คณุสมบตัิทางเคมีและการปนเปือ้น พร้อม
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ทดสอบปุ๋ ยอินทรีย์กบัผลิตผลทางการเกษตร เชน่ ข้าวโพด เป็นต้น ปัจจบุนัได้มีการเก็บข้อมลูมวลชีวภาพสด
และแห้งบริเวณเหนือดิน ท่ีระยะ 1 เดือนหลงัทดลองปลกูเรียบร้อยแล้ว โครงการอยู่ระหวา่งการด าเนินการวิจยั
และทดลองในห้องวิจยั ณ โรงเรือนทดลองของภาควิชาปฐพีวิทยา เพ่ือให้ปุ๋ ยอินทรีย์ท่ีผลิตได้ มีคณุภาพตรง
ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร  
 บริษัทฯ คาดวา่จะสามารถประหยดัคา่ใช้จา่ยในการก าจดัตะกอนกวา่ 10 ล้านบาท ลดปัญหาการ
สะสมของกากตะกอนในระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลางได้ในระยะยาว และสร้างสรรค์นวตักรรมท่ีสง่ผลดีตอ่
สิ่งแวดล้อมและสงัคมในเชิงบวก นอกจากนี ้ยงัมีโครงการน าปุ๋ ยอินทรีย์ท่ีผลิตได้กลบัมาใช้ในพืน้ท่ีสีเขียวของ
สวนอตุสาหกรรมฯ และสนามกอล์ฟของบริษัทในอนาคต ซึง่คาดว่าจะสามารถลดคา่ใช้จา่ยในบ ารุงรักษา
พืน้ท่ีสีเขียวและคา่ใช้จา่ยของสนามกอล์ฟได้อีกด้วย 
 

ล าดบั โครงการ ความคาดหวงั ผลการด าเนินงาน ช่องทางการสือ่สาร 
5 โครงการ Bike Lane 

ล าพนู 
- สร้างมลูคา่เพิม่ให้สนิค้าและบริการ 
- พฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน 
  รอบสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  
  ล าพนู 

- เปิดใช้ Bike Lane ใน 
  เดือนมกราคม 2559 

- ฝ่ายพฒันาพืน้ท่ี  
  สวนอตุสาหกรรม 
  เครือสหพฒัน์และ 
  งานส านกังาน 

 

รายละเอียด 
 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหามลพิษในอากาศจากการประกอบอตุสาหกรรม ประกอบ
กบัปัญหาสขุภาพของพนกังานและคนในชมุชนรอบสวนอตุสาหกรรม สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู 
จงึได้ด าเนินโครงการน าร่องจดัท าทางสญัจรส าหรับรถจกัรยาน ขนาดความกว้าง 1.5 เมตร รวมระยะทาง
ยาวกว่า 3 กิโลเมตร เร่ิมการก่อสร้างตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2558 และเปิดให้บริการเป็นครัง้แรกในเดือน
มกราคม 2559 มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือเป็นทางเลือกให้กบับคุลากรและคนในชมุชนท่ีรักการออกก าลงักายใช้
ชอ่งทางนีใ้นการออกก าลงักาย และสนบัสนนุให้สญัจรด้วยจกัรยานแทนการใช้รถยนต์ 
 โครงการ Bike Lane ก่อให้เกิดประโยชน์หลกั 3 ด้าน ดงันี ้
 -  ด้านเศรษฐกิจ : เพิ่มระดบัความพงึพอใจและสร้างมลูคา่เพิ่มของสินค้าและบริการ 

 -  ด้านสงัคม : เสริมสร้างสขุภาพพลานามยัของพนกังานท่ีท างานภายในสวน 
     อตุสาหกรรมฯ และชมุชนโดยรอบ  
 -  ด้านสิ่งแวดล้อม : ลดมลพิษและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ เพิ่มคณุภาพ  
     อากาศภายในสวนอตุสาหกรรมฯ 

 ปัจจบุนั มีพนกังานท่ีท างานในสวนอตุสาหกรรมฯ และคนในชมุชนท้องถ่ินโดยรอบสวนอตุสาหกรรมฯ 
จ านวน 6 ชมุชน ใช้เส้นทางสญัจรดงักลา่วเป็นจ านวนมากในการเดนิทาง และออกก าลงักายเป็นประจ าทกุวนั 
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มิตด้ิานสังคม 
 

ประเดน็ที่ 2: การต่อต้านทุจริต คอร์รัปช่ัน 
 

ล าดบั โครงการ ความคาดหวงั ผลการด าเนินงาน ช่องทางการสือ่สาร 
1 โครงการแนวร่วมปฏิบตัิ 

ของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ต้านการทจุริต 
หรือ Collective Action 
Coalition (CAC) 

ได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย
ในการตอ่ต้านการทจุริต 
(CAC Council)  ภายใน 
ปี 2559 

- อนมุตัิการลงนามในค า 
  ประกาศเจตนารมณ์แนว 
  ร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน  
  ไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 
- อนมุตัินโยบายตอ่ต้านการ 
  คอร์รัปชัน่ 
- จดัตัง้คณะกรรมการธรรมา 
  ภิบาลและบริหารความเสีย่ง 
- แตง่ตัง้คณะท างานด้าน 
  ธรรมาภิบาลและตอ่ต้าน 
  การคอร์รัปชัน่ 
- อนมุตัิข้อปฏิบตัิตามนโยบาย  
  ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

- ประกาศเจตนารมณ์ 
  แนวร่วมปฏิบตัิของ  
  ภาคเอกชนไทยใน 
  การตอ่ต้านการทจุริต  
  ในเว็บไซต์ของบริษัท 
- ประชาสมัพนัธ์และ 
  อบรมแนวการตอ่ต้าน 
  การคอร์รัปชัน่ให้กบั  
  กรรมการบริษัท  
  ผู้บริหาร และ   
  พนกังาน 

 

รายละเอียด 
 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต ด้วยตระหนกั
ถึงความส าคญัของการแก้ไขปัญหาทจุริตคอร์รัปชัน่ ด้วยความร่วมมือกนัในบริษัทเอกชนท่ีต้องการสร้างแรง
กระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงในภาครัฐ  ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ใน หัวข้อ การก ากับดูแลกิจการ 
การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปช่ัน 
 
 

ประเดน็ที่ 3: การสร้างงานและพัฒนาทักษะ  และ  ประเดน็ที่ 4: การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

ล าดบั โครงการ ความคาดหวงั ผลการด าเนินงาน ช่องทางการสือ่สาร 
1 โครงการเกษตรพอเพียง  

ดร. เทียม โชควฒันา 
 

- ตอบสนองการน าน า้ที่ผา่นการ 
  บ าบดัจากระบบบ าบดัน า้เสยี  
  มาใช้ประโยชน์ 
- สร้างผลผลติ เพิ่มมลูคา่ 
  ผลติภณัฑ์ และสร้างรายได้  
  ให้กบัชมุชนในพืน้ท่ี 
- เผยแพร่และแลกเปลีย่น  
  ความรู้ตอ่ชมุชนและสงัคม 
- สร้างเครือขา่ย กลุม่อาชีพและ 
  ขยายกิจการทางเศรษฐกิจที่ 
  หลากหลาย 

- จดัตัง้ “ร้านพอเพียง” เพื่อ   
  จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ 
  โครงการ 
- สร้างงานและรายได้ให้ 
  ชมุชนในพืน้ท่ี 
- มีบคุลากรภายนอกเข้ามา 
  ดงูานมากกวา่ 1,540 คน  
  ในปี 2558  
- ร่วมท าโครงการอนรัุกษ์โค 
  ขาวล าพนู 

- สวนอตุสาหกรรม  
  เครือสหพฒัน์  
  ล าพนู 
- เครือขา่ยชมุชน 
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รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ 

 โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควฒันา เร่ิมด าเนินงานโครงการในปี 2555 เป็นโครงการตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั อนัเป็นโครงการท่ีเหมาะสมตอ่วิถีชีวิตคนไทย ตัง้อยู่บน
เนือ้ท่ีขนาด 56 ไร่ บริเวณเดียวกบัระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู  
ปัจจบุนั ขยายพืน้ท่ีเป็นประมาณ 70 ไร่ มีการแบง่พืน้ท่ีตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน่ แปลงนา 
แปลงผลไม้ เรือนเพาะช า และอาคารกิจกรรม เป็นต้น ในการจดัการด้านท่ีดนิและแหลง่น า้ลกัษณะ 
30:30:30:10 ตามหลกัเกษตรทฤษฎีใหม ่ คือ สดัส่วนของการขดุสระเก็บกกัน า้ ปลกูข้าว ปลกูพืชไร่พืชสวน  
และส าหรับเป็นท่ีอยูอ่าศยั ปลกูพืชสวนครัวและเลีย้งสตัว์ ซึง่บริษัทฯ ได้น าแนวคิดดงักล่าวมาปรับใช้ให้
เหมาะสมกบัพืน้ท่ีโครงการ เพ่ือพฒันาชมุชนรอบสวนอตุสาหกรรมฯ ให้เป็น “ชมุชนเศรษฐกิจ” และ “หมูบ้่าน
ท ามาค้าขาย” ตามนโยบายของภาครัฐ  
 วตัถปุระสงค์หลกัมี 4 ประการ คือ 
 1. เพ่ือตอบสนองการน าน า้หลงัการบ าบดัจากระบบบ าบดัน า้เสียมาใช้ประโยชน์ 
 2. เพ่ือเป็นการสร้างผลผลิต เพิ่มมลูคา่ผลิตภณัฑ์ และสร้างรายได้ให้กบัชมุชนในพืน้ท่ี 
 3. เพ่ือเผยแพร่และแลกเปล่ียนความรู้ตอ่ชมุชนรอบด้านและสงัคม โดยการเรียนรู้ให้อยูก่บัวิถีธรรมชาติ  
  รักษาสมดลุการท ามาหากิน โดยไมเ่อาเปรียบธรรมชาต ิรักษาภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

 4. เพ่ือสร้างเครือขา่ย กลุม่อาชีพ และขยายกิจการทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย โดยประสานความ
ร่วมมือกบัภาคธุรกิจ ภาคองค์กรพฒันาเอกชน และภาคราชการ ในด้านเงินทนุ การตลาด การผลิต 
การจดัการ และข่าวสารข้อมลู 

 

ที่มาและลักษณะของโครงการ 
 จากปริมาณน า้ทิง้ท่ีผ่านการบ าบดัและได้ท าการตรวจวดัคุณภาพน า้ตามขัน้ตอนและพบวา่ มีคณุสมบตัิ
ท่ีจะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เพ่ือเป็นการลดต้นทนุในการจดัหาแหลง่น า้ท่ีใช้รดน า้ต้นไม้ภายในสวน
อตุสาหกรรมฯ  จงึได้จดัท าโครงการสิ่งแวดล้อมขึน้ โดยด าเนินการตรวจ ติดตามมาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 อยา่งตอ่เน่ือง ส่งผลให้สวนอตุสาหกรรมฯ ลดการทิง้น า้ท่ีผ่านการบ าบดัได้ทัง้หมด  และในระหวา่ง
ปี 2554 เกิดวิกฤตการณ์อทุกภยัภายในพืน้ท่ีภาคกลางของประเทศไทย โรงงานอตุสาหกรรมได้รับผลกระทบ
อย่างหนกั นกัลงทนุท่ีได้รับผลกระทบจงึมีแผนงานย้ายโรงงานมายงัพืน้ท่ีแหลง่อตุสาหกรรมทางภาคเหนือ
จ านวนมาก  โรงงานบางส่วนสนใจซือ้ท่ีดินของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู เพ่ือประกอบกิจการ
โรงงานจ านวนมาก และโรงงานอตุสาหกรรมท่ีอยูภ่ายในสวนอตุสาหกรรมฯ มีการขยายก าลงัการผลิตเพิ่มสงูขึน้ 
สง่ผลให้มีปริมาณการทิง้น า้เสียมากขึน้เป็น 1,500 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั จงึได้มีการเร่ิมด าเนินโครงการเกษตร
พอเพียง ดร.เทียม  โชควฒันา  เพ่ือรองรับปริมาณน า้เสียท่ีเพิ่มสงูขึน้  และสามารถจดัการน า้โดยไม่ปลอ่ยลงใน
แหลง่น า้สาธารณะทัง้หมด ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 



     บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

186 
 

 บริษัทฯ จงึจดัสรรพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรมฯ จ านวน 56 ไร่ โดยเร่ิมต้นจากการทดลองปลกูข้าว ขดุบอ่
เพ่ือเก็บน า้ เลีย้งสตัว์ ทยอยปลกูพืชสวนตามขอบบอ่เพ่ือปรับระบบนิเวศน์ ปลกูไม้ยืนต้น เช่น มะพร้าว สะเดา 
มะรุม แคบ้าน และอ่ืนๆ ซึง่ปัจจบุนัระบบนิเวศน์ได้ปรับสภาพให้อยูใ่นสภาวะสมดลุตามธรรมชาตแิล้ว 
 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ขยายพืน้ท่ีทัง้หมดเป็นประมาณ 70 ไร่ โดยเพิ่มพืน้ท่ีในส่วนของนาข้าว
เน่ืองจากมีความต้องการผลผลิตข้าวเพิ่มขึน้ และได้เปิดให้บริการ “ร้านพอเพียง” เพ่ือจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์
ของโครงการฯ และมีการแปรรูปผลิตภณัฑ์ เชน่ กล้วยฉาบ ชาสมนุไพร (ชาหญ้าหวาน หญ้ารีแพร์ ชาใบหมอ่น) 
เป็นต้น อีกทัง้ ยงัมีการพฒันาผลิตภณัฑ์น า้สมนุไพร ได้แก่ น า้ฝร่ัง น า้ข้าวไรซ์เบอร่ี เป็นต้น รวมถึงการน า
ผลผลิตจากโครงการฯ แปรรูปเป็นขนม เชน่ วุ้นสมนุไพร กระเจ๊ียบ ใบเตย ข้าวไรซ์เบอร่ี เป็นต้น   นอกจากนี ้
มีการน าผลิตภณัฑ์ข้าวจากโครงการฯ มาพฒันาจดัเป็นชดุของขวญัปีใหมส่ าหรับบริษัทฯ หรือบริษัทท่ีต้องการ
สัง่ชดุกระเช้าข้าวโครงการฯ เป็นของขวญัปีใหมส่ าหรับลกูค้า รวมถึงวางจ าหน่ายในร้านพอเพียงอีกด้วย โดยมี
รายได้การจ าหน่ายผลผลิตของโครงการฯ เป็นจ านวน 184,112 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 ซึง่มีจ านวน 
46,998 บาท 

กราฟแสดงรายได้จากการจ าหนา่ยสินค้าในร้านพอเพียง  

          (หนว่ย : บาท) 

 

 

 

 

 
 

 โครงการฯ ได้สร้างงานให้แก่คนในชมุชนรอบสวนอตุสาหกรรมฯ โดยมีการจ้างงานประจ าจากชมุชน
และพืน้ท่ีใกล้เคียงจ านวน 12 คน แบง่เป็นสดัสว่น ดงันี ้ บ้านวงัไฮ ร้อยละ 33  บ้านหนองปลาขอ ร้อยละ 16
บ้านศรีเมืองยู้  ร้อยละ 9 และพืน้ท่ีใกล้เคียงจากอ าเภอป่าซาง ร้อยละ 9 และอ าเภอแม่ทา ร้อยละ 33 
นอกจากนี ้ ยงัมีการจ้างงานตามฤดกูาลปีละประมาณ 80 คน โดยลงุดวงค า คณุปัญญา ชาวบ้านวงัไฮ อายุ 
75 ปี ได้เลา่จากประสบการณ์ท่ีได้อาศยัอยู่ในพืน้ท่ี ในอดีตลงุดวงค ามีอาชีพรับจ้างท านาทัว่ไป มีรายได้ไม่
แนน่อน ตัง้แตเ่ร่ิมต้นโครงการฯ ในปี 2555  ลงุดวงค าได้เข้ามาท างานกบัโครงการฯ โดยมีหน้าท่ีดแูลการท านา
และปลกูข้าว ได้เรียนรู้เก่ียวกบัเกษตรทฤษฎีใหมจ่ากการท างานและผู้ ท่ีเข้ามาให้ความรู้ ซึง่ลงุดวงค าได้ท างาน
อยู่กบัธรรมชาติ จนปัจจบุนัลงุดวงค ามีหน้าท่ีดแูลงานด้านปศสุตัว์ มีความภาคภมูิใจท่ีได้เป็นสว่นหนึง่ของ
โครงการฯ  มีความสขุในการท างาน และต้องการให้โครงการฯ นี ้ พฒันาและขยายพืน้ท่ีตอ่ไปเพ่ือเป็นการสร้าง
รายได้ให้แก่ชมุชน 

 46,998  

 184,112  

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

ปี 2557 ปี 2558 
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 ในปีนี ้โครงการฯ ได้ต้อนรับคณะศกึษาดงูานจากหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ภาครัฐ  เอกชน  ชมุชนรอบข้าง 
และสถานศกึษา รวม 23 คณะ จ านวน 1,540 คน  โดยบริษัทฯ ได้จดัเตรียมเอกสารแนะน าโครงการฯ  พร้อม
สอดแทรกสาระความรู้ด้านการเกษตรส าหรับเผยแพร่  

กราฟแสดงจ านวนผู้ เข้ามาศกึษาดงูาน 
          (หนว่ย:  คน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
รายช่ือคณะศกึษาดงูานของโครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควฒันา ปี 2558 
 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน จ านวน ปี 2558 (คน) 
1 คณะเครือขา่ยศนูย์วจิยัการเผากากของเสยี จงัหวดัตรัง มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
300 

2 คณะศกึษาดงูานจากหลกัสตูรนกับริหารการยตุิธรรมทางการปกครองระดบัสงู รุ่นท่ี 6 155 
3 คณะเกษตรอ าเภอและนกัวิชาการเกษตร จากจงัหวดัเชียงใหม ่ 150 
4 คณะจากเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 150 
5 คณะนกัศกึษาชา่งเทคนิคไฟฟา้ วิทยาลยัเทคนิคล าพนู 110 
6 ส านกังานเทศบาลเมืองล าพนู จดักิจกรรม   คาร์  ฟรี  เดย์   100 
7 คณะจาก โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า จงัหวดันครปฐม 80 
8 คณะผู้ เยี่ยมชมจากการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย   73 
9 คณะเยีย่มชมจาก บริษัท ภทัยา จ ากดั จงัหวดัล าพนู (กลุม่ที่1) 60 
10 คณะเยีย่มชมจาก บริษัท ภทัยา จ ากดั จงัหวดัล าพนู (กลุม่ที่ 2) 60 
11 นกัศกึษา คณะวิชา พืชไร่นา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ก าแพงแสน 56 
12 คณะเยีย่มชมจาก อบจ.ล าพนู 50 
13 คณะเยีย่มชมจาก บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 50 
14 คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 50 
15 คณะนกัศกึษาจากมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  27 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน จ านวน ปี 2558 (คน) 
16 คณะจากส านกังานอตุสาหกรรม จงัหวดัพะเยา    19 
17 ชมรมบริหารงานบคุคลเครือสหพฒัน์  จงัหวดัล าพนู 15 
18 คณะศกึษาดงูานจากผู้บริหารนิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง จงัหวดัระยอง 10 
19 หอการค้าจงัหวดัล าพนู 7 
20 คณะคณุศิรินา ปวโรฬารวิทยา 5 
21 คณุหมอมงคลและทีมงาน  5 
22 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) ศรีราชา 4 
23 รายการเกษตรโลกเกษตรเรา เข้ามาถา่ยท ารายการ 4 

รวมทัง้หมด 23 คณะ 1,540 
 

 โครงการฯ เป็นสมาชิกของศนูย์อนรัุกษ์โคพืน้เมือง ได้ร่วมมือด้านการอนรัุกษ์โคพืน้เมืองของภาคเหนือ 
โดยการแลกเปล่ียนโคขาวล าพนูพนัธุ์แท้ท่ีมีพนัธุ์ประวตัิ (Pedigree) กบัโคขาวล าพนูลกูผสมของโครงการฯ 
โดยมีวตัถปุระสงค์อนรัุกษ์เพ่ือการศกึษา เผยแพร่ และขยายพนัธุ์ให้แก่เกษตรกรในชมุชนตอ่ไป ซึง่โคขาวล าพนู
เป็นพนัธุ์โคท่ีมีขนาดใหญ่กว่าโคพืน้เมืองทัว่ไป รูปร่างสงูโปร่ง ล าตวัสีขาว พูห่างยาวเป็นพวงสีขาว และมี
รูปทรงเขาเป็นเชิงเทียนท่ีสวยงาม เป็นลกัษณะเดน่ประจ าพนัธุ์นี ้มีความสง่าและสวยงามมาก  

 ในอนาคต เพ่ือสง่เสริมนโยบายด้านอตุสาหกรรมเชิงนิเวศของสวนอตุสาหกรรมฯ โครงการฯ จงึมี
แผนท่ีจะจดัท าโครงการ Recycle Zone โดยการน าเศษไม้ ใบไม้ ก่ิงไม้ท่ีตดัแตง่ภายในสวนอตุสาหกรรมฯ 
ตลอดจนมลูสตัว์ มาท าปุ๋ ยหมกั เพ่ือใช้ในโครงการฯ และปรับปรุงคณุภาพดนิให้มีความอดุมสมบรูณ์เพิ่มขึน้
เหมาะแก่การเพาะปลกู นอกจากนี ้ โครงการฯ ได้มีการวางแผนศกึษาความเป็นไปได้ในการขยายโครงการฯ 
ไปยงัภาคตะวนัออก และในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกด้วย  

 

ล าดบั โครงการ ความคาดหวงั ผลการด าเนินงาน ช่องทางการสือ่สาร 
2 โครงการสนบัสนนุพืน้ท่ี

ตลาดนดัชมุชนรอบสวน
อตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ ศรีราชา 

- เสริมสร้างความสมัพนัธ์ 
  อนัดีระหวา่งชมุชนและสวน 
  อตุสาหกรรมฯ 
- สนบัสนนุการสร้างงานและ 
  เพิ่มรายได้ให้กบัชมุชน 
- สวนอตุสาหกรรมฯ อยู ่
  ร่วมกบัชมุชนได้อยา่งยัง่ยืน 

