บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อ
วันที่ 5 เมษายน 2515 ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท ไดแก ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ
ธุรกิจการใหเชาและบริการ และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
ธุรกิจการลงทุนในหุน บริษัทตาง ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไดเขาลงทุนใน
ทุนเรือนหุนของบริษัทตาง ๆ เปนจํานวนทั้งสิ้น 166 บริษัท โดยไดรับผลตอบแทนในรูปเงินปนผล
จากกิจการที่ บริษัทฯ เขาลงทุน ประกอบดวย 3 สายธุรกิจหลัก คือ
1.
สายธุรกิจการผลิต
2.
สายธุรกิจจัดจําหนาย
3.
สายธุรกิจบริการและอื่น ๆ
บริษัทในสายธุรกิจการผลิต สวนใหญเปนการผลิตสินคาอุปโภคบริโภคภายใตเครื่องหมาย
การคาของบริษัทฯ ของบริษัทในกลุม และที่ไดรับลิขสิทธิ์จากตางประเทศ โดยสินคาที่ผลิตไดสวน
ใหญจะจําหนายในประเทศผานบริษัทในสายธุรกิจจัดจําหนาย สวนสินคาที่สงออกนั้นบริษัทผูผลิตจะ
เปนผูดําเนินการสงออกในนามของบริษัทผูผลิตเอง สําหรับบริษัทในสายธุรกิจบริการและอื่น ๆ นัน้
จะใหบริการทั้งบริษัทในกลุมและนอกกลุม
ธุรกิจการใหเชาและบริการ บริษัทฯ เปนผูดําเนินการเอง เปนการใหบริการดานการให
เชาที่ดิน อาคาร และใหบริการดานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมทั้งการใหบริการไฟฟาและไอน้ํา
ภายในสวนอุตสาหกรรม ศรีราชา ซึ่งบริษัทฯ ไดรับสัมปทาน โดยไดรับคาตอบแทนในรูปคาเชารับและ
คาบริการสาธารณูปโภครับ
นอกจากนี้ บริษัทฯไดติดตอขอลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคาของ
ผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงจากตางประเทศ และใหสิทธิบริษัทในกลุมใชเครื่องหมายการคาเหลานั้น โดย
ไดรับคาตอบแทนในรูปของคาลิขสิทธิ์รับ และบริษัทฯ ยังไดใหบริการดานคําปรึกษา แนะนํา วางแผน
ดานธุรกิจ การจัดการและการดําเนินโครงการใหม ๆ แกบริษัทตาง ๆ ในกลุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับ
คาตอบแทนในรูปคาปรึกษารับ และคาบริการรับ ในป 2550 บริษัทฯ ไดเพิ่มธุรกิจใหบริการสนาม
กอลฟกบินทรบุรสี ปอรตคลับ ในพืน้ ที่อําเภอกบินทรบรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี โดยไดรับคาตอบแทนในรูป
คาธรรมเนียมการใชสนามกอลฟ คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
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ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม มี
วัตถุประสงค เพื่อรองรับการขยายกําลังการผลิตของโรงงานของบริษัทตาง ๆ และเปนการสนองตอ
นโยบายของรัฐบาล
ในการสนับสนุนการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมใหกระจายออกไปยังสวน
ภูมิภาคโดยบริษัทฯ จะมีรายรับจากการขายพืน้ ที่ ปจจุบนั บริษัทฯ มีสวนอุตสาหกรรมที่ดําเนินการอยู 3
แหง ในเขตพืน้ ที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดลําพูน
ภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2550 ตองเผชิญกับปจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก เชน ความไม
แนนอนทางการเมือง ราคาน้ํามันที่สูงขึ้น การแข็งคาของเงินบาท และปญหาเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา
เรื่องซับไพรม ซึ่งสงผลกระทบมายังประเทศไทย
สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2550 บริษัทฯ มียอดรายไดรวม 2,459 ลานบาท ลดลง
จํานวน 235 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 9 จากปกอน สาเหตุเนื่องมาจากป 2550 ยอดขาย
อสังหาริมทรัพยลดลงจํานวน 64 ลานบาท สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสว นไดเสีย
ลดลงจํานวน 100 ลานบาท และขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยกลับบัญชีลดลงจํานวน 61 ลานบาท
สําหรับยอดรวมคาใชจายเทากับ 1,867 ลานบาท ลดลงจํานวน 107 ลานบาท หรือลดลงรอยละ
5 จากปกอน เนื่องมาจากคาใชจายอื่นลดลง 194 ลานบาท สวนใหญลดลงเนื่องจากผลขาดทุนจากการ
ดอยคาทรัพยสินลดลง สําหรับดอกเบี้ยจายลดลงจํานวน 12 ลานบาท ในขณะที่ตนทุนขายเพิ่มขึ้น 25
ลานบาท คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ จํานวน 74 ลานบาท เนื่องจากในป 2550 บริษัทฯ ไดตั้ง
คาเผื่อหนี้สินที่อาจจะเกิดจากการค้ําประกันจํานวน 43 ลานบาท เปนผลทําใหกําไรสุทธิในป 2550
จํานวน 592 ลานบาท ลดลงจํานวน 129 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 18 เมื่อเทียบกับปกอน
สินทรัพยรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 12,352 ลานบาท เพิ่มขึ้น 504
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4 เมื่อเทียบกับปกอน สินทรัพยที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนการเพิ่มขึน้ ของเงิน
ลงทุน เนื่องจากบริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนตามวิธีสว นไดเสีย และในระหวางปมกี ารซื้อหุนทุนเพิ่มขึ้น
หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 1,691 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
จํานวน 2 ลานบาท โดยเปนผลมาจากหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการค้ําประกันเพิ่มขึ้น ในขณะที่ เงิน
กูยืมลดลง
สวนในดานสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ถือเปนนโยบายหนึ่งในการดําเนินธุรกิจและ
ตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมสนับสนุน โดยทําคุณประโยชนตอ สังคม และคํานึงถึง
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอม เพื่อเปน Corporate Citizen ที่ดีของประเทศ
สําหรับวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่บริษัทฯ จะตองยึดถือปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารธุรกิจของบริษัทฯ มีดังนี้
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วิสัยทัศน
เปนหนึ่งในการลงทุน บริการดวยใจ มุงมั่นพัฒนา สรางคุณคาใหสังคม
พันธกิจ
- ลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพ
- เพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกคาในงานบริการของบริษัท
- พัฒนาสวนอุตสาหกรรมไปสูมาตรฐานสากล
- สงเสริมใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance)
พัฒนาบุคลากรของบริษัทใหมคี วามรู คุณธรรม และจริยธรรมในการดําเนินงาน
ตลอดจนรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
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สวนที่ 2
บริษัทที่ออกหลักทรัพย
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ต้งั สํานักงานใหญ
ที่ตั้งสาขา
สาขาที่ 1
สาขาที่ 2
สาขาที่ 3
สาขาที่ 4
Home Page
โทรศัพท
โทรสาร

: ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท ไดแก ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัท
ตาง ๆ ธุรกิจการใหเชาและบริการ และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
: 0107537001340
: 757/10 ซอยประดู 1 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
:
:
:
:
:
:
:

999 หมูที่ 11 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1 หมูที่ 5 ตําบลนนทรี อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
189 หมูที่ 15 ตําบลปาสัก อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
196 หมูที่ 11 ตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
http://www.spi.co.th
0 - 2293 - 0030
0 - 2293 - 0040
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1.

ปจจัยความเสี่ยง

ปจจัยความเสี่ยงสามารถจําแนกไดดังนี.้ 1.1
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุน บริษทั ตาง ๆ
การลงทุนจะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจ เพื่อเปนการกระจายความเสี่ยง ถึงแม
โครงสรางการถือหุนในกลุมประกอบดวยบริษัทในกลุมกวา 100 บริษัท โดยมีบริษัทจํานวนหนึ่งถือหุน
ในลักษณะไขวกันหรือยอนกลับก็ตาม โดยสัดสวนการถือหุนที่ถือยอนกลับนับเปนสัดสวนที่นอยมาก
บริษัทฯ ไมมีอํานาจควบคุมกิจการดังกลาว ทั้งนี้ การดําเนินการของบริษัทในกลุมเปนอํานาจอิสระ
ของคณะกรรมการของบริษัทนัน้ ๆ บริษัทฯ มีนโยบายใหบริษัทในกลุมมีการบริหารแบบศูนยกําไร
สามารถที่จะบริหารไดอยางอิสระ โดยบริษัทฯ มีบทบาทเพียงการมีสวนรวมในการวางนโยบายอยาง
กวาง ๆ เพื่อกําหนดแนวทางการเติบโต ใหคําปรึกษาและบริการเทานัน้
บริษัทฯ และบริษัทในกลุมจะพิจารณาศักยภาพในการลงทุน และจะลงทุนรวมกัน
อยางตอเนื่อง ซึ่งบริษัทในกลุมที่รวมลงทุนมักจะประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และไดรับประโยชนจาก
กิจการที่ตนลงทุนรวมกัน
โดยในกลุมมีนโยบายใหบริษัทที่รว มลงทุนและทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจการที่ลงทุนมากที่สุด เปนผูติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทนั้น ๆ เพื่อใหทราบปญหาที่เกิดขึ้น
และรายงานใหผูถือหุนในกลุมทราบ จะไดชวยกันเสนอแนวทางแกไขใหแกบริษัทนั้น ๆ เพื่อใหนําไป
แกไขไดอยางทันการ เพราะถาบริษัทใดที่เกิดผลขาดทุนก็จะทําใหผูลงทุนไมไดรับเงินปนผล และยัง
ตองบันทึกการดอยคาของเงินลงทุน ซึ่งมีผลกระทบตอกําไรและขาดทุน ตลอดจนมูลคาทรัพยสินของ
บริษัทผูถือหุน โดยในป 2550 บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนจํานวน 7 บริษัท
เปนเงินทั้งสิ้น 96,859,314.95 บาท
1.2

ความเสี่ยงจากการค้ําประกันบริษทั ในกลุม
ณ สิ้นป 2550 บริษัทฯ ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหกับบริษทั ในกลุมวงเงินรวม 465.66
ลานบาท มียอดใชไปรวม 84.68 ลานบาท ซึ่งบริษัทในกลุมที่บริษัทฯ ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหนนั้
เปนบริษัทที่จดั ตั้งขึน้ ใหมและบริษัทรวมทุน โดยวงเงินที่ค้ําประกันใหกับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมนนั้ จะ
พิจารณาจากความจําเปน สําหรับบริษัทรวมทุนบริษัทฯ จะค้ําประกันวงเงินตามสัดสวนการลงทุน ซึ่ง
การค้ําประกันทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยง หากบริษัทในกลุม ที่บริษัทฯค้ําประกันไมสามารถชําระสินเชื่อ
ใหแกเจาหนี้ได โดยอาจมีผลกระทบตอบริษัทฯทีต่ องไปรวมรับผิดชอบ อยางไรก็ดี เพื่อเปนการลด
ความเสี่ยงดังกลาว บริษัทฯ มีนโนบายลดการค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่เกินความจําเปนและใหบริษัท
ในกลุมที่เปนผูรับผิดชอบการติดตามสายธุรกิจนัน้ ๆ เปนผูค้ําประกัน โดยในป 2550 บริษัทฯ บันทึกผล
ขาดทุนจากภาระค้ําประกันจํานวน 3 บริษัท เปนเงินทั้งสิ้น 42,615,008.96 บาท
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1.3

ความเสี่ยงจากการใหเชาและบริการในดานทรัพยสนิ
เนื่องดวยบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจสวนอุตสาหกรรม จึงจําเปนตองจัดเตรียมความพรอม
ทั้งในดานอาคารสํานักงาน โรงงานและระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ เพื่อครอบคลุมการใหบริการตอ
ลูกคาภายในสวนอุตสาหกรรม ทําใหบริษัทฯ มีรายไดจากการใหเชาและบริการดานทรัพยสิน หาก
ทรัพยสินดังกลาวเกิดความเสียหาย จะทําใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบในดานรายได บริษัทฯ มีมาตรการ
ในการปองกันความเสียหายจากทรัพยสิน โดยการนําทรัพยสินไปประกันวินาศภัย เพื่อลดและกระจาย
ความเสี่ยงตอทรัพยสินดังกลาว
1.4