- คนในชมุชนใช้พืน้ท่ีใน 
  การขายสนิค้าท้องถ่ิน 

- ฝ่ายพฒันาธารณปู 
  โภค  และฝ่ายพฒันา 
  พืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรม  
  เครือสหพฒัน์ ศรีราชา 

 

รายละเอียด 
 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้สนบัสนนุพืน้ท่ีบริเวณประตทูางออกท่ี 6 ให้เป็นตลาด
ส าหรับขายสินค้าท้องถ่ินของชมุชนรอบสวนอตุสาหกรรมฯ เปิดบริการทกุวนัตัง้แตเ่วลา 16.00 - 20.00 น. 
โดยคนในชมุชนสามารถตดิตอ่เพ่ือขอเปิดร้านค้าได้โดยไมมี่คา่ใช้จา่ย โครงการฯ นีน้อกจากจะเป็นการชว่ย
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พฒันาชมุชน สร้างงานและอาชีพแก่ชมุชนจากการขายผลิตภณัฑ์ท้องถ่ินแล้ว ยงัเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนั
ดีระหวา่งสวนอตุสาหกรรมฯ และชมุชนโดยรอบ เพ่ือให้ธุรกิจสวนอตุสาหกรรมอยูร่่วมกบัชมุชนได้อยา่งยัง่ยืน 
 โครงการฯ  ได้ด าเนินโครงการเป็นปีท่ี 9 โดยระยะ 5 ปีแรก   ชมุชนในพืน้ท่ีได้เข้ามาใช้พืน้ท่ีบริเวณ
หวัสนามบนิ เพ่ือจ าหน่ายสินค้า ตอ่มาเม่ือสวนอตุสาหกรรมฯ ขยายตวั บริษัทฯ จงึได้จดัสรรพืน้ท่ีจ านวน 2 ไร่ 
โดยเบือ้งต้นมีร้านค้ามาใช้พืน้ท่ีกวา่ 100 ร้านค้า และในระยะ 4 ปีหลงั ร้านค้ามีการเตบิโต ชมุชนมีรายได้
จากการขายรวมถึงการจ าหนา่ยสินค้าจากผู้จ าหนา่ยท่ีมาจากภายนอกพืน้ท่ี โดยพืน้ท่ีดงักลา่วเร่ิมแออดัและ
ไมส่ามารถรองรับการขยายตวัของร้านค้าตา่งๆ ได้ จากเดมิกวา่ 100 ร้านค้าเป็นกว่า 200 ร้านค้า สวน
อตุสาหกรรมฯ จงึปรับปรุงพืน้ท่ีให้ถกูสขุลกัษณะเน่ืองจากมีปัญหาทางด้านขยะ การจราจร ความไม่ปลอดภยั 
ความแออดัของร้านค้าทัง้หมด บริษัทฯ จงึลงทนุปรับพืน้ท่ี โดยการเทพืน้คอนกรีต จดัสร้างห้องน า้ แสงสวา่ง
ภายในตลาด ลานจอดรถ การรักษาความปลอดภยั และปฏิบตัใิห้ถกูสขุลกัษณะของสาธารณสขุ จากการ
ปรับปรุงพืน้ท่ีดงักลา่ว ส่งผลให้มีร้านค้าเพิ่มขึน้เป็น 450 - 500 ร้านค้า โดยจดัสรรพืน้ท่ีลานจอดรถกวา่ 200 คนั 
เพ่ือรองรับลกูค้า พืน้ท่ีดงักลา่วได้จดัสรรโดยแบง่เป็นสดัสว่นให้กบัชมุชนท้องถ่ิน ร้อยละ 50 พนกังานและ
ครอบครัวท่ีอยูภ่ายในสวนอตุสาหกรรมฯ ร้อยละ 30 และบคุคลภายนอก ร้อยละ 20 โดยมีการจดัสรรพืน้ท่ี
แบง่หมวดหมู่ ของประเภทร้านค้าให้อยูใ่นหมวดและกลุ่มเดียวกนั และจากเดมิเปิดให้จ าหนา่ยสินค้าในวนั
จนัทร์  พฤหสับดี  และเสาร์  ปัจจบุนัมีการปรับเปล่ียนวนัจ าหนา่ยเป็นทกุวนั โดยไมมี่วนัหยดุ 
 

มิตด้ิานสิ่งแวดล้อม 
 

ประเดน็ที่ 5: การป้องกันมลพษิ 
 บริษัทฯ ให้ความส าคญัและตระหนกัถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่สิ่งแวดล้อมภายในสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ ทัง้ 3 แหง่ รวมถึงประชาชนในชมุชนใกล้เคียง จงึมอบหมายให้ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 
1992 จ ากดั ซึง่ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการห้องปฏิบตักิารวิเคราะห์เอกชนจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
กระทรวงอตุสาหกรรม ทะเบียนเลขท่ี ว-003 ด าเนินการตดิตามตรวจสอบคณุภาพอากาศในบรรยากาศและ
ตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไปและเสียงรบกวนภายในสวนอตุสาหกรรมฯ ทัง้ 3 แหง่ เป็นประจ าทกุปี เพ่ือติดตาม
เฝา้ระวงัและปอ้งกนัไมใ่ห้การด าเนินงานของบริษัท สง่ผลกระทบในทางลบตอ่สิ่งแวดล้อมและชมุชน 
 

ล าดบั โครงการ ความคาดหวงั ผลการด าเนินงาน ช่องทางการสือ่สาร 
1 การตรวจวดัคณุภาพ

อากาศในบรรยากาศ 
- ปอ้งกนัไมเ่กิดผลกระทบ 
  ทางลบด้านสิง่แวดล้อมด้าน 
  มลพิษทางอากาศ 
- ติดตามผลเพื่อวางแผนการ 
  จดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม 
  ภายในสวนอตุสาหกรรมฯ 

- ผา่นเกณฑ์การตรวจวดั 
  ตามมาตรฐาน 

- ฝ่ายพฒันา  
  สาธารณปูโภค 
- รายงานผลการตรวจวดั 
  คณุภาพอากาศ 
  ประจ าปี 
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รายละเอียด 
ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในปี 2558 ท่ีตรวจวดัตามดชันีท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ พบวา่ คณุภาพอากาศในบรรยากาศผา่นเกณฑ์การตรวจวดัในทกุดชันี ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
ด าเนินการตดิตามผลและน าข้อมลูท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนจดัการสิ่งแวดล้อม รักษามาตรฐาน และ
จดัท าแผนพฒันางานด้านสิ่งแวดล้อมตอ่ไป 
 

ล าดบั โครงการ ความคาดหวงั ผลการด าเนินงาน ช่องทางการสือ่สาร 
2 การติดตามตรวจวดัระดบั

เสยีงโดยทัว่ไปและเสยีง
รบกวน 

- ปอ้งกนัไมเ่กิดผลกระทบ 
  ทางลบด้านสิง่แวดล้อมด้าน 
  มลพิษทางเสยีง 
- ติดตามผลเพื่อวางแผนการ 
  จดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม 
   ภายในสวนอตุสาหกรรมฯ 

- ผา่นเกณฑ์การตรวจวดั 
  ตามมาตรฐาน 

- ฝ่ายพฒันา 
  สาธารณปูโภค 
- รายงานผลการ 
  ตรวจวดัระดบัเสยีง 
  โดยทัว่ไปและเสยีง 
  รบกวนประจ าปี 

 

รายละเอียด 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงในบริเวณชมุชนพบว่า มีคา่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิ และประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมทกุประการ ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการปอ้งกนั
มลพิษทางเสียงในเชิงรุก โดยการปลกูต้นไม้บริเวณรอบรัว้โรงงานเพ่ือเป็น Buffer Zone ไมใ่ช้ระดบัเสียงดงั
ออกไปสูช่มุชนใกล้เคียงอีกด้วย  
 

ล าดบั โครงการ ความคาดหวงั ผลการด าเนินงาน ช่องทางการสือ่สาร 
3 โครงการให้ค าปรึกษา

โรงงานท่ีมีสถิติทิง้น า้เสยี
เกินคา่มาตรฐาน
โครงการ 

- เพื่อทราบวิธีการจดัการน า้เสยี  
  การจดัการสิง่แวดล้อม และ 
  ปัญหาด้านสิง่แวดล้อมของ 
  โรงงานในสวนอตุสาหกรรมฯ 
- แลกเปลีย่นประสบการณ์  
  ข้อคิดเห็น ข้อแนะน าตา่งๆ  
  และแนะน าแนวทางปฏิบตัิที ่
  เหมาะสม 
- ให้โรงงานมีการปรับปรุงแก้ไข 
  ให้น า้ทิง้อยูใ่นคา่มาตรฐาน 

- มีโรงงานจ านวน 4  
  โรงงาน จาก 7 โรงงาน 
  ที่สามารถปรับปรุง 
  แก้ไขคณุภาพน า้เสยี 
  ให้เป็นไปตามเกณฑ์  
  มาตรฐาน 
- เกิดเครือขา่ยการ 
  จดัการด้านสิง่แวดล้อม 

- ฝ่ายพฒันา 
  สาธารณปูโภค 
- รายงานสรุปผลการ 
  ด าเนินงานด้าน 
  สิง่แวดล้อม 
- รายงานด้าน 
  สิง่แวดล้อม 
  ประจ าเดือน 

รายละเอียด 
 บริษัทฯ จดัโครงการให้ค าปรึกษาโรงงานภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ส าหรับโรงงาน
ท่ีมีสถิติทิง้น า้เสียเกินคา่มาตรฐานท่ีบริษัทฯ ก าหนด ตัง้แตเ่ดือน มกราคม 2558 มีโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ
ทัง้หมด 7 โรงงาน โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปแลกเปล่ียนข้อมลูด้านการจดัการน า้เสีย ให้ค าแนะน าในการจดัท า
แผนงานเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงานของแตล่ะโรงงานอยา่งตอ่เน่ือง 
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 ผลการจดัท าโครงการฯ พบว่า มีโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ และบรรลวุตัถปุระสงค์ในการแก้ไขปัญหา
น า้ทิง้ให้มีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ทัง้หมด 4 โรงงาน ซึง่การท าโครงการในลกัษณะนี ้ ท าให้บริษัทฯ 
สามารถจดัการถึงแหลง่ก าเนิดมลพิษโดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรงงานอตุสาหกรรม ได้สร้างความตระหนกัให้ผู้
ก่อก าเนิดมลพิษใสใ่จดแูลควบคมุระบบบ าบดัมลพิษตา่งๆ เพ่ือให้สง่ผลกระทบตอ่คณุภาพสิ่งแวดล้อมน้อย
ท่ีสดุ นอกจากนี ้ โครงการดงักลา่วยงัสามารถเช่ือมโยงให้เกิดเครือขา่ยการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมขึน้ โดยให้ผู้
ก่อก าเนิดมลพิษได้มีโอกาสพบปะ ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ และแนวทางการดแูลระบบบ าบดัมลพิษ 
สง่ผลให้การจดัการด้านสิ่งแวดล้อมขยายวงกว้างและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสิทธิผล 
 

ล าดบั โครงการ ความคาดหวงั ผลการด าเนินงาน ช่องทางการสือ่สาร 
4 โครงการเผยแพร่แนว

ทางการจดัการด้าน
สิง่แวดล้อมของสวน
อตุสาหกรรมให้แก่
บคุคลภายนอก 

- เผยแพร่แนวทางการจดัการ   
  ด้านสงิแวดล้อมของสวน 
  อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์   
  ให้บคุคลภายนอก 
- แลกเปลีย่นความรู้และ 
  ประสบการณ์เพื่อน ามาใช้ 
  ปรับปรุงพฒันางานด้าน 
  สิง่แวดล้อม 
- สนบัสนนุงานด้านสิง่แวดล้อม 
  ในระยะยาวผา่นการให้ความรู้  
  แก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 

- มีหนว่ยงานรัฐบาลและ 
  เอกชนมาศกึษาดงูาน  
  ทัง้หมด 10 แหง่ 
- ได้รับการประเมินความ  
  พงึพอใจเฉลีย่ร้อยละ 88  
 

- ฝ่ายพฒันา 
  สาธารณปูโภค  
- รายการสรุปผลการ 
  ด าเนินงานด้าน 
  สิง่แวดล้อม 
- รายงานด้าน 
  สิง่แวดล้อม  
  ประจ าเดือน 

รายละเอียด 
 บริษัทฯ  ให้ความส าคญักบัการเผยแพร่ความรู้ด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ มีสว่นได้เสียและบคุคล 
ภายนอก จงึได้เปิดโอกาสให้บคุคลภายนอกเข้ามาศกึษาดงูานด้านสิ่งแวดล้อมในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ 
ประจ าทกุปี ในปี 2558 บริษัทฯ ด าเนินโครงการเผยแพร่แนวทางการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมของสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ให้แก่บคุคลภายนอก มีหน่วยงานทัง้หมด 10 หนว่ยงาน ประกอบด้วย 
หนว่ยงานภาคเอกชน 4 แห่ง สถานศกึษา 4 แหง่ หนว่ยงานราชการ 2 แหง่ และบริษัทฯ ได้รับการประเมนิ
ความพงึพอใจจากผู้ เข้าร่วมโครงการเฉล่ียร้อยละ 88 ซึง่เกินเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 70 ทัง้นี ้การให้ความรู้
ด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมจะชว่ยสร้างความเข้าใจ ปลกูจิตส านึก และปอ้งกนัปัญหามลพิษในชมุชนได้อีก
ทางหนึง่ด้วย 
 

ล าดบั โครงการ ความคาดหวงั ผลการด าเนินงาน ช่องทางการสือ่สาร 
5 การจดัการน า้เสยีจาก

โรงงานอตุสาหกรรมที ่
ผา่นการบ าบดั 

- ลดการปลอ่ยน า้เสยีเพื่อ 
  คณุภาพสิง่แวดล้อมทีด่ีขึน้ 
 

- น าน า้เสยีที่ผา่นการบ าบดั 
  มาใช้ในพืน้ท่ีสเีขียวของ 
  สวนอตุสาหกรรม 

- ฝ่ายพฒันา 
  สาธารณปูโภค  
- รายงานด้าน 
  สิง่แวดล้อม 
  ประจ าเดือน 
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รายละเอียด 
 บริษัทฯ มีการจดัการน าน า้เสียจากโรงงานอตุสาหกรรมท่ีผา่นการบ าบดัแล้วจากระบบบ าบดัน า้เสีย
สว่นกลางมาใช้ประโยชน์ โดยน ามารดน า้ต้นไม้ในพืน้ท่ีสีเขียวของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ศรีราชา 
กบนิทร์บรีุ และล าพนู โดยก าหนดเปา้หมายการใช้เป็นสดัสว่น >30% , 100% และ >80% ของปริมาณน า้ทิง้
ทัง้หมด  จะเห็นได้ว่าพืน้ท่ีในสว่นของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบนิทร์บรีุ และล าพนู มีปริมาณการน า
น า้ท่ีผ่านการบ าบดัแล้วกลบัมาใช้ประโยชน์ได้สงูสดุ เน่ืองจากมีการปรับปรุงพืน้ท่ีใช้น า้ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
มีการปลกูพืชและการจดัท าโครงการตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง  สง่ผลให้คณุภาพด้านสิ่งแวดล้อมดีขึน้ ลดคา่ใช้จา่ย
ในการจดัสรรหาแหลง่น า้มาใช้ในพืน้ท่ีสีเขียวได้เป็นอย่างดี 

กราฟแสดงปริมาณการใช้น า้รีไซเคลิเฉล่ียภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ปี 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานประเดน็นอกเหนือจาก 5 ประเดน็หลักที่ส าคัญ 
ประเดน็: ด้านนวัตกรรม 
ล าดบั โครงการ ความคาดหวงั ผลการด าเนินงาน ช่องทางการสื่อสาร 

1 โครงการวิจยัและพฒันา
ระบบบ าบดัน า้เสียและ 
รีไซเคิลน า้ (MBR & RO 
Pilot Plant Project) 

- ทดลองและทดสอบ 
  ประสิทธิภาพเทคโนโลยีการ  
  บ าบดัน า้เสียรูปแบบใหม่  
- พฒันาองค์ความรู้และ   
  วิเคราะห์ จดุเด่นจดุด้อย ของ 
  ระบบรูปแบบใหม่ในการปรับ   
  ใช้ในอนาคต 
- บริหารจดัการทรัพยากรน า้ของ  
  หน่วยงาน ให้เกิดประโยชน์   
  สงูสดุ  
- วิเคราะห์ความเหมาะสมของ 
  คณุภาพน า้ท่ีได้ หลงัผ่านการ 
  บ าบดัก่อนน า้ไปใช้ประโยชน์ 
- วิเคราะห์หาค่าเดินระบบ และ  
  ความคุ้มค่าในการลงทนุ 

- อยู่ในระหว่างการ 
  ด าเนินงาน โดยจะมีการ  
  สรุปผลภายในเดือน     
  กรกฎาคม  2559 
 

- ประชมุชีแ้จงให้กบั 
  ผู้ปฏิบตัิงาน 
- ประชมุบริษัท 
  ประจ าเดอืน 
- รายงานผลการ 
  ด าเนินงานให้กบั 
  ผู้มีส่วนได้เสียท่ี  
  เกี่ยวข้อง 
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รายละเอียด 
 บริษัทฯ เร่ิมโครงการวิจยัและพฒันาระบบบ าบดัน า้เสียและรีไซเคิล ณ สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ 
ศรีราชา เพ่ือเป็นโครงการน าร่องส าหรับการพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ของบริษัท ให้เกิดประโยชน์
สงูสดุในอนาคต โดยระบบบ าบดัน า้เสียดงักล่าวเป็นการปรับปรุงระบบบ าบดัน า้เสียโดยใช้เมมเบรนระดบั 
Micro Filtration แบบ Flat Sheet เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพระบบ และ คณุภาพน า้ทิง้ ให้อยู่ในระดบัดี จากนัน้จงึ
สบูเข้าสูร่ะบบกรองด้วยเมมเบรน RO (Reverse Osmosis) เพ่ือบ าบดัขัน้สดุท้าย และฆา่เชือ้โรคก่อนน าไปใช้
ประโยชน์ตอ่ไป ระบบจะท าการกรองเพ่ือเอาเกลือแร่ท่ีละลายออกจากน า้และก าจดัเกลือแร่ทัง้สารวาเลนซีหนึง่
และสองได้มากถึง 97-99%   
 งบประมาณการลงทนุเบือ้งต้น  ส าหรับระบบบ าบดัขนาด 5 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั ประมาณ 750,000 
บาท   โดยมีแผนการด าเนินงาน ดงันี ้
 -  ประกอบและน าเข้าชดุทดลองพร้อมตดิตัง้ 60  วนั 
 -  ตดิตัง้และทดลอง 90  วนั 
 -  สรุปผลทดลองและน าเสนอ 30  วนั 
 

 10.3    การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
  - ไมมี่ – 
 

10.4    ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR-after-Process) 
 

ล าดบั โครงการ ความคาดหวงั ผลการด าเนินงาน ช่องทางการสือ่สาร 
1 โครงการสร้างความสขุ 

สูเ่ยาวชนไทย 
- สง่เสริมการดแูลสขุภาพขัน้ 
  พืน้ฐานท่ีดีแกเ่ด็กและ 
  เยาวชน 
- สง่เสริมทกัษะพืน้ฐานด้าน 
  การน าเสนอแกเ่ด็กนกัเรียน 
- สง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม 
  ในมติิศาสนา 

- จดั Roadshow กิจกรรม 
  ให้ความรู้ในโรงเรียนตา่งๆ 
- จดัประกวดการเลา่นิทาน 
- สนบัสนนุกิจกรรมแตง่กาย 
  ชดุขาวในวนัธรรมสวนะ 

- หนงัสอืคูม่ือดแูล 
  สขุอนามยั 
- มาสคอตวินน่ีและ 
  สมาร์ท 
- งานสหกรุ๊ปแฟร์  

 

รายละเอียด 
 ตามท่ีบริษัทฯ เป็นแกนกลางร่วมกบับริษัทกลุม่สหพฒัน์ ได้ลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน
การพฒันาสงัคมไทย กบัภาครัฐ 3 กระทรวงหลกั ได้แก่ กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ และ
กรมศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ในการด าเนินโครงการสร้างความสขุสูเ่ยาวชนไทยตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 2 ภายใต้
แนวคิด “หวัจรดเท้า เช้าจรดเย็น : Happy to Grow Up เดก็รุ่นใหมว่ยัก าลงัโต” โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
สง่เสริมการดแูลสขุภาพขัน้พืน้ฐานท่ีดีในวยัท่ีก าลงัเข้าสูว่ยัรุ่น ให้เดก็และเยาวชนในสถานศกึษา สถานสงเคราะห์
ตา่งๆ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดแูลสขุภาพอยา่งถกูสขุอนามยั ผ่านการเล่านิทานและสอดแทรกค าศพัท์
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ภาษาองักฤษท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั รวมถึงวิธีเลือกใช้ผลิตภณัฑ์อย่างถกูต้อง ปลอดภยั เหมาะสม และสามารถ
น าความรู้ท่ีได้รับถ่ายทอดไปยงัสงัคมรอบข้างได้  
 ในปี 2558 ได้จดักิจกรรมโครงการสร้างความสขุสูเ่ยาวชนไทยในโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2558 รวม 33 แหง่ มีนกัเรียนเข้าร่วมโครงการทัง้สิน้ 6,295 คน 
ตลอดจน ยงัจดัให้มีกิจกรรมประกวดเลา่นิทานขึน้ภายในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครัง้ท่ี 19 ณ ศนูย์ประชมุแหง่ชาติ
สิริกิตติ ์ เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ทกัษะพืน้ฐานด้านการน าเสนอและตอกย า้การดแูลสขุภาพให้กบัเดก็และเยาวชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ สรุปผลการด าเนินโครงการ ดงันี ้

กราฟแสดงผลประเมินความพงึพอใจในการจดักิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นอกจากนี ้ บริษัทฯ และบริษัทกลุม่สหพฒัน์ได้สนบัสนนุการจดักิจกรรมของโรงเรียนสง่เสริม
คณุธรรมจริยธรรมในมิตศิาสนาต้นแบบของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม เพ่ือร่วมรณรงค์ให้เด็กและ
เยาวชนประพฤติปฏิบตัิตามหลกัธรรมทางศาสนาและร่วมสืบทอดวิถีวฒันธรรมไทย ด้วยการรณรงค์และ
สง่เสริมการแตง่กายชดุขาว ปฏิบตัธิรรมในวนัธรรมสวนะหรือวนัพระของครูและนกัเรียน โดยบริษัท
กลุม่สหพฒัน์ได้ร่วมสนบัสนนุผลิตภณัฑ์ซกัผ้าขาวให้แก่คณะครูและนกัเรียนทกุคนในโรงเรียนสง่เสริม
คณุธรรมจริยธรรมในมิตศิาสนาต้นแบบ จ านวน 5 โรงเรียน  
ล าดบั โครงการ ความคาดหวงั ผลการด าเนินงาน ช่องทางการสื่อสาร 

2 โครงการปลกูป่าลอยฟ้า
ร่วมกบัชมุชนและบริษัท
ภายในสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ ศรีราชา 

- สร้างจิตส านกึถงึความรับผิดชอบ 
  และการตอบแทนสงัคม 
- ส่งเสริม สนบัสนนุการอนรัุกษ์ 
  สิ่งแวดล้อม รวมถงึสร้างความ 
  สมัพนัธ์อนัดีระหว่างบริษัทภายใน  
  สวนอตุสาหกรรมและชมุชนรอบ 
  สวนอตุสาหกรรมฯ 
- ศกึษาดงูานความเปลี่ยนแปลง 
  ของการจดัการธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อมภายนอกพืน้ท่ี 

- ชกัชวนตวัแทนจาก 
  บริษัทภายในสวน 
  อตุสาหกรรม 
  เครือสหพฒัน์ ศรีราชา 
  และชมุชนโดยรอบได้ 
  ประมาณ 70 คน 
- ปลกูต้นไม้กว่า 300 ต้น 
 

- รายงานผลการ 
  ด าเนินงานให้กบั 
  ผู้มีส่วนได้เสียท่ี 
  เกี่ยวข้อง 
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รายละเอียด 
 ตามท่ีสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้เข้าร่วมโครงการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ซึง่ได้มุง่เน้นการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม จงึได้มีการจดักิจกรรม
การปลกูป่าลอยฟ้าขึน้ เพ่ือสร้างความตระหนกัและสร้างจิตส านกึความรับผิดชอบตอ่สงัคมให้กบับริษัทภายใน
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา และชมุชนโดยรอบ  
 ทัง้นี ้ พนกังานบริษัทฯ พนกังานของบริษัทภายในสวนอตุสาหกรรมและสมาชิกชมุชนโดยรอบรวม
จ านวน 70 คน ได้เดนิทางไปปลกูป่าและศกึษาระบบนิเวศ บริเวณเขายายเท่ียง จงัหวดันครราชสีมา ระหว่าง
วนัท่ี 6 - 7 พฤษภาคม 2558 
 

ล าดบั โครงการ ความคาดหวงั ผลการด าเนินงาน ช่องทางการสือ่สาร 
3 โครงการปรับปรุงตลิง่ 

ห้วยสาธารณะ 
- เพิ่มประสทิธิภาพในการ 
  ระบายน า้ฝนของพืน้ท่ีชมุชน 
  หน้าสวนอตุสาหกรรม 
  เครือสหพฒัน์ ศรีราชา 
- ลดการกดัเซาะและพงัทลาย 
  ของตลิง่ห้วยสาธารณะ 

- ปรับปรุงดาดตลิง่   
  คอนกรีตใหม ่ระยะทาง  
  200 เมตร 

- ฝ่ายพฒันาพืน้ท่ี 

 

รายละเอียด 
 เน่ืองจากสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีของต าบลหนองขามและต าบลบงึ 
อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ ซึง่จะมีล าห้วยสาธารณะ หรือ ห้วยใหญ่ เป็นแหลง่น า้กัน้กลางระหวา่ง 2 ต าบล 
บริษัทฯ จงึค านงึถึงความส าคญัของคณุภาพชีวิตของคนในชมุชนและการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงต้องการ
เฝา้ระวงัผลกระทบจากน า้ทว่มขงัจากปริมาณน า้ฝนมาก ด้วยสภาพของล าห้วยใหญ่มีสภาวะตืน้เขิน และถกูน า้
กดัเซาะเป็นวงกว้างเข้าไปในพืน้ท่ีชมุชนและพืน้ท่ีสาธารณะประโยชน์ บริษัทฯ จงึได้ออกแบบปรับปรุงดาดตลิ่ง
ห้วยสาธารณะขึน้ใหม ่เป็นดาดตลิ่งแบบคอนกรีต ระยะทางรวมกวา่ 200 เมตร เพ่ือพฒันาปรับปรุงให้ล าห้วย
ใหญ่สามารถระบายน า้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทัง้สิน้กว่า 4.3 ล้านบาท ซึง่คาด
วา่จะช่วยลดความเสียหายจากน า้ทว่มขงัภายในชมุชนได้ และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีร่วมกบัชมุชน ให้บริษัทฯ 
สามารถประกอบธุรกิจภายในพืน้ท่ีได้อย่างยัง่ยืน 
 

ล าดบั โครงการ ความคาดหวงั 
4 สนบัสนนุโครงการเพื่อสงัคม อาทิ 

1.  สนบัสนนุการจดัตัง้ศนูย์มะเร็งและศนูย์ปลกูถ่าย    
     เซลล์ต้นก าเนิดและอวยัวะของโรงพยาบาล    
     ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ   

 
1.  เพื่อช่วยเหลอืผู้ ป่วยโรคมะเร็งและสนบัสนนุด้าน    
     สาธารณสขุ 
 

 2. สนบัสนนุหนงัสอื 100 ปี ดร. เทียม โชควฒันา 100   
    ปรัชญาคณุธรรม  

2. เพื่อปลกูฝังจิตส านกึด้านปรัชญา คณุธรรม และ 
    จริยธรรม แกป่ระชาชนทัว่ไป 
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ล าดบั โครงการ ความคาดหวงั 
 3. สนบัสนนุการด าเนินงานขององค์กรการตอ่ต้าน   

    คอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย) 
3. เพื่อเป็นสว่นหนึง่ในการปอ้งกนัและตอ่ต้านการ 
    ทจุริตคอร์รัปชัน่ในประเทศไทย รวมถงึปลกูฝัง 
    คา่นิยมในกลุม่เยาวชน และรณรงค์สร้างพลงัสงัคม 
    ในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 4. สนบัสนนุจดัตัง้กองทนุสมัมาชีพ โดยมลูนิธิสมัมาชีพ 4. เพื่อเสริมสร้างสมัมาชีพทัว่ประเทศ น าไปสูส่งัคมที่ 
    เข้มแขง็และเกิดความสนัติสขุ 

 5. สนบัสนนุสร้างห้องปฏิบตัิการตรวจสวนหวัใจ  
    โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  
    สภากาชาดไทย 

5. เพื่อสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพในการตรวจ  
    วินิจฉยัโรคหวัใจเต็มรูปแบบและการรักษาพยาบาล 
    แก่ประชาชน 

 

 
 10.5  การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 
  บริษัทฯได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ใน จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ หัวข้อ การต่อต้าน
การทุจริต การคอร์รัปช่ัน 

 
การให้ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

 

 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ซึง่ต้องสร้างความเข้าใจให้กบัผู้บริหาร
และพนกังานทกุระดบั ให้เกิดความเข้าใจในแนวทางเดียวกนั บริษัทฯ จงึได้ให้ความรู้ด้านความรับผิดชอบตอ่
สงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลกัสตูรท่ีจดัการอบรมในปี 2558 ดงันี ้
 1. หลกัสตูร CSR Day Course CSR Report  
 2. หลกัสตูร CSR Coaching (iCSR) 
 3. หลกัสตูรการจดัท ารายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม CSR Reporting 
 4. การเข้าสูก่ารรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้าน 
  การทจุริต (CAC) 
 5. ECO Network โครงการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 6. การเปล่ียนแปลงมาตรฐาน ISO 14001:2015 และการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 7. การใช้งานโปรแกรม Waste Flow ภายใต้โครงการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 8. เปิดนโยบายและเทคนิคการลงทนุพลงังานทดแทนในปี 58 
 9. การเขียน CSR Report / Sustainability Report  
 10. การเพิ่มมลูคา่และประโยชน์ของกากอตุสาหกรรม 
 11. การจดัการด้านพลงังาน Smart Energy 2015 
 12. หลกัสตูรการระงบัเหตฉุกุเฉินอคัคีภยัและสารเคมีหกร่ัวไหลเบือ้งต้น 
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ความภาคภูมิใจของบริษัท 
 

 ได้รับการรับรองเป็นอตุสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดบัท่ี 3 จากกระทรวงอตุสาหกรรม 
โดยมุง่เน้นการพฒันาและปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง และประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม
ทัง้ภายในและภายนอกสวนอตุสาหกรรม เพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

 ได้รับเกียรติบตัรการเป็นสถานประกอบการอตุสาหกรรมท่ีด าเนินงานตามหลกัเกณฑ์ธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมประจ าปี 2558  เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 โดยมีจิตส านกึและยึดหลกัธรรมาภิบาลเป็น
หลกัในการด าเนินงาน โดยให้ชมุชนมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นในการแก้ไขปัญหาเพ่ือน าไปสู่การ
สร้างเครือข่ายระหว่างชมุชนกบัผู้ประกอบการและภาครัฐในการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุและยัง่ยืน   

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู ได้รับรางวลั CSR-DIW Continuous Award 2015 จดัโดย
กระทรวงอตุสาหกรรม  เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558  ซึง่แสดงถึงความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาองค์กรสู่
ความยัง่ยืน และให้ความส าคญักบัการด าเนินกิจการท่ีถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสีเขียวท่ีเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม ชมุชน และบรรษัทภิบาล อีกทัง้ ยงัแสดงถึงการสง่เสริมศกัยภาพมุง่สูก่ารพฒันาด้าน
สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งยัง่ยืน 

 ได้รับใบรับรอง CSR DAY จากการจดัโครงการอบรม Corporate Social Responsibility Course 
(Report) ให้แก่ผู้บริหาร พนกังานบริษัท และบริษัทกลุม่สหพฒัน์ ประจ าปี 2558 จากสถาบนัไทยพฒัน์ 
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

หากมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ กรุณาติดตอ่: 
คณะท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
530 ซอยสาธุประดษิฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร. 0-2293-0030 ตอ่ 400 
โทรสาร. 0-2293-0040  
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ 
  การควบคุมภายในของบริษัท 
  ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี  11 (ชดุท่ี  22)  เม่ือวนัท่ี  14  มีนาคม  2559  โดยมี
กรรมการอิสระทัง้ 5 คน  ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ  3  คน  เข้าร่วมประชุมด้วย   คณะกรรมการบริษัท
ได้ประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัท ประจ าปี  2558  ซึง่ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคมุภายในของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามแนวคิด  COSO  ท่ีได้
ปรับปรุง  Framework ใหม ่ โดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึง่เป็นผู้สอบทาน
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ท่ีจดัท าโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท  และ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีรายงานว่า การด าเนินงานของบริษัท เป็นไปตามธุรกิจปกตขิองบริษัท 
ไมป่รากฎสิ่งผิดปกตท่ีิเป็นนยัส าคญั ปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ท่ีประชมุได้สรุปว่า จากการประเมิน
ระบบการควบคมุภายในของบริษัท ในด้านตา่งๆ 5 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า  ระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการด าเนินงานในปัจจุบัน และบริษัทฯ 
ได้จดัให้มีสายงานตรวจสอบ   ซึง่เป็นบคุลากรของบริษัทอยา่งเพียงพอ   ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตรวจสอบอย่าง
เป็นอิสระและน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในแก่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และสนบัสนนุภารกิจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ   ท่ีจะด าเนินการตามระบบได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  ดงันี ้
 

  การควบคุมภายในองค์กร 
  บริษัทฯ มีการก าหนดวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  เปา้หมาย  และแผนงานท่ีชดัเจน  บนหลกัความซ่ือตรง 
โดยค านงึถึงความเป็นธรรมตอ่พนกังาน ลกูค้า คูค้่า คูแ่ข่ง  รวมถึงความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น ชมุชน สงัคม  
และสิ่งแวดล้อม และมีบทบาทการปฏิบตัิตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้อยู่เป็นประจ า เพ่ือให้สอดคล้องกบั
สภาพการณ์ในขณะนัน้ 

  บริษัทฯ ได้มีการจดัโครงสร้างองค์กร  จดัท ากฏบตัรของคณะกรรมการชดุตา่งๆ ตลอดจนอ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ เพ่ือแบง่แยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทและฝ่ายจดัการออกจากกนั ท าให้สามารถด าเนินงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการ หลกัการก ากบัดแูลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนกังาน ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัท าเป็นวีดทิศัน์  เผยแพร่  ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนกังานรับทราบ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิตนในการด าเนินธุรกิจและเป็นหลกัยึดในการท างานด้วย
ความซ่ือตรง  ไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ รวมถึงการไมท่จุริต  คอร์รัปชัน่ อนัท าให้เกิด
ความเสียหายตอ่บริษัทฯ    ซึ่งชว่ยท าให้ระบบการควบคมุภายใน  ด าเนนิไปได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึน้  อีกทัง้
มีระเบียบการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งควบคมุดแูลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้
ตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าท่ีในการน าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือเกินอ านาจ   มีกระบวนการตดิตาม  
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ประเมินผลการปฏิบตังิานตามหลกัการก ากบัดกิูจการท่ีดีและระเบียบปฏิบตัใินการท างาน  ซึง่หากพบไม่ปฏิบตัิ
ตาม  บริษัทฯ มีกระบวนการท่ีสามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อยา่งเหมาะสมภายในเวลาอนัควร  
โดยเป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของพนกังานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
  บริษัทฯ ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทแยกจากฝ่ายบริหารอยา่งชดัเจน  โดย
สงวนสิทธ์ิอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชดัเจน  และก ากบัดแูลให้มีการก าหนดเปา้หมายการ
ด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตังิานของผู้บริหารและพนกังาน 

  บริษัทฯ มีการจดัโครงสร้างสายการรายงาน  ก าหนดอ านาจในการสัง่การและความรับผิดชอบท่ี
เหมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการ 
  ด้านบคุลากร  บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัใินการสรรหา  และได้ปลกูฝังความซ่ือตรง
และจรรยาบรรณในการด าเนินงานตัง้แตก่ารปฐมนิเทศ บริษัทฯ ได้จดัท าแผนการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร
อย่างสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง โดยมีวตัปุระสงค์ท่ีจะพฒันาพนกังาน ให้มีความรู้ ความช านาญและสามารถ
น ามาใช้ในการปฏิบตังิาน  บริษัทฯ ใช้หลกัเกณฑ์การประเมินผลแบบรอบด้าน  360  องศา ในการประเมิน
ศกัยภาพและภาวะผู้น าของบคุลากรเป็นรายบคุคลเพ่ือการสืบทอดต าแหนง่และทนัตอ่การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 
 

  การประเมินความเส่ียง 
  ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง             
เพ่ือท าหน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบตัหิน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ด้านธรรมาภิบาลและ
การบริหารความเส่ียงของบริษัท โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง ได้แตง่ตัง้ คณะท างาน
ด้านการบริหารความเส่ียง เพ่ือประเมินความเส่ียงตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทตลอดจนมีสาย
งานตรวจสอบภายใน ซึง่อยูภ่ายใต้การสนบัสนนุของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ติดตามผลการจดัการ
ความเส่ียงอย่างตอ่เน่ืองให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ รวมทัง้ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเส่ียง
และได้มีการส่ือสารให้พนกังานทราบ  และถือปฏิบตัเิป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมองค์กร 
  บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและเหมาะสมกบัธุรกิจในขณะนัน้      
โดยได้เปิดเผยรายงานทางการเงินท่ีมีข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง และสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัท 
อยา่งแท้จริง บริษัทฯ มีการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทจุริตขึน้ มีการทบทวนเปา้หมายการปฏิบตังิานอย่าง
รอบคอบทกุเดือน   รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการให้สิ่งจงูใจ  หรือผลตอบแทนแก่พนกังานว่า
ไมมี่ลกัษณะสง่เสริมให้พนกังานกระท าไมเ่หมาะสม 

  นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  และร่วมประชมุกบั
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร เก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทจุริต และมาตรการท่ีบริษัทฯ ด าเนินการเพ่ือ
ปอ้งกนั หรือแก้ไขการทจุริต โดยบริษัทฯ ได้ส่ือสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัติามนโยบายและแนว
ปฏิบตัเิก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริต  และห้ามจา่ยสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจตามท่ีบริษัทฯ ได้ก าหนด 
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  นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีการประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจและการเปล่ียนแปลงผู้น า
องค์กร  โดยบริษัทฯ ได้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุเดือน  ซึง่สามารถก าหนดมาตรการตอบสนองตอ่
การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ  การควบคมุภายในและรายงานทางการเงิน 
 

  การควบคุมการปฏิบัตงิาน 
  บริษัทฯ มีมาตรการควบคมุท่ีชว่ยลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยก าหนดให้
การควบคมุภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เชน่ มาตรการควบคมุแบบปอ้งกนัและตดิตามกรณี
ความเส่ียงจากอทุกภยัในพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรม มีระเบียบวิธีการปฏิบตัเิก่ียวกบัการท าธุรกรรมด้านการเงิน  
การจดัซือ้ รวมทัง้การบริหารทัว่ไปเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและวงเงินอนมุตัิของ
ฝ่ายบริหารแตล่ะระดบัไว้อย่างชดัเจน รวมถึงมีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน คือ หน้าท่ี
อนมุตัิ หน้าท่ีบนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และหน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สิน ออกจากกนัโดย
เดด็ขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั ตลอดจนมีมาตรการติดตามให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไป
ตามกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง และก าหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้เป็นมาตรฐานสากล  
นอกจากนี ้ มีการเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั
บคุคลดงักล่าวรวมทัง้บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการระหวา่งกนั
หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัเสมอ กรณีท่ี
บริษัทฯ อนมุตัธิุรกรรมหรือท าสญัญาในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนับริษัทฯ ในระยะยาว  บริษัทฯ มีการติดตามให้
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้  รวมถึงมีการตดิตามดแูลการด าเนินงานของบริษัทร่วมอย่างสม ่าเสมอ 

  ในกรณีท่ีมีการท าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั
บคุคลดงักล่าว  รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  หากมีมลูคา่เกิน  1  ล้านบาท  ต้องผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ
ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา และหากเข้าขา่ยต้องเปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
จะต้องน าเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทก่อนท ารายการ โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และมีนโยบาย
ก าหนดให้การพิจารณาอนมุตัธิุรกรรมตา่งๆ  ต้องกระท าโดยผู้ไมมี่สว่นได้เสีย  เพ่ือปอ้งกนัการหาโอกาสหรือน า
ผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตวั และค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั  และทกุไตรมาสจะมีการ
สรุปรายการดงักล่าวท่ีเป็นธุรกิจปกตเิพ่ือรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

  บริษัทฯ ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบตัิ โดย
ผู้บริหารและพนกังาน  เพ่ือน าไปใช้ในเวลาท่ีเหมาะสมโดยบคุลากรท่ีมีความสามารถและเข้าใจ  โดยมีสายงาน
ตรวจสอบภายในคอยตรวจสอบการปฏิบตังิานของบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือปอ้งกนัและแก้ไขข้อผิดพลาดใน
การปฏิบตังิาน  และบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัใิห้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ หรือ
ทนัทีเม่ือมีปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบ 
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  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
  บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่ระบบสารสนเทศและการส่ือสารท่ีสามารถติดตอ่ส่ือสารกนัภายในองค์กร
ได้อยา่งทัว่ถึงระหวา่งผู้บริหารและพนกังานภายในบริษัท เพ่ือชว่ยสนบัสนนุให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
และช่วยในการตดัสินใจได้ทนัเวลาทัง้ในระดบัปฏิบตัิการและระดบับริหาร มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการ
บนัทึกบญัชีไว้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู ่ และใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) มีการส่ือสารข้อมลู
ทางการเงินหรือข้อมลูอ่ืนท่ีมีความถกูต้องเป็นปัจจบุนัไปยงัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง มีระบบการจดัเก็บข้อมลูท่ีสามารถ
ตรวจสอบความถกูต้องได้ พร้อมทัง้ระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมลูและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ  
บริษัทฯ ได้มีการน าเสนอข้อมลูและเอกสารประกอบการตดัสินใจอย่างเพียงพอเพ่ือให้คณะกรรมการของบริษัท
ใช้พิจารณาประกอบการตดัสินใจ มีการจดัท ารายงานการประชมุโดยมีสาระส าคญัครบถ้วน มีการบนัทึก
ความเห็นของกรรมการบริษัท  ข้อซกัถามหรือข้อสงัเกตของกรรมการบริษัทในเร่ืองท่ีพิจารณา (หากมี) และมตท่ีิ
ประชมุ ซึง่สามารถตรวจสอบได้ 
  บริษัทฯ  มีกระบวนการส่ือสารข้อมลูทัง้ภายในและภายนอกองค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพ  และมี
ชอ่งทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีก าหนดไว้ โดย
บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางการส่ือสารเพ่ือรับแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต ทัง้จากบคุคล
ภายในและภายนอกองค์กร  โดยข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถกูรักษาไว้เป็นความลบั 
 