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ํา
น้ําถือเปนปจจัยสําคัญที่สุดในกระบวนการผลิต บริษัทฯ ในฐานะผูประกอบการธุรกิจ
สวนอุตสาหกรรม ดําเนินธุรกิจขายที่ดนิ และใหเชาสถานที่เพื่อผูประกอบการโรงงานตาง ๆ ไดมกี าร
จัดหาแหลงน้ําธรรมชาติไวเพื่อใชสําหรับการดําเนินการผลิตตาง ๆ หากปริมาณน้ําลดลงจนไมสามารถ
จายน้ําใหกับโรงงานตาง ๆ อาจเกิดการหยุดชะงักสายการผลิตของโรงงานในสวนอุตสาหกรรมฯ และ
สงผลใหการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมอาจหยุดชะงักไปดวย
บริษัทฯ มีการเตรียมมาตรการตาง ๆ ไวเพื่อรองรับปญหาการขาดแคลนน้ําที่อาจ
เกิดขึน้ โดยกําหนดเปนมาตรการระยะสั้น คือ ขอความรวมมือกับโรงงานตาง ๆ ในการบริหารการ
จัดการน้ําเพื่อการผลิตอยางเปนระบบเพื่อประโยชนสูงสุดในการใชน้ําและมีการจัดสรรน้ํา และจัดหา
แหลงน้ําสํารองจากแหลงน้ําอื่น ๆ สําหรับมาตรการในระยะยาว บริษัทฯ มีแผนการจัดสรางแหลง
กักเก็บน้ําสํารองเพิ่มขึ้น
1.5
ความเสี่ยงในดานสิง่ แวดลอม
ในปจจุบันโลกใหความสําคัญกับการแกไขปญหาโลกรอน สําหรับบริษัทฯ ซึ่งเปน
ผูประกอบการธุรกิจสวนอุตสาหกรรมตระหนักดีถึงปญหาดังกลาว โดยไดปฏิบัตติ ามกฎหมาย และ
ขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางเครงครัดและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
(EIA) เสนอตอสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการที่กําหนดอยางตอเนื่อง เพื่อใหสถานประกอบการตาง ๆ ที่
อยูภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนปราศจากปญหาสิ่งแวดลอมตาง ๆ อาทิ เชน ปญหา
สิ่งแวดลอมเปนพิษทางอากาศ และน้ํา ซึ่งอาจมีผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ และอาจนําไปสูการ
ดําเนินคดีทางกฎหมาย ซึ่งทําใหบริษัทฯ เสียชื่อเสียง และเสียคาสินไหมตามคดีความที่เกิดขึน้ จนไม
สามารถดําเนินธุรกิจตอไปได
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” ) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่
5 เมษายน 2515 ในนามบริษัท สหพัฒนาอินเวสเมนต จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 6 ลานบาท ปจจุบัน
มีทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท ทุนที่เรียกชําระแลว 494,034,300 บาท ประกอบธุรกิจหลัก 3
ประเภท ไดแก ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ ธุรกิจการใหเชาและบริการ และธุรกิจสวน
อุตสาหกรรม
ป 2517 - ไดกอตั้งโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา ณ จังหวัดชลบุรี
ป 2520 - เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ป 2527 - ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด
ป 2532 - ไดกอตั้งโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี และโครงการ
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพูน
ป 2537 - เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษทั มหาชน จํากัด
ป 2547 - ไดยายสํานักงานใหญจากเลขที่ 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ไปยังเลขที่ 757/10 ซอยประดู 1
ถนนสาธุประดิษฐ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
การพัฒนาธุรกิจ
ป 2537 - ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา ไดรับ
เกียรติบัตรจากชมรมสภาวะแวดลอม
ป 2542 - มีการปรับโครงสรางการลงทุนใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมขึ้น
ป 2545 ดานการกํากับดูแลกิจการ การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7 (ชุดที่ 9)
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ไดมีมติอนุมตั ินโยบายในการกํากับดูแลกิจการ
จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
- สวนอุตสาหกรรมทั้ง 3 แหง ไดเริ่มนําระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001 : 2000 ดานการพัฒนาที่ดนิ และบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานมาใช
ป 2546 - เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไวจากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท
- มีการปรับองคกรใหม โดยมี 2 หนวยงานใหญ คือ บริหาร 1 ดูแลและ
บริหารงานสํานักงานใหญ และบริหาร 2 ดูแลและบริหารงานสวน
อุตสาหกรรม
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-