  ระบบการตดิตาม 
  บริษัทฯ  มีการก าหนดเปา้หมายการด าเนินธุรกิจและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามเปา้หมาย กรณีมีความแตกตา่งจะพิจารณาทบทวนและปรับกลยทุธ์ในการด าเนินงานให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ รวมทัง้จดัให้มีกระบวนการตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
เพ่ือให้มัน่ใจวา่การควบคมุภายในได้ด าเนินการไปอยา่งครบถ้วน เหมาะสม โดยมีสายงานตรวจสอบภายใน
รับผิดชอบในการตรวจสอบ  วิเคราะห์  และประเมินผลการควบคมุภายในของระบบตา่งๆ และตรวจตดิตาม
ผลการปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ือง โดยก าหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบตัิงานของสายงานตรวจสอบภายใน  
รวมทัง้ปัญหาและการแก้ไขท่ีได้ด าเนินการแล้วตอ่คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส หากพบข้อบกพร่องท่ีมี
สาระส าคญั สายงานตรวจสอบภายในต้องรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารทนัที ฝ่ายบริหาร
ต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัททนัที พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา และต้องรายงานความคืบหน้าในการ
ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัตอ่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน
ระยะเวลาพอสมควร 
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 11.2  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความเห็นท่ีแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเตมิดู
ในเอกสารแนบ 5  :  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)  และผู้สอบบญัชีไมมี่ข้อสงัเกตเก่ียวกบัการควบคมุภายใน
แตป่ระการใด 
 

 11.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 
  คณะกรรมการบริษัท มีการจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ เป็นหน่วยงานหนึง่ภายในบริษัทฯ  
ช่ือสายงานตรวจสอบ มี  นายภิรมย์    ตองจริง   เป็นผู้จดัการฝ่าย   ซึง่เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  จบการ 
ศกึษาปริญญาตรี สาขาการบญัชี ได้เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานด้านการตรวจสอบ
ภายใน ได้แก่ หลกัสตูร Risk Management  หลกัสตูร  Good Governance To Sustainable Development  
และ หลกัสตูร  Going from “Good” to “Great” in..…It Fraud Prevention and Information Security 
Governance พร้อมทัง้มีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัท จงึเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะ
ปฏิบตัหิน้าท่ีดงักล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ มีสายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  โดยมี
ขอบเขตและความรับผิดชอบดงันี ้
 1. วางแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

ตรวจสอบภายใน 
 2. ก าหนดขัน้ตอน  แนวทางการปฏิบตัแิละวิธีการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบ 
 3. ควบคมุการตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ 
 4. ประเมินผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ 
 5. น าเสนอผลงานการตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
 6. ท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 7. ประสานงานกบัพนกังานทัง้หมด  รวมทัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
 ทัง้นี ้  การพิจารณาและอนมุตัแิตง่ตัง้  ถอดถอน  โยกย้าย ผู้ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบ
ภายในของบริษัท จะต้องผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้เปิดเผยประวตัิของหวัหน้างาน
ตรวจสอบภายในไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ในรายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฎ
ในเอกสารแนบ 3 
 สว่นหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท บริษัทฯ ยงัไมมี่การแตง่ตัง้ต าแหนง่ดงักลา่ว 
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 11.4  ข้อมูลผู้ท าบัญชีของบริษัท 
 ผู้ท าบญัชีของบริษัท ตามพระราชบญัญตักิารบญัชี พ.ศ.2543 คือ นางสาวเกษรา สัม่กาญจนรักษ์ 
ต าแหนง่ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี จบการศกึษา ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร เป็นผู้ดแูลการจดัท างบการเงินและการเปิดเผยข้อมลูทางบญัชี ให้มีความครบถ้วนและถกูต้อง 
โดยมีคณุสมบตัขิองผู้ท าบญัชี 
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12.   รายการระหว่างกัน 
 มาตรการในการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกันที่เป็นรายการเก่ียวโยงกัน บริษัทฯ มีการก าหนด
นโยบายในการปฏิบตัิการท ารายการระหว่างกนั ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และมีมลูคา่เกินกว่า 1,000,000.- บาท 
บริษัทฯ ก าหนดให้น าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา และ
หากเข้าขา่ยจะต้องเปิดเผยข้อมลูตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทฯ จะด าเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด และได้รับการอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษัท ซึง่ท าให้กรรมการบริษัททกุคน
ได้รับทราบ โดยก าหนดให้กรรมการบริษัทท่ีมีสว่นได้เสียในวาระใดต้องออกจากห้องประชมุ และไมอ่อกเสียง
ในวาระนัน้ การพิจารณาการท ารายการดงักลา่ว ได้พิจารณาถึงเหตผุล  ความสมเหตสุมผล ความจ าเป็นของ
การท ารายการเพ่ือประโยชน์ของบริษัท หากมีความเห็นท่ีตา่งไป จะมีการบนัทึกไว้ในรายงานการประชมุ เม่ือ
เสร็จสิน้การประชมุบริษัทฯ ได้แจ้งมตแิละได้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ก่อนท ารายการ โดยเปิดเผยการท ารายการดงักลา่วทัง้ภาษาไทยภาษาองักฤษ
ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)    
 นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถท าธุรกรรมท่ีเป็นรายการ
ธุรกิจปกต ิ หรือสนบัสนนุธุรกิจปกต ิ ท่ีมีข้อตกลงทางการค้าท่ีเป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปในลกัษณะเดียวกบั
ท่ีวิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าท่ีปราศจาก
อิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง โดยขออนมุตัหิลกัการ
ทกุปี และสรุปรายการระหว่างกนัทกุไตรมาส เพ่ือรายงานตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทและได้สรุปเปิดเผยไว้
ใน แบบ  56-1  และแบบ  56-2 
 แนวโน้มในการท ารายการระหว่างกันใน  การท าธุรกิจของบริษัท  ส่วนใหญ่เป็นการท าธุรกิจกบับริษัท
กลุม่สหพฒัน์ ซึง่เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติทางการค้า โดยมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปและบริษัทฯ มี
มาตรการดแูลการท ารายการระหวา่งกนัให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ซึ่งในปี 2558 มีการท ารายการระหว่างกัน ประเภททรัพย์สินหรือบริการ 7 รายการ 
และประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  3 รายการ ดังนี ้
 12.1 ประเภททรัพย์สินหรือบริการ 
  การซือ้/ขายหุ้น    
  1.  ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 9 (ชดุท่ี 21)  เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2558 อนมุตัิ
ให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงทนุใน บริษัท กรีน ไลฟ์ แมนเนจเมนท์ จ ากดั  โดยการซือ้หุ้นสามญัจาก บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. 
จ ากดั จ านวน 10,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 368.33 บาท เป็นเงิน 3,683,300.- บาท และซือ้จาก บริษัท สรีราภรณ์ 
จ ากดั จ านวน 20,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 368.33 บาท เป็นเงิน 7,366,600.- บาท รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้  
30,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 11,049,900.- บาท   



     บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

206 
 

   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบณุยสิทธ์ิ  โชควฒันา กรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของ บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั นายบญุเกียรติ โชควฒันา กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้อ านวยการ 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  และนายบญุชยั โชควฒันา กรรมการบริษัท  และเป็น
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อ านวยการ บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) ซึง่ทัง้ 2 บริษัท 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 
  2. ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2 (ชดุท่ี 22) เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2558  
อนมุตัใิห้บริษัทฯ ขายหุ้นสามญั บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ให้กบั บริษัท โอซีซี จ ากดั 
(มหาชน) โดยซือ้ขายผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  จ านวน 1,350,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 14.10 บาท  
เป็นเงินทัง้สิน้  19,035,000.- บาท   
   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายส าเริง มนญูผล กรรมการบริษัท และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ของ 
บริษัท โอซีซี จ ากดั (มหาชน)   
  3. ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3 (ชดุท่ี 22) เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2558 อนมุตัิ
ให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามญั บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ให้กบั บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั 
(มหาชน) จ านวน 1,350,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 14.10 บาท  เป็นเงินทัง้สิน้  19,035,000.- บาท  โดยซือ้ขาย
ผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   
   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบณุยสิทธ์ิ  โชควฒันา และนายส าเริง มนญูผล กรรมการบริษัท 
และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ของ บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน)   
  4. ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี  3 (ชดุท่ี 22) เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2558 อนมุตัิ
ให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามญั บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ให้กบั บริษัท วิทยาสิทธ์ิ จ ากดั จ านวน 
1,350,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 14.10 บาท เป็นเงินทัง้สิน้  19,035,000.- บาท  โดยซือ้ขายผา่นตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 
   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบณุยสิทธ์ิ  โชควฒันา และนายบญุเกียรติ โชควฒันา 
กรรมการบริษัท และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ของ บริษัท วิทยาสิทธ์ิ จ ากดั 
  5. ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 7 (ชดุท่ี 22) เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 
อนมุตัใิห้บริษัทฯ ขายหุ้นสามญั บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ให้กบั บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) 
จ ากดั จ านวน 1,350,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 14.10 บาท  เป็นเงินทัง้สิน้  19,035,000.- บาท  โดยซือ้ขายผ่าน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบญุชยั โชควฒันา กรรมการบริษัท และเป็นประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการผู้อ านวยการ บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน)  ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของ 
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากดั 
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  6. ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี  8 (ชดุท่ี 22) เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2558 อนมุตัิ
ให้บริษัทฯ ซือ้หุ้นสามญั บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  จาก บริษัท ไทเกอร์ ดสิทริบวิชัน่ 
แอนด์ โลจิสติคส์ จ ากดั  จ านวน 1,122,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 39.- บาท  เป็นเงินทัง้สิน้ 43,758,000.- บาท 
โดยซือ้ขายผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา กรรมการบริษัท และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษัท ไทเกอร์ ดสิทริบวิชัน่ แอนด์  โลจิสติคส์ จ ากดั 
  การซือ้/ขายทรัพย์สิน 
  1. ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1 (ชดุท่ี 22) เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558  
อนมุตัใิห้บริษัทฯ ซือ้สิ่งปลกูสร้าง เลขท่ี 129 หมูท่ี่ 1 ต าบลนนทรี  อ าเภอกบนิทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ จาก 
บริษัท สหโคเจน กรีน จ ากดั เป็นเงิน 8,005,600.- บาท (ตามราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ)  
   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบณุยสิทธ์ิ  โชควฒันา กรรมการบริษัทและเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  นายบญุชยั   โชควฒันา   กรรมการบริษัท  และเป็น
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อ านวยการ บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) ซึง่ทัง้ 2 บริษัท 
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใน  บริษัท  สหโคเจน กรีน 
จ ากดั  ร้อยละ 99.99  
 

 12.2  ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ  
  ค า้ประกัน/ให้กู้ยืม 
  1.  ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 10 (ชดุท่ี 21) เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2558
อนมุตัใิห้บริษัทฯ ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่ บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั ตามสดัสว่นการถือหุ้นของ
บริษัท ซึง่เทา่กบัร้อยละ 15 ของทนุจดทะเบียน โดยเป็นการค า้ประกนัตอ่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
จ านวน 4,590,000.- บาท และเป็นการค า้ประกนัตอ่ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ านวน 
30,910,000.- บาท  รวมวงเงินค า้ประกนั จ านวน 35,500,000.- บาท จากวงเงินรวมจ านวน 236 ล้านบาท 
   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบญุชยั โชควฒันา กรรมการบริษัท และเป็นประธาน
กรรมการบริหาร  บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา กรรมการบริษัท และเป็น
กรรมการผู้อ านวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ซึง่ทัง้ 2 บริษัท เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
ของ บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั  
  2. ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2 (ชดุท่ี 22) เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2558 อนมุตัิ
ให้บริษัทฯ ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่ บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
ซึง่เทา่กบัร้อยละ 20 ของทนุจดทะเบียน โดยเป็นการค า้ประกนัตอ่ Tokyu Corporation (Japan) จ านวน 
140,000,000.- บาท จากวงเงินสินเช่ือ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ทัง้หมด 700 ล้านบาท  ซึง่ทาง 
Tokyu Corporation (Japan) เป็นผู้ค า้ประกนัเตม็จ านวน 
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   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบญุชยั  โชควฒันา กรรมการบริษัท  และเป็นประธาน
กรรมการบริหาร  และกรรมการผู้อ านวยการ  บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของ  บริษัท สห โตควิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  
  3. ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2 (ชดุท่ี 22) เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2558  
อนมุตัวิงเงินกู้  ให้แก่ บริษัท ไทเกอร์ ดสิทริบิวชัน่ แอนด์ โลจิสติคส์ จ ากดั จ านวน 90 ล้านบาท ระยะเวลา  
ตัง้แตว่นัท่ี 19 มิถนุายน 2558 - 31 กรกฎาคม 2558 และสามารถช าระคืนก่อนก าหนดได้ อตัราดอกเบีย้ 
MLR ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) โดยเม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558  มีการช าระคืนให้แก่บริษัทฯ 
จ านวน 30 ล้านบาท  คงเหลือวงเงินกู้ อีก 60 ล้านบาท บริษัทฯ จงึมีมตติอ่อายวุงเงินกู้ ท่ีเหลือ 60 ล้านบาท 
ตัง้แตว่นัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 - 30 กนัยายน 2558 และเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 มีการช าระคืนให้แก่
บริษัทฯ อีกจ านวน 10 ล้านบาท คงเหลือวงเงินกู้ อีก 50 ล้านบาท บริษัทฯ จงึมีมติตอ่อายวุงเงินกู้ ท่ีเหลือ 50 
ล้านบาท ตัง้แตว่นัท่ี 30 กนัยายน 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558 และได้มีการช าระคืนเรียบร้อยแล้ว 
   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบณุยสิทธ์ิ  โชควฒันา  กรรมการบริษัท และเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ ของ บริษัท ไทเกอร์ ดสิทริบวิชัน่ แอนด์ โลจิสติคส์ จ ากดั 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีวงเงินค า้ประกนัสินเช่ือให้กบับริษัทกลุม่สหพฒัน์จ านวน 8  
บริษทั  วงเงินรวมประมาณ 297.81  ล้านบาท  ยอดใช้ไปรวมประมาณ  142.74  ล้านบาท    
  ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายรับจากคา่ค า้ประกนัจ านวน 0.62 ล้านบาท จากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 6 
รายโดยคิดคา่ธรรมเนียมการค า้ประกนัในอตัราร้อยละ 0.5-1 ของมลูคา่วงเงิน บริษัทฯ จะจดัเก็บจากบริษัทท่ี
จา่ยคา่ปรึกษาธุรกิจในอตัราร้อยละ 0.5 และจะจดัเก็บจากบริษัทท่ีไมไ่ด้จา่ยคา่ปรึกษาธุรกิจร้อยละ 1 และจะไม่
เก็บคา่ธรรมเนียมค า้ประกนัจากบริษัทร่วมลงทนุจากตา่งประเทศ เน่ืองจากเป็นการค า้ประกนัตามสดัส่วนการ
ลงทนุและเป็นไปตามสญัญาร่วมทนุ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เร่ิมเจรจากบับริษัทร่วมลงทนุจากตา่งประเทศ เพ่ือ
เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมค า้ประกนัเพิ่มขึน้  โดยมีรายละเอียดดงันี ้                      
                                                                

   (หนว่ย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ 

                    ตามวิธีสว่นได้เสียและ 
                  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท  สหชลผลพืช จ ากดั  B 315,000.06 
2 บริษัท  ไหมทอง จ ากดั B 25,000.00 
3 บริษัท  โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั B 100,000.06 
4 บริษัท  พิทกัษ์กิจ จ ากดั B 159,960.08 
5 บริษัท  สห โตคิว คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั B 9,812.00 
6 PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE CO., LTD.  6,653.82 
 รวม  616,426.02 
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 12.3 ค่าไฟฟ้าและค่าไอน า้ 
  ในปี 2558  บริษัทฯ มีคา่ไฟฟ้าและไอน า้รับจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัจ านวน 20 ราย เป็นจ านวน
เงินทัง้สิน้ 382.05 ล้านบาท  โดยในการซือ้ขายสว่นใหญ่จะท าเป็นสญัญาซือ้ขายระยะยาว  โดยมีอายสุญัญา 
15 ปี และในการคิดคา่ไฟฟ้านัน้ บริษัทฯ จะคิดในราคาไม่เกินกว่าราคาจ าหน่ายของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคส่วน
ราคาคา่ไอน า้ไม่ต ่ากว่าราคาซือ้จาก บริษัท  สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) ซึ่งรายการท่ีมีมลูคา่มากกวา่ 
500,000.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 99.85  มีรายละเอียดดงันี ้               
                                                                                                                           

   (หนว่ย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชือ่บริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ 

                    ตามวิธีสว่นได้เสียและ 
                 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท  กบินทร์พฒันกิจ จ ากดั  B 5,349,290.23 
2 บริษัท  เจนเนอร์รัลกลาส จ ากดั B 3,343,868.83 
3 บริษัท  ท้อปเทร็นด์แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั B 29,890,569.37 
4 บริษัท  เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ ากดั (มหาชน) B 64,494,858.80 
5 บริษัท  ไทยคามายา่ จ ากดั B 8,208,907.26 
6 บริษัท  เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี จ ากดั A,B 7,030,204.62 
7 บริษัท  ราชาอชูิโน จ ากดั B 31,586,717.48 
8 บริษัท  ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากดั B 127,802,074.69 
9 บริษัท  สหชลผลพืช จ ากดั B 8,332,526.37 

10 บริษัท  สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) A,B 1,860,268.27 
11 บริษัท  อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั B 1,946,237.17 
12 บริษัท  เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล   

            เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) B 49,505,317.76 
13 บริษัท  โอสถอินเตอร์แลบบอราทอร่ีส์ จ ากดั B 10,634,190.90 
14 บริษัท  อินเตอร์เนชัน่แนลเลทเธอร์แฟชัน่จ ากดั B 692,225.66 
15 บริษัท  พิทกัษ์กิจ จ ากดั B 1,703,708.74 
16 บริษัท  บางกอกโตเกียวช็อคส์จ ากดั A,B 24,435,848.05 
17 บริษัท  อินเตอร์เนชัน่แนล คิวริตี ้ฟตุแวร์จ ากดั B 4,074,678.11 
18 บริษัท  ดบัเบิล้ยบูแีอลพี จ ากดั B 574,846.71 
19 บริษัทอ่ืนๆ  584,341.28 

 รวม  382,050,680.30 
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 12.4 ค่าลิขสิทธ์ิรับ 
  บริษัทฯ  ได้ท าสญัญายินยอมให้ใช้เคร่ืองหมายการค้ากบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัโดยสญัญามีระยะ 
เวลาเฉล่ีย 1-3 ปี และ บริษัทฯ คดิคา่ตอบแทนในอตัราร้อยละ 3.50-8.30 ของราคายอดขายสทุธิ โดยในปี 
2558 บริษัทฯ มีคา่ลิขสิทธ์ิรับจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัจ านวน 10 รายเป็นจ านวนทัง้สิน้ 62.72 ล้านบาท ซึง่
รายการท่ีมีมลูคา่มากกว่า  500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.34 มีรายละเอียดดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12.5  ค่าปรึกษารับ 
  ในปี  2558  บริษัทฯ มีคา่ปรึกษาธุรกิจจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 17 ราย เป็นจ านวนทัง้สิน้  8.19  
ล้านบาท โดยคา่ปรึกษาธุรกิจจะพิจารณาจากลกัษณะของการใช้บริการ  ซึง่รายการท่ีมีมลูคา่มากกวา่ 
500,000.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 60.44 มีรายละเอียดดงันี ้             

   (หนว่ย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ 

                ตามวิธีสว่นได้เสียและ 
             งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท  เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี จ ากดั A,B 600,000.00 
2 บริษัท  ไลอ้อน (ประเทศไทย)จ ากดั B 1,800,000.00 
3 บริษัท  อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอร่ีส์ จ ากดั B 1,200,000.00 
4 บริษัท  ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) B 1,350,000.00 
5 บริษัทอ่ืนๆ  3,240,000.00 
 รวม  8,190,000.00 

 
 12.6  ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 
  บริษัทฯ ได้ท าสญัญาเชา่อสงัหาริมทรัพย์กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั โดยสญัญาเชา่มีระยะเวลา
เฉล่ีย 1 ถึง 3 ปี โดยการก าหนดราคาจะขึน้อยูก่บัท าเลท่ีตัง้และต้นทนุในการลงทนุของบริษัท ในปี 2558  

   (หนว่ย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ 

                ตามวิธีสว่นได้เสียและ 
             งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท  แชมป์เอชจ ากดั B 4,172,952.49 
2 บริษัท  ธนลูกัษณ์ จ ากดั  (มหาชน) B 36,374,214.91 
3 บริษัท  ราชาอชูิโน จ ากดั B 2,382,746.05 
4 บริษัท  ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) B 12,809,057.18 
5 บริษัท  ไหมทอง จ ากดั B 1,419,370.97 
6 บริษัท  ภทัยาอตุสาหกิจ จ ากดั B 5,148,845.94 
7 บริษัทอ่ืนๆ  414,446.27 
 รวม  62,721,633.81 
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บริษัทฯ มีคา่เชา่อสงัหาริมทรัพย์รับจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 21 ราย  เป็นจ านวนทัง้สิน้  58.17  ล้านบาท   
ซึง่รายการท่ีมีมลูคา่มากกวา่ 500,000.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 99.32 มีรายละเอียดดงันี ้

       (หนว่ย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ 

ตามวิธีสว่นได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท  กบินทร์พฒันกิจจ ากดั B 3,588,640.00 
2 บริษัท  ท้อปเทร็นด์แมนแูฟคเจอร่ิงจ ากดั B 1,285,343.28 
3 บริษัท  เท็กซ์ไทล์เพรสทีจจ ากดั(มหาชน) B 823,684.80 
4 บริษัท  เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี จ ากดั A,B 28,793,100.00 
5 บริษัท  ราชาอชูิโน จ ากดั B 856,080.00 
6 บริษัท  ศรีราชาเอวิเอชัน่ จ ากดั B 2,900,000.00 
7 บริษัท  อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั B 568,643.28 
8 บริษัท  เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล     
            เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) B 7,200,624.00 
9 บริษัท  เอชแอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จ ากดั B   2,707,200.00 

10 บริษัท  เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จ ากัด B 890,160.00 
11 บริษัท  พิทกัษ์กิจ จ ากดั B 797,000.00 
12 บริษัท  ซรููฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั B 605,400.00 
13 บริษัท  โมเดอร์น เทคโนโลยี่ คอมโพเน้นท์ จ ากดั B 6,000,000.00 
14 บริษัท  บีเอ็นซีแมส่อด จ ากดั B 758,160.00 
15 บริษัทอ่ืนๆ  397,860.00 

 รวม  58,171,895.36 
 
 12.7 ค่าน า้รับ 
  ในปี 2558 บริษัทฯ มีคา่น า้รับจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัจ านวน 42 ราย เป็นจ านวนทัง้สิน้ 32.20 

ล้านบาท โดยการคิดคา่น า้นัน้   บริษัทฯ จะคดิในราคาไมเ่กินกวา่ราคาจ าหนา่ยของการประปาสว่นภมูิภาค      
ซึง่รายการท่ีมีมลูคา่มากกวา่ 500,000.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 88.35  มีรายละเอียดดงันี ้    

   (หนว่ย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ 

ตามวิธีสว่นได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท  ท้อปเทร็นด์แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั B 544,032.00 
2 บริษัท  เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ ากดั (มหาชน) B 3,250,240.00 
3 บริษัท  ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) B 1,042,586.00 
4 บริษัท  ราชาอชูิโน จ ากดั B 5,953,160.00 
5 บริษัท  ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากดั B 1,149,960.00 
6 บริษัท  สหโคเจน กรีน จ ากดั B 2,930,644.00 
7 บริษัท  สหชลผลพืช จ ากดั B  718,864.00 
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                  (หนว่ย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ 
ตามวิธีสว่นได้เสียและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
8 บริษัท  เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล     
            เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) B 4,930,416.00 
9 บริษัท  เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จ ากัด B 4,787,735.00 

10 บริษัท  โอสถอินเตอร์แลบบอราทอร่ีส์ จ ากดั B 734,808.00 
11 บริษัท  บางกอกโตเกียวช็อคส์ จ ากดั B 1,363,512.00 
12 บริษัท  อินเตอร์เนชัน่แนลคิวริตีฟ้ตุแวร์ จ ากดั B 1,041,888.00 
13 บริษัทอ่ืนๆ  3,752,059.75 

 รวม  32,199,904.75 
 

 12.8  ค่าบ าบัดน า้เสีย 
  ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายรับคา่บ าบดัน า้เสียจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัจ านวน 36 ราย เป็นจ านวน
เงินทัง้สิน้ 17.11  ล้านบาท   โดยคดิราคาจากลกัษณะการให้บริการ  จ านวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทนุในการ
บริการ ซึง่รายการท่ีมีมลูคา่มากกวา่ 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.95 มีรายละเอียดดงันี ้        

   (หนว่ย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ 

ตามวิธีสว่นได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) B 764,024.00 
2 บริษัท ราชาอชูิโน จ ากดั B 595,172.80 
3 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) B 625,560.60 
4 บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) B 4,011,674.56 
5 บริษัท เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล     
           เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) B 2,647,795.44 
6 บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จ ากดั B 5,349,097.00 
7 บริษัท บางกอกโตเกียวช็อคส์จ ากดั A,B 545,404.80 
8 บริษัทอ่ืนๆ  2,575,195.04 
 รวม  17,113,924.24 

 

 12.9  รายได้งานแสดงสินค้า 
  ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้งานแสดงสินค้าจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัจ านวน  42 ราย เป็น
จ านวนเงินทัง้สิน้  42.02 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลกัษณะการให้บริการ จ านวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทนุ
ในการบริการ ซึง่รายการท่ีมีมลูคา่มากกวา่ 500,000.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 91.69 มีรายละเอียดดงันี ้
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   (หนว่ย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณความสมัพนัธ์ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ 

ตามวิธีสว่นได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท  กบินทร์พฒันกิจ จ ากดั B 1,635,500.00 
2 บริษัท  แชมป์เอชจ ากดั B 1,037,000.00 
3 บริษัท  เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ ากดั (มหาชน) B 1,026,000.00 
4 บริษัท  ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) B 3,714,500.00 
5 บริษัท  นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) B 899,700.00 
6 บริษัท  ประชาอาภรณ์ จ ากดั (มหาชน) B 1,520,000.00 
7 บริษัท  ราชาอชูิโนจ ากดั B 716,000.00 
8 บริษัท  ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากดั B 950,000.00 
9 บริษัท  สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) A,B 1,582,000.00 

10 บริษัท  เอชแอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จ ากดั B 574,500.00 
11 บริษัท  โอ ซี ซี จ ากดั (มหาชน) A,B 1,174,000.00 
12 บริษัท  ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) B 20,904,200.00 
13 บริษัท  ยนีูเวอร์สบิวตี ้ จ ากดั B 1,174,000.00 
14 บริษัท  เพรซิเดนท์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) B 800,000.00 
15 บริษัท  ภทัยาอตุสาหกิจ จ ากดั B 826,000.00 
16 บริษัทอ่ืนๆ  3,491,300.00 

 รวม  42,024,700.00 
 

 12.10  ค่าบริการส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภครับ 
 ในปี 2558 บริษัทฯ มีคา่บริการส่วนกลางและคา่สาธารณปูโภครับจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั
จ านวน 39 ราย เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 23.75 ล้านบาท โดยคดิราคาจากพืน้ท่ีการให้บริการ จ านวน  
ระยะเวลา รวมถึงต้นทนุในการบริการ ซึง่รายการท่ีมีมลูคา่มากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.07 
มีรายละเอียดดงันี ้

   (หนว่ย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณความสมัพนัธ์ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ 

ตามวิธีสว่นได้เสียและ 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท  กบินทร์พฒันกิจ จ ากดั B 3,659,360.00 
2 บริษัท  ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) B 644,112.00 
3 บริษัท  เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี จ ากดั A,B 563,344.80 
4 บริษัท  ราชาอชูิโนจ ากดั B 1,217,472.00 
5 บริษัท  ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากดั B 1,098,072.00 
6 บริษัท  เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล     
            เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) B 10,253,772.00 
7 บริษัท  เอชแอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จ ากดั B 603,600.00 
8 บริษัท  พิทกัษ์กิจ จ ากดั B 668,200.00 
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   (หนว่ย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณความสมัพนัธ์ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ 

ตามวิธีสว่นได้เสียและ 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

9 บริษัท  ซรููฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั B 706,749.12 
10 บริษัท  บีเอ็นซีแมส่อด จ ากดั B 789,660.00 
11 บริษัทอ่ืนๆ  3,545,060.00 

 รวม  23,749,401.92 
  

 12.11  ค่าบริการในส่วนอ่ืนๆ 
 ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายรับอ่ืนๆ จากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 54.63 ล้านบาท โดยคิดราคาจาก
ลกัษณะการให้บริการ จ านวน ระยะเวลา รวมถึงต้นทนุในการบริการ มีรายละเอียดดงันี ้

 (หนว่ย : บาท) 

ประเภทรายรับ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ 

ตามวิธีสว่นได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1.  ขายอสงัหาริมทรัพย์ 29,000,000.00 
2.  คา่บริการรับ 10,782,922.10 
3.  คา่รักษาพยาบาล 536,973.29 
4.  เคร่ืองหมายการค้ารับ 1,327,244.09 
5.  ดอกเบีย้รับ 2,774,486.29 
6.  สิทธิการเชา่รับ 69,135.08 
7.  รายได้อ่ืน 10,136,490.31 
รวม 54,627,251.16 

   

 12.12  ต้นทุนค่าไฟฟ้าและไอน า้ 
 บริษัทฯ ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะเวลา 15 ปี กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั คือ บริษัท สหโคเจน 
(ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) ซึง่จ านวนเงินท่ีจา่ยไมส่งูกวา่ราคาท่ีการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคก าหนด โดยในปี  2558 
บริษัทฯมีต้นทนุคา่บริการไฟฟ้าและไอน า้ ดงันี ้

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ 

ตามวิธีสว่นได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1.  ต้นทนุคา่ไฟฟา้ 1,426,911,166.24 
2.  ต้นทนุคา่ไอน า้ 303,579,502.34 
     รวม 1,730,490,668.58 
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 12.13 ค่าไฟฟ้าและไฟฟ้าโรงกรองน า้ 
  ในปี 2558 บริษัทฯ มีคา่ไฟฟ้าจา่ยให้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 3 ราย ซึง่ราคาเป็นไปตามท่ีผู้
ให้บริการก าหนดไมส่งูกว่าราคาของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค เป็นจ านวนทัง้สิน้ 15.08 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้  

   (หนว่ย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณความสมัพนัธ์ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ 

ตามวิธีสว่นได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) B 1,822,321.65 
2 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั B 26,270.00 
3 บริษัท  สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) B 13,932,085.36 
 รวม  15,780,677.01 

 

 12.14 ค่ารักษาความปลอดภัย 
 ในปี 2558 บริษัทฯ มีคา่รักษาความปลอดภยักบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 1 ราย โดยพิจารณาจาก 
จ านวนพนกังานรักษาความปลอดภยั เวลาและพืน้ท่ีในการใช้บริการ มีรายละเอียดดงันี ้ 

   (หนว่ย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ 

ตามวิธีสว่นได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บริษัท พี ที เค มลัติเซอร์วิส จ ากดั B 26,719,525.67 
 

 12.15 ค่าบ าบัดน า้เสีย   
 ในปี 2558 บริษัทฯ มีคา่บ าบดัน า้เสียให้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 2 ราย ซึง่การจ่ายคา่ตอบแทน
เป็นไปตามสญัญาและปริมาณการใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีเกิดขึน้จริง ตามราคาตลาดทัว่ไป มีรายละเอียดดงันี ้

   (หนว่ย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ 

ตามวิธีสว่นได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั B 21,867,660.68 
2 บริษัท  สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) B 3,044.05 
 รวม  21,870,704.73   

 12.16 ค่าเช่าจ่าย  
  ในปี 2558 บริษัทฯ มีคา่เชา่จา่ยให้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 4 ราย โดยพิจารณาจา่ย
คา่ตอบแทนตามสญัญา มีการเปรียบเทียบกบัผู้ให้เชา่รายอ่ืน และพิจารณาจากท าเลท่ีตัง้ ลกัษณะสภาพ
และการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ เป็นจ านวนทัง้สิน้ 3.67  ล้านบาท มีรายละเอียดดงันี ้   
  



     บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

216 
 

   (หนว่ย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
     งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ 

ตามวิธีสว่นได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท ไทยซีคอมพิทกัษ์กิจ จ ากดั B 36,722.40 
2 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) B 2,247,084.00 
3 บริษัท  สินภราดร จ ากดั A,B 800,000.00 
4 บริษัท ทรัพย์สินสหพฒัน์ จ ากดั A,B 585,000.00 
 รวม  3,668,806.40 

 

 12.17 การก่อสร้างและซือ้สินทรัพย์ 
 ในปี 2558 บริษัทฯ มีคา่ก่อสร้างและซือ้สินทรัพย์ท่ีจา่ยให้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 5 ราย ซึง่
คา่ตอบแทนท่ีจา่ยพิจารณาจากรูปแบบ ขนาดอาคาร วสัด ุและเทคนิคการตกแตง่ติดตัง้เปรียบเทียบราคากบั
ผู้ เสนอรายอ่ืน เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 60.51 ล้านบาท มีรายละเอียดดงันี ้

   (หนว่ย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ 

ตามวิธีสว่นได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท พิทกัษ์กิจ จ ากดั B 46,921,103.49 
2 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั B 4,637,046.60 
3 บริษัท พี ที เค มลัติเซอร์วิส จ ากดั B 945,450.02 
4 บริษัท เส-นอร์สหโลจิสติกส์ จ ากดั B 5,500.00 
5 บริษัท สหโคเจน กรีน จ ากดั B 8,005,600.00 
 รวม  60,514,700.11 

 

 12.18 ค่าใช้จ่ายงานแสดงสินค้า 

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยงานแสดงสินค้าท่ีจ่ายให้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 17 ราย โดย
พิจารณาจา่ยคา่ตอบแทนตามลกัษณะงาน  ท าเล ปริมาณ  และระยะเวลาของการใช้บริการ  เป็นจ านวนเงิน
ทัง้สิน้ 4.95 ล้านบาท  ซึง่รายการท่ีมีมลูคา่มากกวา่ 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.62 มีรายละเอียด
ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (หนว่ย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ 

ตามวิธีสว่นได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) B 512,998.41 
2 บริษัท พี ที เค มลัติเซอร์วิส จ ากดั B 1,762,179.60 
3 บริษัท กบินทร์พฒันกิจ จ ากดั B 876,543.07 
4 บริษัทอ่ืนๆ  1,802,012.50 
 รวม  4,953,733.58 



     บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

217 
 

 12.19 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
  ในปี 2558 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยอ่ืนท่ีจ่ายให้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 24 ราย เป็นจ านวนเงิน
ทัง้สิน้ 163.37 ล้านบาท ซึง่เป็นราคาตลาดเทียบเคียงกบัผู้ให้บริการรายอ่ืนในลกัษณะเดียวกนัโดยทัว่ไป 
รายการท่ีมีมลูคา่มากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.74  มีรายละเอียดดงันี ้  

   (หนว่ย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
    งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุ 

ตามวิธีสว่นได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท พิทกัษ์กิจ จ ากดั B 2,509,200.75 
2 บริษัท พี ที เค มลัติเซอร์วิส จ ากดั B 90,154,707.44 
3 บริษัท ศรีราชาเอวิเอชัน่ จ ากดั B 2,568,000.00 
4 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั B 60,508,306.43 
5 บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) A,B 3,273,577.53 
6 บริษัท กบินทร์พฒันกิจ จ ากดั B 1,643,977.80 
7 บริษัท เทรชเชอร์ ฮิลล์ จ ากดั B 645,385.00 
8 บริษัทอ่ืนๆ  2,063,379.50 
 รวม  163,366,534.45 

  

 เน่ืองจากรายการระหวา่งกนักบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีเกิดขึน้ สว่นใหญ่เป็นรายการท่ีด าเนินไปตาม
ธุรกิจปกต ิ และเพ่ือเป็นการสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ เชน่ การซือ้ขายไฟฟ้าในสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  การให้บริการรับปรึกษาธุรกิจ การให้บริการเคร่ืองหมายการค้า  เป็นต้น ซึง่
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีการอนมุตัหิลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไปใน
การท าธุรกรรมระหวา่งบริษัทฯ   กบั กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง   เป็นประจ าทกุปีใน
การประชมุคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ท่ี 1  หลงัจากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  เพ่ือให้กรรมการ
บริษัทชดุใหมไ่ด้ทราบเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว และให้สรุปรายการดงักลา่วทกุไตรมาส เพ่ือรายงานให้แก่
คณะกรรมการบริษัททราบ อยา่งไรก็ตาม รายการระหวา่งกนัท่ีไมใ่ชธุ่รกิจปกติ  บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ีทจ. 21/2551   เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

 นโยบายในการท ารายการระหวา่งกนัของบริษัท ส าหรับรายการท่ีเป็นปกตทิางธุรกิจกบับริษัทท่ี
เก่ียวข้องกนันัน้ มีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต แตใ่นสว่นของการให้กู้ ยืมเงิน   บริษัทฯ มี
นโยบายลดการให้กู้ ยืมแก่บริษัทตา่งๆ ลงอยา่งตอ่เน่ือง   และมีนโยบายท่ีจะลดวงเงินค า้ประกนัท่ีเกินความ
จ าเป็นและหากต้องค า้ประกนั จะค า้ประกนัตามสดัสว่นการลงทนุ หรือให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบตามสายธุรกิจนัน้ๆ  เป็นผู้ค า้ประกนัแทน  
 

หมายเหตุ:   ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 A กรรมการ / ผู้บริหาร  เป็น MD         B กรรมการ / ผู้บริหาร รวมผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
C กรรมการ / ผู้บริหารเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   D ญาตสินิทกรรมการ / ผู้บริหารเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
13.   ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 13.1  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน    
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13.2   ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
13.2.1  ตารางสรุปงบการเงนิ 

 
งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีสว่นได้เสีย 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวยีน       
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 337,526,130.91 1.46 81,202,235.01 0.37 67,611,414.63 0.34 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียว       
                                                 ขอ้งกนั 165,732,522.09 0.72         218,973,536.53 1.00          157,351,577.42 0.79 
    ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-อ่ืนๆ 25,553,917.45 0.12 33,760,060.52 0.15 32,077,932.25 0.16 
    เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 30,000,000.00 0.14 0.00 0.00 
    สินคา้คงเหลือ 2,221,117.97 0.01 1,900,732.00 0.01 2,220,662.31 0.01 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 534,033,688.42 2.31 365,836,564.06 1.67 259,261,586.61 1.30 

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม       
 - บนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 13,638,773,794.45 59.07 12,879,405,295.94 58.93 12,008,251,963.25 60.04 
เงินลงุทนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั       
    - เงินลงทุนเผื่อขาย 2,847,600,459.26 12.33 3,059,429,009.00 14.00 2,447,369,436.94 12.24 
    - เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,211,888,507.65 5.25 1,209,402,980.37 5.53 1,104,425,171.02 5.52 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน       
    - เงินลงทุนเผื่อขาย 183,651,021.50 0.80 64,436,050.00 0.29 54,326,257.00 0.27 
    - เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 41,820,500.30 0.18 48,258,800.30 0.23 50,009,060.30 0.25 
อสงัหาริมทรัพยต์ามสญัญาจะซ้ือจะขาย 59,354,515.94 0.26 45,326,575.83 0.21 46,485,792.06 0.23 
อสงัหาริมทรัพยร์อการขาย 721,997,967.14 3.13 641,139,789.22 2.93 631,051,027.20 3.16 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 2,365,808,250.18 10.25 2,061,649,232.54 9.43 1,997,115,578.57 9.99 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,178,607,217.87 5.10 1,203,533,564.56 5.51 1,143,535,236.10 5.72 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11,129,016.19 0.05 12,317,119.99 0.06 11,012,455.60 0.06 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 181,018,266.37 0.78 172,242,808.53 0.79 163,482,529.19 0.82 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน       
    เงินมดัจ าค่าท่ีดิน 42,527,100.00 0.18 42,527,100.00 0.19 42,527,100.00 0.19 
 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 61,636,628.04 0.27 40,637,308.14 0.19 37,124,451.28 0.19 
    อ่ืน ๆ 7,974,453.79 0.04 8,105,789.96 0.04 3,838,994.46 0.02 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 112,138,181.83 0.49 91,270,198.10 0.42 83,490,545.74 0.40 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 22,553,787,698.68 97.69 21,488,411,424.38 98.33 19,740,555,052.97 98.70 

รวมสินทรัพย์ 23,087,821,387.10 100.00 21,854,247,988.44 100.00 19,999,816,639.58 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีสว่นได้เสีย (ตอ่) 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีสิ้นหมุนเวยีน       
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจาก        
           สถาบนัการเงิน 0.00 0.00 213,400,000.00 0.98 830,659,043.38 4.15 
    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 335,451,349.23 1.45 253,187,140.67 1.16 259,647,020.48 1.30 
    ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี 300,000,000.00 1.30 366,680,000.00 1.68 333,360,000.00 1.67 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 635,451,349.23 2.75 833,267,140.67 3.82 1,423,666,063.86 7.12 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
เจา้หน้ีเงินลงทุน 599,700.00 0.00 599,700.00 0.00 599,700.00 0.00 
เงินรับล่วงหนา้ 32,873,406.40 0.14 79,396,052.85 0.36 19,572,518.05 0.10 
เงินประกนั 83,156,746.83 0.36 77,547,236.96 0.35 65,018,152.51 0.33 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,500,000,000.00 6.50 966,640,000.00 4.42 499,960,000.00 2.50 
ภาระหน้ีสินจากการค ้าประกนั 4,574,409.75 0.02 12,924,272.75 0.06 12,924,272.75 0.06 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 72,437,395.00 0.31 96,356,511.00 0.44 93,663,265.00 0.47 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 401,480,022.86 1.74 433,877,001.05 1.99 307,716,839.26 1.54 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,095,121,680.84 9.07 1,667,340,774.61 7.62 999,454,747.57 5.00 

รวมหนีสิ้น 2,730,573,030.07 11.82 2,500,607,915.28 11.44 2,423,120,811.43 12.12 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนเรือนหุ้น       
ทุนจดทะเบียน       
 หุ้นสามญั 800,000,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 800,000,000.00  800,000,000.00  800,000,000.00  
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้       
     หุ้นสามญั 494,034,300 หุ้น  มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 494,034,300.00 2.14 494,034,300.00 2.26 494,034,300.00 2.47 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,041,357,580.00 4.51 1,041,357,580.00 4.77 1,041,357,580.00 5.21 
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืนของบริษทัร่วม 6,151,888.73 0.03 6,151,888.73 0.03 6,151,888.73 0.03 
ส ารองส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑข์อง       
      บริษทัร่วม 0.00 0.00 13,932,199.96 0.06 11,755,514.00 0.06 
ก าไรสะสม        
  จดัสรรแลว้       
 ส ารองตามกฎหมาย 80,000,000.00 0.35 80,000,000.00 0.37 80,000,000.00 0.40 
 ส ารองทัว่ไป 280,000,000.00 1.21 280,000,000.00 1.28 280,000,000.00 1.40 
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 15,177,778,024.67 65.74 13,923,647,828.27 63.71 12,885,627,341.43 64.43 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 3,277,926,563.63 14.20 3,514,516,276.20 16.08 2,777,769,203.99 13.88 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 20,357,248,357.03 88.18 19,353,640,073.16 88.56 17,576,695,828.15 87.88 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,087,821,387.10 100.00 21,854,247,988.44 100.00 19,999,816,639.58 100.00 
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งบก าไรขาดทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

รายได้       
สายธุรกจิการลงทุน       
 รายไดเ้งินปันผลรับ 244,029,749.18 5.80 195,523,697.02 4.65 221,243,558.76 5.30 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน       
          บริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 1,264,082,801.66 30.02 1,127,966,986.07 26.80 1,121,007,263.17 26.84 
รวม 1,508,112,550.84 35.82 1,323,490,683.09 31.45 1,342,250,821.93 32.14 

สายธุรกจิการให้เช่าและบริการ       
 รายไดค้่าสาธารณูปโภครับ 2,021,903,561.73 48.02 2,239,827,084.57 53.21 2,116,737,090.96 50.68 
 รายไดค้่าปรึกษาและบริการ 388,074,856.52 9.22 368,770,688.63 8.76 350,693,712.24 8.40 
 ก าไรจากการปริวรรตเงินตรา 275,130.65 0.01 2,269,605.14 0.05 1,256,033.10 0.03                                  
รวม 2,410,253,548.90 57.25 2,610,867,378.34 62.02 2,468,686,836.30 59.11 

สายธุรกจิสวนอุตสาหกรรม       
 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ 181,877,075.39 4.32 170,888,500.00 4.06 303,846,750.00 7.27 
รวม 181,877,075.39 4.32 170,888,500.00 4.06 303,846,750.00 7.27 

อ่ืน ๆ       
    รายไดจ้ากการขายสินคา้ 0.00 0.00 76,721,026.32 1.82 0.00 0.00 
 ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 56,305.41 0.00 532,706.27 0.01 1,577,571.65 0.04 
 ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 6,421,439.50 0.15 44,025.00 0.00 22,948,390.44 0.55 
    รายการกลบับญัชีผลขาดทุนจาก       
            การดอ้ยค่าเงินลงุทน 3,242,209.46 0.08 4,027,946.28 0.10 19,053,150.00 0.46 
   รายการกลบับญัชีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า       
            อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 56,728,971.88 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 
    รายการกลบับญัชีผลขาดทุนจาก       
            การค ้าประกนั 8,349,863.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 
    ดอกเบ้ียรับ 3,727,835.59 0.07 1,810,556.09 0.05 644,106.56 0.01 
 รายไดอ่ื้น 31,965,033.96 0.76 20,753,316.43 0.49 17,683,218.23 0.42 
รวม 110,491,658.80 2.61 103,889,576.39 2.47 61,906,436.88 1.48 

รวมรายได้ 4,210,734,833.93 100.00 4,209,136,137.82 100.00 4,176,690,845.11 100.00 
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งบก าไรขาดทนุตามวิธีสว่นได้เสีย (ตอ่) 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 
จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

ค่าใช้จ่าย       
สายธุรกจิการให้บริการ       
 ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค 1,863,202,712.16 44.25 2,076,089,728.77 49.32 1,969,886,800.26 47.16 
    ตน้ทุนค่าบริการ 305,745,579.85 7.26 255,870,147.85 6.08 267,525,961.12 6.41 
 ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา 526,170.70 0.01 501,969.12 0.01 660,136.94 0.02 
สายธุรกจิสวนอุตสาหกรรม       
 ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย ์ 20,671,424.46 0.49 16,645,056.56 0.40 55,923,232.81 1.34 
อ่ืน ๆ       
     ตน้ทุนขายสินคา้ 0.00 0.00 74,855,843.67 1.78 0.00 0.00 
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน           
         บริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 77,536,386.98 1.84 47,448,134.45 1.13 18,916,950.99 0.45 
    ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 85,821,207.75 2.04 56,658,796.93 1.34 71,875,141.48 1.72 
    ขาดทุนจากการจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,014,466.91 0.02 
    ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ       
          อสงัหาริมทรัพยร์อการขาย 8,939,741.82 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 
    ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายและเลิกใชสิ้นทรัพย ์           0.00 0.00 921,738.51 0.02 195,446.45 0.00 
    หน้ีสงสยัจะสูญ      3,502,918.81 0.08 1,520,000.00 0.04 0.00 0.00 
รวมค่าใช้จ่าย 2,365,946,142.53 56.18 2,530,511,415.86 60.12 2,385,998,136.96 57.12 

ก าไรจากการด าเนินงาน 1,844,788,691.40 43.82 1,678,624,721.96 39.88 1,790,692,708.15 42.88 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 489,633,180.12 11.63 476,237,003.40 11.31 411,900,054.79 9.86 
ตน้ทุนทางการเงิน 46,689,211.75 1.11 57,664,771.54 1.37 61,232,504.88 1.47 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,308,466,299.53 31.08 1,144,722,947.02 27.20 1,317,560,148.48 31.55 
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินไดนิ้ติบุคคล 8,621,084.43 0.20 5,419,195.06 0.12 (17,588,862.35) (0.43) 
ก าไรสุทธิ 1,317,087,383.96 31.28 1,150,142,142.08 27.32 1,299,971,286.13 31.12 

ก าไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรรยกมา 13,923,647,828.27  12,885,627,341.43  11,702,190,639.01  
บวก(หกั)- ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด   0.00  0.00  (16,504,000.00)  
       -  ผลก าไรจากการประมาณการ          
ตามหลกัคณิตศาสตร์ของบริษทัร่วม 37,716,076.64  2,751,456.96  10,895,541.69  
บวก -  ผลก าไรจากการประมาณการ          
ตามหลกัคณิตศาสตร์ 12,954,624.80  (1,245,223.20)  2,701,763.60  
บวก - ค่าใชจ่้ายภาษีรอตดั 0.00  0.00  0.00  
 หกั  - จดัสรรก าไรปีก่อน       
   เงินปันผลจ่าย 113,627,889.00  113,627,889.00  113,627,889.00  
 13,860,690,640.71  12,773,505,686.19  11,585,656,055.30  
ก าไรสะสมยงัไม่ได้จัดสรรยกไป 15,177,778,024.67  13,923,647,828.27  12,885,627,341.43  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 2.67  2.33  2.63  
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งบกระแสเงินสดตามวิธีสว่นได้เสีย 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 

จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    
 ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 1,308,466,299.53 1,144,722,947.02 1,317,560,148.48 
 บวก  รายการปรับกระทบยอดก าไร(ขาดทุน)สุทธิ    
                      เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน    
           ค่าเส่ือมราคาและรายการตดับญัชี 172,677,195.98 150,836,552.12 123,427,756.69 
                  ตน้ทุนทางการเงิน 46,689,211.75 57,664,771.54 61,232,504.88 
                  ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั      16,193,281.00 (1,556,529.00) 3,377,204.50 
           ส่วนแบ่ง(ก าไร)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (1,264,082,801.66) (1,127,966,986.07) (1,121,007,263.17) 
                 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 77,536,386.98 47,448,134.45 18,916,950.99 
           เงินปันผลรับจากการลงทุน 518,063,984.00 512,556,000.80 524,935,826.20 
           รายการกลบับญัชีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน (3,242,209.46) (4,027,946.28) (19,053,150.00) 
                 รายการกลบับญัชีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า    
                       อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน   (56,728,971.88) 0.00 0.00 
                รายการกลบับญัชีผลขาดทุนจากการค ้าประกนั (8,349,863.00) 0.00 0.00 
                ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 85,821,207.75 56,658,796.93 71,875,141.48 
                ขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสงัหาริมทรัพยร์อการขาย 8,939,741.82 0.00 0.00 
          (ก าไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน (6,421,439.50) (44,025.00) (21,933,923.53) 
                ขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์น 0.00 0.00 195,446.45 
               (ก าไร)ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์น (56,305.41) 389,032.24 (1,577,571.65) 
               หน้ีสงสยัจะสูญ 3,502,918.81 1,520,000.00 0.00 
 ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง                 
           ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 899,008,636.71 838,200,748.75 957,949,071.32 
      สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง    
                  สินคา้คงเหลือ (320,385.97) (374,512.38) 310,399.39 
         เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    30,000,000.00 (30,000,000.00) 0.00 
           อสงัหาริมทรัพยร์อการขาย (100,005,625.00) (12,136,525.00) (5,719,907.67) 
           อสงัหาริมทรัพยต์ามสญัญาจะซ้ือจะขาย 18,616,240.16 15,759,656.56 36,685,436.74 
                  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (532,880.39) (2,884,205.68) (343,592.33) 
           ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 52,903,008.56 (61,621,959.11) 45,666,122.16 
                  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-อ่ืน ๆ 2,041,230.14 (3,202,128.27) 2,697,449.66 
           สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (2,643.21) 12,921,633.31 14,273,054.99 
      หน้ีสินด าเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)    
                  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 83,180,383.84 (4,396,172.83) (129,310,179.00) 
           เงินรับล่วงหนา้ (46,522,646.45) 59,823,534.80 6352,892.08 
                  เงินประกนั 5,609,509.87 12,529,084.45 4,070,365.75 
                  ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน (23,919,116.00) 2,693,246.00 2,596,485.00 
        เงินสดรับ(จ่าย) จากการด าเนินงาน 920,055,712.26 827,312,400.60 935,227,598.09 
                 จ่ายดอกเบ้ีย (47,605,387.03) (59,728,478.52) (61,616,295.44) 
                 จ่ายภาษีเงินได ้ (21,.000,519.90) (20,737,241.84) (19,900,066.30) 
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมด าเนินงาน 851,449,805.33 746,846,680.24 853,711,236.35 
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งบกระแสเงินสดตามวิธีสว่นได้เสีย (ตอ่) 

รายการ 

ตรวจสอบแล้ว ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 

จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
                 ซ้ือหลกัทรัพยหุ์้นทุน (424,984,658.85) (217,364,158.49) (288,796,447.89) 
                 ขายหลกัทรัพยหุ์้นทุน 105,911,539.50 995,535.00 85,980,010.85 
           ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (106,636,490.71) (186,944,255.59) (164,996,175.94) 
           ขายยานพาหนะและอุปกรณ์ส านกังาน 56,308.41 999,999.99 1,819,624.62 
                 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (309,124,718.78) (100,056,048.39) (744,837,049.53) 
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทุน (734,778,020.43) (502,368,927.48) (1,110,830,037.89) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    
           เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน     
                     เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (213,400,000.00) (617,259,043.38) 46,515,979.76 
           จ่ายเงินปันผล (113,627,889.00) (113,627,889.00) (113,627,889.00) 
           เงินกูย้มืระยะยาวเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 466,680,000.00 500,000,000.00 333,320,000.00 
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจัดหาเงนิ 139,652,111.00 (230,886,932.38) 266,208,090.76 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 256,323,895.90 13,590,820.38 9,089,289.22 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 81,202,235.01 67,611,414.63 58,522,125.41 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 337,526,130.91 81,202,235.01 67,611,414.63 
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13.2.2 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิท่ีส าคัญ 

รายการ 
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่  31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 

อตัราส่วนสภาพคล่อง     
 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.84 0.44 0.18 
 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.84 0.44 0.18 
 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.16 0.66 0.62 
 อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 11.61 12.93 12.97 
 ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 31 28 28 
 อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้ (เท่า) 7.44 9.45 7.07 
 ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 48 38 51 
 Cash Cycle (วนั) (17)            (10) (23) 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     
 อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 42.35 38.39 42.02 
 อตัราก าไรสุทธิ (%)         32.18         27.32 31.12 
 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 6.47 5.94 7.40 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 5.82 5.47 6.71 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 16.01 14.91 19.40 

 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.19 0.20 0.21 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     
 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.13 0.13 0.14 
 อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 20.71 15.35 16.27 
 อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า) 0.79 0.67 0.74 
 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) n.a. 8.62 8.58 
ข้อมูลต่อหุ้น     
 มูลค่าหุน้ตามบญัชี (บาท) 41.21 39.17 35.58 
 ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 2.67 2.33 2.63 
 เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) n.a. 0.23 0.23 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis   
 : MD&A) 
 14.1  ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน   
  ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
  เศรษฐกิจไทยในปี 2558  มีการขยายตวัเพิ่มขึน้จากปีท่ีผ่านมา  โดยมีองค์ประกอบมาจากการ
ลงทนุรวมท่ีขยายตวัร้อยละ 4.7 ซึง่เป็นผลจากการลงทนุของภาครัฐท่ีมีการขยายตวัถึงร้อยละ 29.8 การ
บริโภคภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 2.1 การเติบโตขึน้อย่างมีนยัของการทอ่งเท่ียว และโครงการการก่อสร้าง
ภาครัฐ นอกจากนีใ้นปี 2558 ประเทศไทยยงัได้ก้าวเข้าสูบ่ริบทใหมท่างเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงในมิติ
ตา่งๆ ของโลก เชน่ การค้าระหวา่งประเทศท่ีชะลอตวัลง อตัราเงินเฟ้อท่ีอยูใ่นระดบัต ่า ระบบการเงินโลกท่ีมี
ความเช่ือมโยงสง่ผลตอ่ความผนัผวนจากตา่งประเทศมาสูป่ระเทศไทยได้รวดเร็วขึน้ โครงสร้างประชากรท่ีมี
แนวโน้มเข้าสูส่งัคมสงูวยั โดยคณะกรรมการบริษัทได้ค านงึถึงปัจจยัท่ีท้าทายตา่งๆ เหลา่นี ้ และได้มีการ
ด าเนินการเชิงรุก เพ่ือกระตุ้นและสง่เสริมให้มีการพฒันาปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัทาง
ธุรกิจของบริษัท  ท าให้มีการลงทนุในสวนอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้ โดยการเพิ่มขึน้ของยอดขายอสงัหาริมทรัพย์
จ านวน 11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 จากการตดิตามการลงทนุ และการสง่เสริมการค้าและเพิ่มชอ่งทางการ
จ าหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศให้กบับริษัทตา่งๆ ท่ีได้ลงทนุไปอยา่งตอ่เน่ือง  ผลจากการด าเนินการ
เชิงรุกดงักลา่ว และการปรับกลยทุธ์เพ่ือตอบสนองตอ่บริบทใหมท่างเศรษฐกิจ  กอปรกบัการควบคมุ
คา่ใช้จา่ย  และการเพิ่มความสามารถในการลดต้นทนุ   สง่ผลให้บริษัทฯ  ได้รับสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุ
ในบริษัทร่วมและเงินปันผลรับเพิ่มขึน้จ านวน 153 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 อย่างไรก็ดี การบริหารงาน
ของสวนอตุสาหกรรมยงัดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ถึงแม้รายได้จากการให้เชา่และบริการจะลดลง 199 ล้านบาท  
คดิเป็นร้อยละ 8  แตต้่นทนุก็ลดลง 163 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 สง่ผลให้มีก าไรสทุธิ 1,317 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 167 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 15   
  ในปี 2559 เป็นปีท่ีประเทศไทยได้เข้าสูก่ารเป็นส่วนหนึง่ของประชาคมอาเซียนอยา่งเป็นทางการ 
โดยบริษัทฯ มุง่เน้นการพฒันาการลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือตอบสนองตอ่นโยบายภาครัฐ โดยเฉพาะ
พืน้ท่ีอ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก ซึง่มีความได้เปรียบทางยทุธศาสตร์ และการพฒันาสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ท่ีมุง่ไปสู่การเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน  รวมถึงการด าเนินการอย่างตอ่เน่ืองในเร่ือง
การให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีจริยธรรม จรรยาบรรณและ
ความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ซึง่บริษัทฯ คาดวา่ผลการด าเนินงานของบริษัท ยงัอยูใ่นเกณฑ์ท่ีนา่พอใจ   
เน่ืองจากในปี  2558 ผลประกอบการของบริษัทกลุม่สหพฒัน์สว่นใหญ่ยงัคงมีก าไร จะสง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับ
ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลรับ และรายได้ในสว่นของธุรกิจสวนอตุสาหกรรมยงัคงเตบิโต มีรายได้เพิ่มขึน้
อยา่งตอ่เน่ือง จากการเพิ่มขึน้ของการให้เชา่และบริการ  นอกจากนี ้  บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัตอ่การ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ โดยการลดต้นทนุ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ และพฒันาบคุลากร 
อีกทัง้แสวงหาโอกาสและชอ่งทางในการลงทนุธุรกิจใหม่ๆ  เพ่ือสร้างความเตบิโตและความมัน่คงทางธุรกิจ 
ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานในการจดัหาคูค้่า สถานท่ีและแหล่งจ าหนา่ยสินค้าใหม่ๆ ให้บริษัทกลุ่มสหพฒัน์
ตอ่ไป 
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 14.1.1 ผลการด าเนินงาน 
  (1) ผลการด าเนินงานแยกตามสายธุรกิจหลกั 
    บริษัทฯ  มีรายได้ในปี 2558 รวม  4,211 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 2 ล้านบาท  คดิเป็นร้อยละ 0.04 
มีคา่ใช้จา่ยรวม 2,902 ล้านบาท ลดลง 162 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน เทา่กบั  
1,317  ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 167 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 15 ทัง้นี ้ เป็นผลมาจากผลประกอบการของแตล่ะ
ธุรกิจดงันี ้

1. รายได้จากธุรกิจการลงทนุและอ่ืน ๆ 
 การลงทนุ : บริษัทฯ มีสว่นแบง่ผลก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 
1,264  ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 136 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 12 สว่นเงินปันผลรับ 244 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 48 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 เน่ืองจากบริษัทกลุม่สหพฒัน์ได้เข้าร่วมงานจ าหนา่ยสินค้ากบัโครงการทัง้ของ
ภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึน้ จึงสง่ผลให้ผลประกอบการของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ยงัคงมีก าไรตอ่เน่ือง ในขณะท่ี
บริษัทตา่งๆ ประกาศจา่ยปันผลจากผลประกอบการปีก่อน  จงึสง่ผลให้ในปี 2558  บริษัทฯ ได้รับเงินปันผล
อยูใ่นเกณฑ์ดี 
 รายได้อ่ืน : ในปี 2558 มีรายได้อ่ืนๆ 110 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 
6 โดยรายได้ท่ีเพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจากการกลบัรายการด้อยคา่เงินลงทนุและอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ
จ านวน 60 ล้านบาท  

2. รายได้จากการให้เชา่และบริการ 
 ในปี  2558  บริษัทฯ มีรายได้รวมในสายธุรกิจการให้เชา่และบริการ 2,410 ล้านบาท  
ลดลง 201 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 8  เน่ืองจากราคาตอ่หนว่ยของคา่ไฟฟ้าและไอน า้รับลดลง ในขณะท่ี
บริการอ่ืนเพิ่มขึน้  19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 

3. รายได้จากธุรกิจสวนอตุสาหกรรม 
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์  182  ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 11   ล้านบาท 

คดิเป็นร้อยละ 6 โดยบริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายท่ีดนิเม่ือได้โอนกรรมสิทธ์ิให้ผู้ ซือ้ 

ตารางเปรียบเทียบรายได้                    (หนว่ย : ล้านบาท) 
รายการ 2558 2557 2556 % เพิ่ม (ลด) 

    2558/2557 2557/2556 
สายธุรกิจลงทนุและอ่ืน ๆ 1,619 1,427 1,404 13 2 
สายธุรกิจให้เชา่และบริการ 2,410 2,611 2,469 (8) 6 
สายธุรกิจสวนอตุสาหกรรม 182 171 304 6 (44) 
รวมรายได้ 3 ธุรกิจ 4,211 4,209 4,177 0 1 
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 (2) การวิเคราะห์คา่ใช้จา่ย 
  บริษัทฯ  มีต้นทนุขายและต้นทนุบริการ  2,194  ล้านบาท  ลดลง  232  ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ 10   สว่นใหญ่มาจากต้นทนุตอ่หนว่ยของไฟฟ้าและไอน า้ลดลง    คา่ใช้จา่ยการให้บริการในโครงการ 
J park Sriracha Nihon Mura และสนามกอล์ฟหริภญุชยั ท่ีจงัหวดัล าพนูเพิ่มขึน้ และคา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
490 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14 ล้านบาท  คดิเป็นร้อยละ 3  และบนัทึกผลขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุและ
อสงัหาริมทรัพย์รอการขายจ านวน 95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67 เน่ืองจากในปีนีมี้การประเมินราคา
ยตุธิรรมของท่ีดนิและอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทตามนโยบายทกุ 5 ปี  สว่นต้นทนุทางการเงินจ านวน  46 
ล้านบาท ลดลง 12 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ  21  เน่ืองจากปรับเงินกู้ ยืมระยะสัน้มาเป็นเงินกู้ ระยะยาว 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลงทนุ และประโยชน์ของอตัราดอกเบีย้ท่ีลดลง  
ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย 
                       (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ 2558 2557 2556 % เพิ่ม (ลด) 

    2558/2557 2557/2556 

ต้นทนุขายและต้นทนุบริการ 2,194 2,426 2,295 (10) 6 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 490 476 412 3 16 

สว่นแบง่ผลขาดทนุตามวิธีส่วนได้เสีย 77 47 19 64 147 

ผลขาดทนุจากการด้อยคา่หลกัทรัพย์และทรัพย์สิน 95 57 72 67 (21) 

ต้นทนุทางการเงิน 46 58 61 (21) (5) 

รวมคา่ใช้จา่ย 2,902 3,064 2,859 (5) 7 
 

 14.1.2 ฐานะการเงิน 
 (1)  สินทรัพย์ 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 23,088 ล้านบาท   เพิ่มขึน้  1,234  
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  6  ประกอบด้วยเงินลงทนุร้อยละ 78  อสงัหาริมทรัพย์รอการขายร้อยละ 3 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุร้อยละ 10  ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ร้อยละ 5  สินทรัพย์หมนุเวียนร้อยละ 2 
ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั สินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้สว่นใหญ่เป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม เน่ืองจากรับรู้ส่วนแบง่
ก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสียเพิ่มขึน้ และอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุเพิ่มขึน้  
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  รายละเอียดของสินทรัพย์ 
  สินทรัพย์หมนุเวียน 534 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 168 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46 เป็นการ
เพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 257 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 317  ในขณะท่ีลกูหนีก้ารค้า
และเงินให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัลดลง 88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 
  เงินลงทนุในหุ้นทนุ  17,924  ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 663 ล้านบาท  คดิเป็นร้อยละ 4 เน่ืองจาก
ในปี 2558 บนัทกึเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสียและเงินลงทนุระยะยาวอ่ืนเพิ่มขึน้  760  ล้านบาท  ในขณะท่ี 
เงินลงทนุเผ่ือขายมีมลูคา่ลดลงสทุธิ 91 ล้านบาท สาเหตมุาจากมลูคา่ยตุธิรรมลดลง  
  อสงัหาริมทรัพย์รอการขายและอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 3,088 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
385 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  15 เน่ืองจากมีการซือ้ท่ีดนิเพ่ือรองรับการขยายตวัในอนาคต 
  ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 1,179 ล้านบาท ลดลง 25 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  2 
เน่ืองจากคา่เส่ือมราคาสะสมเพิ่มขึน้ 
  สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 112 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 เน่ืองจาก
ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย และลกูหนีส้รรพากรเพิ่มขึน้  
 (2)  หนีส้ินและแหลง่ท่ีมาของเงินทนุ 
 หนีส้ินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 2,731 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 230  ล้านบาท 
คดิเป็นร้อยละ  9  หนีส้ินหมนุเวียนสว่นใหญ่เป็นเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น และส่วนของหนีส้ินระยะยาวท่ี
ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี จ านวน 635 ล้านบาท ลดลง 198 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  24 สว่นหนีส้ินไม่
หมนุเวียน 2,095 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 428 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 สว่นใหญ่มาจากเงินกู้ ยืมระยะยาว
เพิ่มขึน้ 533 ล้านบาท เน่ืองจากปรับเงินกู้ ยืมระยะสัน้มาเป็นเงินกู้ ระยะยาว เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลงทนุ 
และประโยชน์ของอตัราดอกเบีย้ท่ีลดลง  
  ในปี  2558 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจ านวน 114 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 10  ของก าไร
สทุธิปีก่อน  
  อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.13 เท่า ซึง่ใกล้เคียงกบัปีก่อน และ
อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้อยูท่ี่  20.71 เทา่ เทียบกบัปีก่อนซึง่อยู่ท่ี 15.35  เทา่ อยูใ่น
เกณฑ์ดี เน่ืองกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีดอกเบีย้เงินกู้ลดลง 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 อสงัหาริมทรัพย์รอการขาย อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 
และท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์บนัทึกด้วยราคาทนุรวม 4,266 ล้านบาท ซึง่เป็นอสงัหาริมทรัพย์ในส่วน
อตุสาหกรรม ท่ีตัง้อยูใ่นจงัหวดัใหญ่ 3 แหง่ คือ ชลบรีุ ปราจีนบรีุ  และล าพนู ท าเลท่ีตัง้อยูใ่กล้ตวัเมืองและตดิ
ถนนหลกั การคมนาคมสะดวก เพียบพร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก ในทกุสวนอุตสาหกรรมมีสนามบนิท่ี
ได้รับอนญุาตจากกรมการขนสง่ทางอากาศ มีพ่ืนท่ีสีเขียวกว่า 20% ให้ความร่มร่ืน เหมาะส าหรับตัง้
โรงงานผลิตสินค้า  สินทรัพย์ตามบญัชีเป็นราคาทนุซึง่ต ่ากวา่ราคาตลาดมาก  ดงันัน้ คณุภาพของสินทรัพย์
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จงึเหมาะสม และเอือ้อ านวยตอ่าการประกอบธุรกิจ การขายท่ีดินได้มีการรับช าระหนีต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด
ในสญัญา บริษัทฯ จงึไมมี่ความเส่ียงเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ 
 (3)  สภาพคลอ่ง 
  บริษัทฯ ยงัคงมีสภาพคลอ่งท่ีดี เน่ืองจากมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรม
ด าเนินงานและกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 991 ล้านบาท ซึง่เพียงพอตอ่การใช้ไปของกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมลงทนุจ านวน 735 ล้านบาท  ดงันัน้จงึมีกระแสเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ 256 ล้านบาท เม่ือน าไปรวมกบั
เงินสด ณ วนัต้นงวด 81 ล้านบาท  ในปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  ณ วนั
สิน้งวด จ านวนเงิน 337 ล้านบาท 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีลกูหนีค้้างช าระท่ีมีปัญหาในการช าระหนีจ้ านวน 3
ล้านบาท ซึง่บริษัทฯ ได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้แล้วทัง้จ านวน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ติดตามทวงหนี ้
ดงักลา่วโดยคาดวา่จะทยอยได้รับคืนภายในปี 2559 
  ส าหรับอตัราสว่นสภาพคล่อง บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งคิดเป็น  0.84  เทา่ ในขณะ
ท่ีมีอตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสดคิดเป็น 1.16 เทา่ บริษัทฯ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานอย่างตอ่เน่ือง  เชน่   มีการลดการค า้ประกนัเพ่ือลดความเส่ียง  และหากต้องค า้ประกนัก็จะค า้
ประกนัตามสดัส่วนการถือหุ้น ส าหรับสวนอตุสาหกรรมได้มีการพฒันาระบบสาธารณปูโภคและสิ่งแวดล้อม
อยา่งตอ่เน่ือง   อีกทัง้บริษัทฯ ยงัคงมีความสามารถในการท าก าไรอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี และมีประสิทธิภาพ ซึง่จะ
เห็นได้จากสภาพคล่องท่ีดีขึน้ 
  

 14.1.3  ปัจจัยท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต  
  ปัจจบุนั รัฐบาลมีนโยบายด้านเศรษกิจโดยภาครัฐประสานงานกบัภาคเอกชนเพ่ือสนบัสนนุให้
มีการขยายการลงทนุธุรกิจ SMEs การสง่เสริมการลงทนุส าหรับธุรกิจท่ีมีนวตักรรมใหม่ๆ  ท่ีเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม รวมถึงศกัยภาพฝีมือแรงงานไทยยงัคงเป็นท่ียอมรับ  ประกอบกบัการทอ่งเท่ียวขยายตวัอยา่ง
ตอ่เน่ือง จงึสง่ผลให้มีการขยายการลงทนุ ท าให้มีการจ้างงานเพิ่มขึน้ ทัง้แรงงานไทยและตา่งด้าว การจบัจา่ย
ใช้สอยในประเทศก็จะเพิ่มขึน้ตามไปด้วย  ท าให้ผลประกอบการในปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัท
กลุม่สหพฒัน์ยงัคงอยู่ในเกณฑ์ท่ีนา่พอใจ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทกลุม่สหพฒัน์มีการพฒันาศกัยภาพ
ในการผลิต คิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ  เพิ่มชอ่งทางการจ าหน่ายและบริการ อีกทัง้ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัท
กลุม่สหพฒัน์ยงัคงมีคณุภาพ เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค ตลอดเวลาท่ีผา่นมาบริษัทตา่งๆ ในกลุม่ได้ด าเนิน
ธุรกิจด้วยความมุง่มัน่ท่ีจะสร้างผลประกอบการท่ีดี      
  ในปี 2559 บริษัทฯ ยงัคงมุง่มัน่พฒันาเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท ให้ยัง่ยืนและมัน่คง ในฐานะ
ผู้น าด้านการลงทนุของกลุม่สหพฒัน์ ได้ให้ความส าคญัเป็นพิเศษกบัการส ารวจลู่ทางการลงทนุในอาเซียน 
โดยใช้ทีมงานการลงทนุเป็นศนูย์ข้อมลู เพ่ือให้ความรู้และจดัหาข้อมลูให้แก่บริษัทกลุม่สหพฒัน์ ในการ
ประกอบธุรกิจทัง้ในและตา่งประเทศ ทัง้การจดังานสหกรุ๊ปแฟร์ Business Matching ตลอดจนศกึษาการลง
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ทนุเดมิ และตดัสินใจลงทนุในธุรกิจใหม่ๆ   พร้อมทัง้เป็นศนูย์กลางในการพฒันาความรู้ความสามารถของ
พนกังานบริษัทฯ และบริษัทกลุม่สหพฒัน์ โดยการฝึกอบรมสร้างเสริมความรู้ตา่งๆ ทัง้ทางด้านธุรกิจ ด้าน
ภาษา และนวตักรรม ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ สามารถจดัสรรผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอนาคตได้อยา่ง
ตอ่เน่ือง  
 
15.   ข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
 - ไมมี่ - 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
แบบ 56-1  ประจ าปี  2558 

 

 บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้วและด้วยความระมดัระวงั
บริษัทฯ ขอรับรองวา่  ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิดหรือไมข่าดข้อมลูท่ี
ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั   นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอรับรองวา่ 
 (1)   งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี    ได้แสดงข้อมลู
อยา่งถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน  และกระแสเงินสดของบริษัท 
และบริษัทย่อยแล้ว  
 (2)  บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษัทฯ  ได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ี
เป็นสาระส าคญัทัง้ของบริษัท และบริษัทย่อยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิ
ตามระบบดงักล่าว 
 (3)  บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักล่าว   
และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน  ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2558 ตอ่  ผู้สอบบญัชี    
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว  ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบ
การควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท  
และบริษัทย่อย 
 ในการนี ้ เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความ
ถกูต้องแล้ว  บริษัทฯ  ได้มอบหมายให้   นางสาวเกษรา    ส่ัมกาญจนรักษ์     เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบั
เอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย   หากเอกสารใดไมมี่ลายมือช่ือของ  นางสาวเกษรา  ส่ัมกาญจนรักษ์  ก ากบัไว้
บริษัทฯ จะถือวา่ไมใ่ชข้่อมลูท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม   
1. นางจนัทรา บรูณฤกษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่  
2. นายวิชยั กลุสมภพ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่  
 

30  มีนาคม  2559 
  

ช่ือ                         ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

ผู้ รับมอบอ านาจ นางสาวเกษรา  สัม่กาญจนรักษ์   ผู้จดัการฝ่ายบญัชี  
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เอกสารหลักฐานผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
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เอกสารแนบ  1  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษัท  มีดังนี ้  

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายบณุยสทิธ์ิ  โชควฒันา 
    - ประธานกรรมการ  
    - ประธานกรรมการบริหาร 
    - ประธานกรรมการสรรหา 
      และก าหนดคา่ตอบแทน 
    - กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
      ผกูพนับริษัท 
   - 20 มีนาคม 2516 
 

78 - ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ 
- สาขาบริหารธุรกิจ  
  มหาวิทยาลยับรูพา 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
- สาขากฎหมาย 
  มหาวิทยาลยัวาเซดะ 
- สาขาวิทยาศาสตร์  
  (สิง่ทอและเคร่ืองนุ่งหม่) 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
- Director Accreditation Program  
  (DAP) รุ่น 3/2003 
- Director Certification Program  
  (DCP) รุ่น 68/2005 
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 
 
 

1.19 2, 5, 11, 12   
2553 - ปัจจบุนั 
2504 - 2553 
2553 - ปัจจบุนั 
2518 - 2553 
2545 - ปัจจบุนั 
2534 - ปัจจบุนั 
2515 - ปัจจบุนั 
2533 - 2553 
2523 - 2553 
 
 

2558 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2554 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2551 - ปัจจบุนั 
2550 - ปัจจบุนั 
2539 - ปัจจบุนั 
2538 - ปัจจบุนั 
2532 - ปัจจบุนั 
2527 - ปัจจบุนั 
2524 - ปัจจบุนั 
2521 - ปัจจบุนั 
2515 - ปัจจบุนั 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ประธานกรรมการกิตตมิศกัดิ ์
ประธานกรรมการ 
กรรมการท่ีปรึกษา 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการท่ีปรึกษา 
กรรมการท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
กิจการอ่ืน  (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท 
ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 

 
บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไอ.ซ.ีซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท เทก็ซไ์ทล์เพรสทีจ จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 31 แหง่ 
จ านวน 13 แหง่ จาก 31 แหง่ 
บริษัท สนิภราดร จ ากดั 
บริษัท สห โตควิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
บริษัท ร่วมประโยชน์ จ ากดั 
บริษัท บีเอสทีดี 109 จ ากดั 
บริษัท บี เอส ที อาร์ สี่ศนูย์แปด จ ากดั 
บริษัท บี ที เอ็น สบิสองศนูย์เจ็ด จ ากดั 
บริษัท สายพิณวฒันา จ ากดั 
บริษัท สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ากดั 
บริษัท แพนแลนด์ จ ากดั  
บริษัท สหมนญูผล จ ากดั 
บริษัท เพรซเิดนท์ โฮลดิง้ จ ากดั 
บริษัท วตัสดรมยั จ ากดั  
บริษัท โชควฒันา จ ากดั 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

 2. นายบญุปกรณ์  โชควฒันา 
    - รองประธานกรรมการ 
    - กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
       ผกูพนับริษัท 
    - 23 มีนาคม 2515 
 

80 - Assumption Commercial College 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  
  The University of Nottingham     
  สหราชอาณาจกัร 
- Director Accreditation Program  
  (DAP) รุ่น 3/2003 
- Director Certification Program  
  (DCP) รุ่น 68/2005 
- Role of Compensation Committee 
  (RCC) รุ่น 7/2008 
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ    
  บริษัทไทย (IOD) 

  0.32 1, 11, 12 2535 - ปัจจบุนั 
 
2545 - ปัจจบุนั 
2537 - ปัจจบุนั 
2505 - 2536 
2512 - ปัจจบุนั 
2551 - 2554 
 
2546 - 2554 
 
 
2552 - ปัจจบุนั 
2539 - ปัจจบุนั 
2533 - ปัจจบุนั 
2515 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการสรรหาและ 
ก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 

มลูนิธิ ดร.เทียม  โชควฒันา 
 
บริษัท ไอที ซตีิ ้จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน)  
บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท นิวซตีิ ้(กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 5 แหง่ 
จ านวน 4 แหง่ จาก 5 แหง่ 
บริษัท ร่วมประโยชน์ จ ากดั 
บริษัท สายพิณวฒันา  จ ากดั 
บริษัท โชคธนสนิ จ ากดั 
บริษัท โชควฒันา จ ากดั 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

3. นางจนัทรา   บรูณฤกษ์ 
     - กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
     - กรรมการบริหาร 
     - กรรมการธรรมาภิบาลและ    
       บริหารความเสี่ยง 
     - กรรมการสรรหาและก าหนด 
       คา่ตอบแทน 
     - กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
       ผกูพนับริษัท 
      - 23 เมษายน 2555 

69 
 

- MA Comparative Economics,  
  University of Kentucky, Lexington 
- BA (Honors) Political Science,  
  University of California, Berkeley, California 
- Effective Management Program,  
  University of Southern California 
- นกับริหารระดบัสงูหลกัสตูร 1 รุ่นท่ี 12   
  ส านกังานข้าราชการพลเรือน 
- การปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน  
  วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุ่น 4212 
- การบริหารจดัการด้านความมัน่คงชัน้สงู  
  สมาคมวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 2 
- Director Accreditation Program  
  (DAP) รุ่น 47/2005 
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

- - 2550 - 2554 
 
2549 - 2550 
2546 - 2549 
2545 - 2546 
2544 - 2546 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
2554 - ปัจจบุนั 
2554 - ปัจจบุนั 
2555 - 2556 
2547 - 2551 

เลขาธิการ 
 
อธิบดี 
อธิบดี 
รักษาการผู้อ านวยการ 
โฆษกกระทรวงพาณิชย์ /  
ผู้ตรวจราชการระดบั 10  
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท 

ส านกังานคณะกรรมการการก ากบัและ 
สง่เสริมการประกอบธรุกิจประกนัภยั (คปภ.) 
กรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย์ 
กรมสง่เสริมการสง่ออก กระทรวงพาณิชย์ 
องค์การคลงัสนิค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงพาณิชย์ 
 
 

บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 2 แหง่ 
-ไม่มี- 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

4. นายทนง   ศรีจิตร์ 
    - กรรมการรองผู้จดัการใหญ่    
      อาวโุส 
    - กรรมการบริหาร  
    - กรรมการสรรหาและก าหนด 
      คา่ตอบแทน  
    - กรรมการธรรมาภิบาลและ    
      บริหารความเสีย่ง 
    - กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
      ผกูพนับริษัท 
   - 14 มีนาคม 2539 

60 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ 
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- Director Accreditation Program 
  (DAP) รุ่น 3/2003 
- Finance for Non - Finance Director    
  (FND) รุ่น 9/2004 
- Director Certification Program  
  (DCP) รุ่น 72/2006 
- Chartered Director Class  
  (CDC) รุ่น 8/2014 
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

0.02 - 2555 - ปัจจบุนั 
2549 - ปัจจบุนั 
 
2545 - ปัจจบุนั 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2547 - ปัจจบุนั 
2545 - ปัจจบุนั 
2543 - ปัจจบุนั 
2542 - ปัจจบุนั 
2531 - ปัจจบุนั 

ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
กรรมการ 
กิจการอ่ืน  (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ 

ต ารวจภธูรภาค 2 
ชมุชนบ้านหนองขาม 
 
บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 27  แหง่ 
จ านวน 7 แหง่ จาก 27 แหง่ 
บริษัท สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ากดั 
บริษัท สห โตควิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
บริษัท สนิภราดร จ ากดั 
บริษัท ทรัพย์สนิสหพฒัน์ จ ากดั 
บริษัท เทรชเชอร์ฮิลล์ จ ากดั 
บริษัท แพนแลนด์ จ ากดั 
บริษัท เฟิสท์ยไูนเตด็อินดสัตรี จ ากดั 

5. นายวิชยั   กลุสมภพ 
     - กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ 
     - กรรมการบริหาร 
     - กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
       ผกูพนับริษัท 
     - 23 เมษายน 2555 

38 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี   
  ภาควิชาบริหารธรุกิจ  
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- Master of Advanced Business  
  Practice University of South Australia 
- ปริญญาโท การตลาด (ภาคภาษาองักฤษ)   
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหว่าง 
  ประเทศ (Exchange Program) 
  Norwegian School of Economics and  
  Business Administration, Norway 
- หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงูด้านการพฒันา 
  ธุรกิจอตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุ่นท่ี 1 
  สถาบนัวิทยาการธรุกิจและอตุสาหกรรม 

0.062 1  
2549 - 2556 
2549 - 2554 
2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2557 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บริษัท เงินทนุ กรุงเทพธนาทร จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท คาสเซอ่ร์พีค โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ซงิเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 25 แหง่ 
จ านวน 9 บริษัท จาก 25 แหง่ 
บริษัท สห โตควิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  
บริษัท ดบัเบิล้ย ูบี อาร์ อี จ ากดั 
บริษัท บีเอ็นซี เรียลเอสเตท จ ากดั 
บริษัท ทรัพย์สนิสหพฒัน์ จ ากดั 
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 
บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิง้ จ ากดั 
บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิง้ จ ากดั 

238 

บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

- หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยั ระดบัสงู (วปส.)  
  รุ่นท่ี 1  สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู  
  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ 
  สง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
- Executive Leadership Program รุ่นท่ี 2   
  Wharton Business School,  University of    
  Pennsylvenia, USA & NIDA, Thailand 
- หลกัสตูรกลยทุธ์การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
  (RE-CU26) สมาคมผู้บริหารธุรกิจ   
  อสงัหาริมทรัพย์  
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ประกาศนียบตัรนกัวางแผนกลยทุธ์ 
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ประกาศนียบตัรนกัวางแผนกลยทุธ์ 
  สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
- หลกัสตูรภมูิพลงัแผ่นดนิรุ่นท่ี 4 ส าหรับผู้บริหาร   
  ระดบัสงู (ภพผ.) 
  ศนูย์วิชาการแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- Director Certification Program  
  (DCP) รุ่น 61/2005 
- Company Secretary Program  
  (CSP) รุ่น 18/2006 
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

2555 - ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 

บริษัท บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ จ ากดั 
บริษัท แพนแลนด์ จ ากดั 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

6. นายส าเริง  มนญูผล  
    - กรรมการ  
    - กรรมการบริหาร 
    - กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
      ผกูพนับริษัท 
    - 23 มีนาคม 2515 

79 - มธัยมศกึษา โรงเรียนราชบพิธ 
- Director Accreditation Program 
  (DAP) รุ่น 3/2003 
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

0.30 - 2556 - 2558 
 
2551 - ปัจจบุนั 
2533 - ปัจจบุนั 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2527 - ปัจจบุนั 
2526 - ปัจจบุนั 
2521 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท 

รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือพนกังานเครือสหพฒัน์ จ ากดั 
 
บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน  8  แหง่ 
จ านวน  5 แหง่ จาก 8 แหง่ 
บริษัท เฟิสท์ยไูนเตด็อินดสัตรี จ ากดั 
บริษัท บีเอ็นซี เรียลเอสเตท จ ากดั 
บริษัท สหมนญูผล จ ากดั 
บริษัท ทรัพย์สนิสหพฒัน์ จ ากดั 
บริษัท วตัสดรมยั จ ากดั 

7. **นายสม  จาตศุรีพิทกัษ์ 
       - กรรมการอิสระ  
       - 14 มีนาคม 2559 

 

76 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์ 
  และการบญัชี   
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท (บริหารธรุกิจ)  
  มหาวิทยาลยัแหง่รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาเอก (การเงิน) 
  มหาวิทยาลยัแหง่รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 
- Director  Accreditation Program  
  (DAP) รุ่น 3/2003 
- Director Certification Program  
  (DCP) รุ่น 68/2005  
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจบุนั 
 
 
 
อดีต 
 
 
 
 
 
 
2540 - ปัจจบุนั 
 

สมาชิกสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ
กรรมการกิตตมิศกัดิ ์
กรรมการ 
ท่ีปรึกษา 
สมาชิกวฒุสิภา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 
ท่ีปรีกษาประธานรัฐสภา 
ประธานสมาคมธนาคารไทย 
ท่ีปรึกษาตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท 

สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ
หอการค้าไทย 
มลูนิธิฮัว่เคีย้วป่อเตก็เซียงตึง้ (ป่อเตก็ตึง้) 
สภาหอการค้าไทย 
วฒุสิภา 
กระทรวงพาณิชย์ 
ส านกันายกรัฐมนตรี 
รัฐสภา 
สมาคมธนาคารไทย 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 2 แหง่ 
- ไม่มี - 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

8. นายพพิฒั  พะเนียงเวทย์ 
     - กรรมการ 
     - กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
       ผกูพนับริษัท 
     - 27 มิถนุายน 2546 

76 - Bachelor’s Degree in Education 
  Science, Quanzhou Physical Culture 
  Institute, People’s Republic of China 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
  (Master of Business Administration) 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
- Stamford  Executive Program,  
  Stamford University California, USA 
- หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัร       
  ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 2  
  วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
- Director Accreditation Program 
  (DAP) รุ่น 3/2003 
- Director Certification Program 
  (DCP) รุ่น 39/2004 
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษัทไทย  (IOD) 

0.002 - 2556 - ปัจจบุนั 
2550 - 2556 
2552 - ปัจจบุนั 
2537 - 2552 
2550 - ปัจจบุนั 
 
2553 - ปัจจบุนั 
 
2515 - 2553 
2538 - ปัจจบุนั 
2523 - ปัจจบุนั 
2526 - 2556 
 
 
2543 - ปัจจบุนั 
2524 - ปัจจบุนั 

กรรมการกิตตมิศกัดิ ์
รองประธานกรรมการ 
เหรัญญิก 
กรรมการ 
ผู้ทรงคณุวฒุ ิ
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
รองประธานกรรมการ และ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
กรรมการผู้อ านวยการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กิจการอ่ืน (ใช่บริษัทจดทะเบียนท่ีไม่) 
เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการ 

หอการค้าไทย 
หอการค้าไทย 
สหพนัธ์ว่ายน า้นานาชาต ิ(FINA) 
สหพนัธ์ว่ายน า้นานาชาต ิ(FINA) 
คณะกรรมการโอลมิปิคแหง่ประเทศไทย 
 
บริษัท ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท เพรซเิดนท์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท เพรซเิดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 10 แหง่ 
จ านวน 2 แหง่จาก 10 แหง่ 
บริษัท ไทย-เมียนม่าร์ ซคัเซสเวนเจอร์ จ ากดั 
บริษัท เพรซเิดนท์ โฮลดิง้ จ ากดั 

9. นายมน ู ลีลานวุฒัน์ 
     - กรรมการ 
     - กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
       ผกูพนับริษัท 
     - 23 เมษายน 2550 

70 - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   วิชาเอกเคร่ืองกล  
   Chiba  University, Japan 
-  Director  Accreditation Program 
   (DAP) รุ่น 3/2003 
-  Director Certification Program 
   (DCP) รุ่น 68/2005 
   จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
   บริษัทไทย (IOD) 

- -  

2547 - ปัจจบุนั 
2533 - ปัจจบุนั 
2530 - ปัจจบุนั 
2523 - ปัจจบุนั 
2553 - 2556 
2541-  2553 
 
 
2557 - ปัจจบุนั 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กิจการอ่ืน  (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท 
กรรมการ 

 
บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท โอ ซี ซี  จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท เทก็ซไ์ทล์เพรสทีจ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 21 แหง่ 
จ านวน 1 แหง่ จาก 21 แหง่ 
บริษัท บีเอ็นซี เรียลเอสเตท จ ากดั 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

10. นายก าธร  พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 
      - กรรมการ 
      - กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
        ผกูพนับริษัท 
      - 26 เมษายน 2542 

80 - มธัยมศกึษา โรงเรียนเผยอิง 
- Director Accreditation Program 
  (DAP) รุ่น 3/2003 
- Director Certification Program 
  (DCP) รุ่น 68/2005 
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

0.002 -  
2547 - ปัจจบุนั 
2538 - ปัจจบุนั 
 
 
2532 - ปัจจบุนั 
2532 - ปัจจบุนั 
2532 - ปัจจบุนั 
2526 - ปัจจบุนั 
2524 - ปัจจบุนั 
2523 - ปัจจบุนั 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท 

ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการ  
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 

 
บริษัท ไอที ซตีิ ้จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 8 แหง่ 
จ านวน 6 แหง่จาก 8 แหง่ 
บริษัท ยนีูเว็ลธ์ จ ากดั 
บริษัท ยนีูซอยล์ จ ากดั 
บริษัท ยนีูแชมป์ จ ากดั 
บริษัท ยนีูฟันด์ส จ ากดั 
บริษัท เพรซเิดนท์ โฮลดิง้ จ ากดั 
บริษัท ยนีูเซน็ทรัล จ ากดั 

11. นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา 
      - กรรมการ 
      - กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
        ผกูพนับริษัท 
     - 21 เมษายน 2529 
 

68 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์   
  สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
  สถาบนัวร์ูสเตอร์โพลีเทคนิค 
  รัฐแมสซาชเูซทส์  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาบริหารธรุกิจดษุฎีบณัฑิต 
  กิตตมิศกัดิ ์สาขาวิชาการจดัการ 
  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
- ปริญญาบริหารธรุกิจดษุฎีบณัฑิต 
  กิตตมิศกัดิ ์วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ 
  มหาวิทยาลยับรูพา 
- ปริญญาบริหารธรุกิจดษุฎีบณัฑิต 
  กิตตมิศกัดิ ์มหาวิทยาลยันเรศวร  
- Director  Accreditation Program 
  (DAP) รุ่น 3/2003 
- Director Certification Program  
  (DCP) รุ่น 41/2004  

0.996 1, 2, 12 2553 - ปัจจบุนั 
2550 - 2552 
2548 - 2550  
2550 - 2551 
 
2558 - ปัจจบุนั 
2551 - 2558 
 
2523 - 2550 
2555 - ปัจจบุนั 
2554 - 2555 
2551 - ปัจจบุนั 
2539 - 2550  
2537 - ปัจจบุนั  
2536 - ปัจจบุนั 
 
2516 - 2553 

ท่ีปรึกษา 
อปุนายก 
กรรมการ 
กรรมการ 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
กรรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้อ านวยการ และ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้อ านวยการ  
ประธานกรรมการ 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ประชาอาภรณ์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท โอ ซี ซี  จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

 
 

2557 - ปัจจบุนั 
2554 - ปัจจบุนั 
2554 - ปัจจบุนั 
2543 - ปัจจบุนั 
2539 - ปัจจบุนั 
2532 - ปัจจบุนั 
2522 - ปัจจบุนั 
2515 - ปัจจบุนั 

กจิการอ่ืน  (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

จ านวน 56 แหง่ 
จ านวน 8 แหง่จาก 56 แหง่ 
บริษัท ดบัเบิล้ย ูบี อาร์ อี จ ากดั 
บริษัท ทอฝัน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
บริษัท ร่วมประโยชน์ จ ากดั 
บริษัท เทรชเชอร์ฮิลล์ จ ากดั 
บริษัท สายพิณวฒันา จ ากดั 
บริษัท แพนแลนด์ จ ากดั 
บริษัท ชยัลดาดล จ ากดั 
บริษัท โชควฒันา จ ากดั 
 

12. นายบญุชยั   โชควฒันา    
      - กรรมการ 
      - กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
        ผกูพนับริษัท 
     - 23 เมษายน 2555 
 

68 - ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์   
   สาขานิเทศศาสตร์  
   มหาวิทยาลยันเรศวร 
   สาขาบริหารธุรกิจ  
   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
- ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์ (รัฐศาสตร์)  
  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
  Wisconsin State University At Superior, USA 
- Director Accreditation Program  
  (DAP) รุ่น 3/2003 
- Director Certification Program  
  (DCP) รุ่น 68/2005 
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

- 1, 2, 11 
 

2557 - ปัจจบุนั 
2551 - 2557 
 

2554 - ปัจจบุนั 
2553 - ปัจจบุนั 
 
2515 - 2553 
2513 - ปัจจบุนั 
2555 - 2557 
2554 - 2555 
2550 - 2557 
 
 
 

2554 - ปัจจบุนั 
2538 - ปัจจบุนั 

สมาชิกสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ
สมาชิกวฒุสิภา 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ และ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการ 

รัฐสภา 
วฒุสิภา 
 

บริษัท ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์ จ ากดั )มหาชน(  
บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั )มหาชน(  
 
บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั )มหาชน(  
บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จ ากดั )มหาชน(  
บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากดั )มหาชน(  
บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากดั )มหาชน(  
บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซ ีจ ากดั 

)มหาชน(  
จ านวน 21 แหง่ 
จ านวน 8 บริษัท จาก 21 แหง่ 
บริษัท เอกปกรณ์ จ ากดั 
บริษัท สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ากดั 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2535 - ปัจจบุนั 
2533 - ปัจจบุนั 
2532 - ปัจจบุนั 
2529 - ปัจจบุนั 
2522 - ปัจจบุนั 
2515 - ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท สายพิณวฒันา จ ากดั 
บริษัท โชคธนสนิ จ ากดั 
บริษัท แพนแลนด์ จ ากดั 
บริษัท ร่วมประโยชน์ จ ากดั 
บริษัท ชยัลดาดล จ ากดั 
บริษัท โชควฒันา จ ากดั 

13. **นายนพพร   พงษ์เวช 
         - กรรมการอิสระ 
         - ประธานกรรมการตรวจสอบ 
         - ประธานกรรมการ 
           ธรรมาภิบาลและบริหาร 
           ความเสี่ยง 
         - 26 เมษายน 2553 
 
 
 
 
 

68 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
   University of Oregon, USA 
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 
  Oregon State University, USA 
- Director Accreditation Program 
  (DAP) รุ่น 38/2005 
- Director Certification Program 
  (DCP) รุ่น 71/2006 
- Audit Committee Program  
  (ACP) รุ่น 12/2006 
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

- -  
2548 - ปัจจบุนั 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)   

เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท 

 
บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
 

-ไม่มี - 
-ไม่มี - 

14. **นายกฤช  ฟอลเลต็ 
         - กรรมการอิสระ 
         - กรรมการตรวจสอบ 
         - 22 เมษายน 2556 
 
 
 

66 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท พาณิชย์ศาสตร์มหาบณัฑิต   
  (บริหารธุรกิจ) 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- Director Certification Program 
  (DCP) รุ่น 149/2011 

- - 2551 - 2552 
2547 - 2551 
 
2545 - 2547 
 
 
 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายปฏิบตักิาร 
ผู้อ านวยการอาวโุส  
ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน 
ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบ 1  
สายก ากบัสถาบนัการเงิน 1 
 
 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

 
 
 
 

  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 
 

 

2555 - ปัจจบุนั 
 
2555 - ปัจจบุนั 
 
2554 - ปัจจบุนั 
2553 - 2558 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)   
เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน) 
 
- ไม่มี - 
- ไม่มี - 

15. **พลต ารวจโทอมัรินทร์      
         เนียมสกลุ 
         - กรรมการอิสระ  
         - กรรมการตรวจสอบ 
         - 24 เมษายน 2549  

68 - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์  
  (ต ารวจ) โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
- ปริญญาโท   
  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต   
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
- Master of Art 
  University of KANSAS, USA 
- Director Accreditation Program 
  (DAP) รุ่น 60/2006 
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

- - 
 
 
 
 
 
 
 

 

2549 - 2550 
 
2548 
 
2556 - ปัจจบุนั 
2553 - ปัจจบุนั 
 
2554 - 2556 
2553 - 2554 
 
2550 - 2553 
2549 - 2554 

ผู้ช่วยผู้บญัชาการต ารวจแหง่ชาต ิ
(เกษียณอายรุาชการ ปี 2550) 
ผู้บญัชาการส านกังานนิตวิิทยาศาสตร์ต ารวจ 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท 

 

 
 

 
บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 1 แหง่ 
- ไม่มี - 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

16. **นายสรุชยั   ดนยัตัง้ตระกลู 
         - กรรมการอิสระ  
         - 13 มีนาคม 2557 
 

 

61 - ปริญญาตรี นิตศิาสตรบณัฑิต  
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบณัฑิต 
  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู 
  ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม (นมธ.) รุ่นท่ี 1 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู การเมือง 
  การปกครองในระบบประชาธิปไตย 
  ส าหรับนกับริหารระดบัสงู (ปปร.) รุ่นท่ี 4   
  วิทยาลยัการเมืองการปกครอง 
  สถาบนัพระปกเกล้า 
- หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ    
  เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นท่ี 3/2548 
  วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
- Director  Accreditation Program  
  (DAP) รุ่น 11/2004  
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558 - ปัจจบุนั 
2554 - 2557 
2549 
2548 
 
2547 - 2549 
 
2543 - 2549 
 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมาธิการวิสามญักิจการ วฒุสิภา 
ประธานกรรมาธิการวิสามญังบประมาณ 
วฒุสิภา 
ประธานคณะกรรมาธิการการคลงั การ
ธนาคาร และสถาบนัการเงิน วฒุสิภา 
สมาชิกวฒุสิภา  จงัหวดัร้อยเอ็ด 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
วฒุสิภา 
วฒุสิภา 
 
วฒุสิภา 
 
วฒุสิภา 
- ไม่มี - 
จ านวน 3 แหง่ 
- ไม่มี - 
 
 
 

17. **นายอะกิระ  มรูาโคช ิ
         - กรรมการอิสระ  
         - 21 เมษายน 2557 

57 - Tokyo University - - 
 

 

 
 
 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไม่มี - 
จ านวน 13 แหง่ 
- ไม่มี - 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

18.  นางดรุณี  สนุทรธ ารง 
      - เลขานกุารบริษัท     
        (12 พฤษภาคม 2551) 
      - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
        (15 มกราคม 2558) 
      - กรรมการธรรมาภิบาลและ    
        บริหารความเสี่ยง 
        

61 - ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร 
  (เกียรตนิิยมอนัดบั 2) 
  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- หลกัสตูรกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิ 
  ส าหรับเลขานกุารบริษัท  
  จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- Corporate  Secretary Development Program 
  จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จดัโดย 
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- Fundamental Practice for Corporate 
  Secretary  (FPCS 19) 
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- Effective Minute Taking รุ่น 14/2009 
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

0. 0009 
 

-  
 
 

2552 - ปัจจบุนั 
2545 - ปัจจบุนั 
2539 - ปัจจบุนั 
2531 - ปัจจบุนั 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

- ไม่มี - 
จ านวน 5  แหง่ 
จ านวน 4 แหง่จาก 5 แหง่ 
บริษัท สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ากดั 
บริษัท สนิภราดร จ ากดั 
บริษัท ทรัพย์สนิสหพฒัน์ จ ากดั 
บริษัท เฟิสท์ยไูนเตด็อินดสัตรี จ ากดั 

19. นายชโูต  จิระคณุากร 
      - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
        (15 มกราคม 2558) 
      - กรรมการธรรมาภิบาลและ    
        บริหารความเสี่ยง 
 

56 - ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
   มหาวิทยาลยัศลิปากร 

- -  
 
 

2549 - ปัจจบุนั 
2547 - ปัจจบุนั 
2545 - ปัจจบุนั 
2543 - ปัจจบุนั 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

- ไม่มี - 
จ านวน 12 แหง่ 
จ านวน 4 แหง่จาก 12 แหง่ 
บริษัท สหรัตนนคร จ ากดั 
บริษัท เทรชเชอร์ฮิลล์ จ ากดั 
บริษัท ทรัพย์สนิสหพฒัน์ จ ากดั 
บริษัท เฟิสท์ยไูนเตด็อินดสัตรี จ ากดั 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

20. นางสาวเกษรา   
      สัม่กาญจนรักษ์ 
      - ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
      - 1 มกราคม 2557 
   

49 - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

- - 2555 - ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท 

สหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือพนกังานเครือสหพฒัน์ จ ากดั 
- ไม่มี - 
จ านวน 4 แหง่ 
- ไม่มี - 

21. นางยพุดี  นาคนิยม 
      - ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 
      - 9 เมษายน 2558 

59 - ปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป 
   มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- -  บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท 

- ไม่มี - 
- ไม่มี - 
- ไม่มี – 
 

 
หมายเหตุ  :   *    รวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
  **   กรรมการอิสระไมเ่คยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกบับริษัทฯ  บริษัทใหญ่    บริษัทย่อย   บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่    
        หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

เอกสารแนบ 2 :  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการที่ด ารงต าแหน่งในบริษัทที่มีรายการระหว่างกนั  ตามตารางดังนี ้ 
รายช่ือ 

บริษัท 
บริษัทท่ีมีรายการระหว่างกัน  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1.นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา X , //       /     / / /   /   /         /         /   
2.นายบญุปกรณ์ โชควฒันา /                     /               X           
3.นางจนัทรา บรูณฤกษ์ //                                                 
4.นายทนง ศรีจิตร์ // X X     /                         /     /       
5.นายวิชยั กลุสมภพ //                               /                 
6.นายส าเริง มนญูผล //         /                     X                 
7.นายสม  จาตศุรีพิทกัษ์ /         X                
8.นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ /                                                 
9.นายมน ู ลีลานวุฒัน์ /                 /       X X   / X               
10.นายก าธร พนูศกัดิอ์ดุมสนิ /                                                 
11.นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา /     X /         // X   X     X     X   X / X     
12.นายบญุชยั โชควฒันา /           /         X                           
13.นายนพพร พงษ์เวช /                 /                 /             
14.นายกฤช ฟอลเลต็ /               /                                 
15.พลต ารวจโทอมัรินทร์ เนียมสกลุ /               /                                 
16.นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู /                                                 
17.นายอะกิระ มรูาโคชิ /                                                 
X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ 

รายช่ือบริษัทท่ีมีรายการระหว่างกันมูลค่าตัง้แต่ 5 แสนบาทขึน้ไปในปี 2558 มีดังนี ้
1.บจ.อีสเทร์ิน ไทย คอนซลัติง้ 1992 7.บจ.อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์ 13.บจ.เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เทก็ซ์) 19.บมจ.นิวซตีิ ้(กรุงเทพฯ) 
2.บจ.พิทกัษ์กิจ 8.บมจ.ธนลูกัษณ์ 14.บจ.บางกอกโตเกียว ซอ็คส ์ 20.บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส ์
3.บจ.ไหมทอง 9.บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 15.บจ.เอช แอนด์ บี อินเตอร์เทก็ซ ์ 21.บจ.เจนเนอร์รัลกลาส 
4.บจ.สหชลผลพืช 10.บจ.แชมป์เอช 16.บจ.บีเอ็นซี เรียลเอสเตท 22.บจ.ไทเกอร์ ดสิทริบิวชัน่ แอนด์ โลจิสติคส์ 
5.บจ.เฟิสท์ยไูนเตด็อินดสัตรี 11.บมจ.สหพฒันพิบลู 17.บจ.ภทัยาอตุสาหกิจ 23.บจ.ซูรูฮะ (ประเทศไทย) 
6.บจ.ไลอ้อน (ประเทศไทย) 12.บจ.ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง 18.บมจ.สหโคเจน (ชลบรีุ) 24.บจ.อินเตอร์เนชัน่แนลเลทเธอร์แฟชัน่ 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

เอกสารแนบ 2 :  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการที่ด ารงต าแหน่งในบริษัทที่มีรายการระหว่างกนั  ตามตารางดังนี ้ (ต่อ) 

รายช่ือ 
บริษัท 

บริษัททีม่รีายการระหว่างกนั 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
1.นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา X , //       /             X                 X 
2.นายบญุปกรณ์ โชควฒันา /                                         
3.นางจนัทรา บรูณฤกษ์ //                                         
4.นายทนง ศรีจิตร์ //                   / /   X /         X / 
5.นายวิชยั กลุสมภพ //                                         
6.นายส าเริง มนญูผล //                                         
7.นายสม  จาตศุรีพิทกัษ์ /                     
8.นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ /                       X                 
9.นายมน ู ลีลานวุฒัน์ /     / X X X     X                       
10.นายก าธร พนูศกัดิอ์ดุมสนิ /                             X           
11.นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา / X             /   /       X   / X /     
12.นายบญุชยั โชควฒันา /             /                           
13.นายนพพร พงษ์เวช /                                         
14.นายกฤช ฟอลเลต็ /                                         
15.พลต ารวจโทอมัรินทร์ เนียมสกลุ /                                         
16.นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู /                                         
17.นายอะกิระ มรูาโคชิ /                                         
X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ 

รายช่ือบริษัทท่ีมีรายการระหว่างกันมูลค่าตัง้แต่ 5 แสนบาทขึน้ไปในปี 2558 มีดังนี ้
25.บมจ.ประชาอาภรณ์ 30.บจ.ไทยกลุแซ ่ 35.บจ.ศรีราชา เอวิเอชัน่ 40.บจ.อินเตอร์เนชัน่แนล ควิริตี ้ฟุตแวร์ 
26.บจ.ไทยคามาย่า 31.บจ.สห ลอว์สนั 36.บมจ. เพรซเิดนท์ เบเกอร่ี 41.บจ.โมเดอร์น เทคโนโลย่ี คอมโพเน้นท์ 
27.บมจ.โอ.ซี.ซ ี 32.บจ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส ์ 37.บจ.กบินทร์พฒันกิจ 42.บจ.ดบัเบิล้ยบีูแอลพี 
28.บจ.ราชาอชูิโน 33.บจ.บีเอ็นซี แม่สอด 38.บจ.สห โคเจน กรีน 43.บจ.พี ที เค มลัตเิซอร์วิส 
29.บมจ.เทก็ซ์ไทล์เพรสทีจ 34.บจ.เทรชเชอร์ ฮิลล์ 39.บจ.ยนีูเวอร์สบิวตี ้ 44.บจ.สนิภราดร 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

เอกสารแนบ 3 

 

รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 

 ช่ือ   นายภิรมย์    ตองจริง   
 อายุ 55 ปี 
 สัญชาต ิ ไทย 
 การศึกษา   ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ (การบญัชี)   มหาวิทยาลยัรามค าแหง   
 ด ารงต าแหน่ง    ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร  
  ซึง่เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 8  ปี  (เข้าด ารงต าแหนง่ วนัท่ี 18  ธนัวาคม  2551) 
 การอบรม    - หลกัสตูร  Risk  Management  and Oversight 
  - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการในการ 
   ควบคมุภายใน  
  -  หลกัสตูร  Risk Management 
  -  หลกัสตูร Good  Governance  To  Sustainable  Development  
  -  หลกัสตูร Going from “Good” to “Great” in…..It Fraud  
   Prevention and Information Security Governance 
 ประสบการณ์การท างาน  
 - 20 พ.ค.2542 - ปัจจบุนั เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 - 18 ธ.ค.2551 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร  
   ซึง่เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
    
 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไมมี่การแตง่ตัง้หนว่ยงานและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของบริษัท โดยตรง 

แตบ่ริษัทฯ ได้มอบหมายให้หวัหน้างานเป็นผู้ รับผิดชอบตามสายงานในแตล่ะเร่ือง เพ่ือให้การปฏิบตังิาน

เป็นไปตามกฎหมาย  กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง 
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     บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 
 



 

 

เอกสารแนบ 4 
 

 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 - ไมมี่ -  
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     บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 
 



 

 

เอกสารแนบ 5 
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     บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 
 