ป 2548 -

ป 2549 -

ป 2550

การขยายธุรกิจ
ป 2540

-

-

ป 2541

-

ป 2545

-

ป 2550

-

เมื่อวันที่ 26 กันยายน สวนอุตสาหกรรม ทั้ง 3 แหง ไดผานการตรวจ
รับรอง ISO 9001 : 2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ ดานการ
พัฒนาที่ดินและบริการสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
รวมกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ศึกษาและทําโครงการสงเสริมการใช
กาซ NGV ในรถยนต และรถบรรทุก แทนการใชน้ํามันทีม่ ีราคาเพิ่มสูงขึ้น
ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา
เนื่องจากโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี มีปริมาณน้ํา
เสียจากโรงงานที่ผา นการบําบัดแลวเปนจํานวนมาก เพื่อเปนการบริหารน้ํา
ใชอยางยั่งยืน บริษัทฯ จึงไดพัฒนาพื้นทีว่ างเปลาใหเกิดประโยชนสูงสุด
โดยจัดสรางสนามกอลฟ ขนาดมาตรฐาน 18 หลุม ซึ่งสามารถรองรับ
ปริมาณน้ําใชท่ผี า นการบําบัดแลว เขามาใชประโยชนไดในปริมาณมาก
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา เขารวมโครงการยกระดับมาตรฐาน
ผูประกอบการอุตสาหกรรมดวยระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001
สนับสนุนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบัน
รับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ
รวมกับบริษัทในกลุมสหพัฒน จัดงาน SAHA GROUP EXPORT’98
โดยเนนตลาดตางประเทศ
รวมกับบริษัทในกลุมสหพัฒน จัดงาน SAHA GROUP EXPORT & TRADE
EXHIBITION เนนทั้งตลาดตางประเทศและในประเทศ และไดจัดตอเนื่อง
เปนประจําทุกป
มีการขายทีด่ ินในสวนอุตสาหกรรม ใหกับบุคคลภายนอกเปนครั้งแรก โดย
ขายที่ดินในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพูน ใหแกบริษัท แอบบี
เครสท (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจเครื่องประดับ
ไดจดทะเบียนเพิ่มสาขาที่ 4 ที่ 196 หมูที่ 11 ตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี เปนการเพิ่มธุรกิจใหบริการสนามกอลฟ โดยใชชื่อวา
สนามกอลฟกบินทรบุรีสปอรตคลับ มีรายไดจากการใหบริการ อาทิ เชน
คาธรรมเนียมการใชสนามกอลฟ คาอาหารและเครื่องดื่ม
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ปจจุบันบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท ดังตอไปนี้.2.2.1 ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ
บริษัทฯ ลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ สรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัทฯ
ในระยะยาว
กิจการที่บริษัทฯ รวมลงทุนจะประกอบธุรกิจที่เสริมกับธุรกิจที่บริษัทในกลุม
ดําเนินการอยู หรือเปนธุรกิจที่บริษัทฯ คาดวาจะเขาไปดําเนินการในอนาคต เนื่องจากเล็งเห็นถึง
ศักยภาพในการทํากําไร โดยบริษัทฯ จะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล กิจการที่บริษัทฯ
เขาลงทุน ประกอบดวย 3 สายธุรกิจหลัก คือ สายธุรกิจการผลิต สายธุรกิจจัดจําหนาย และสาย
ธุรกิจบริการและอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไดเขาลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ
เปนจํานวนทั้งสิ้น 166 บริษัท
สายธุรกิจ

จํานวนบริษัท

1. สายธุรกิจการผลิต
2. สายธุรกิจจัดจําหนาย
3. สายธุรกิจบริการและอื่น ๆ
รวม

87
20
59
166

มูลคาเงินลงทุนสุทธิ
หนวย : พันบาท
5,880,757
3,444,131
817,606
10,142,494

2.2.2 ธุรกิจการใหเชาและบริการ
ในสวนของการใหเชาและบริการ บริษัทฯ เปนผูดําเนินการเอง เปนการใหบริการดาน
การใหเชาที่ดนิ อาคาร และใหบริการดานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานแกบริษัทที่อยูในสวน
อุตสาหกรรม รวมทั้งการใหบริการไฟฟาและไอน้ํา โดยไดรับคาตอบแทนในรูปคาเชารับและ
คาบริการสาธารณูปโภครับนั้นๆ บริษัทฯ ยังเปนตัวกลางในการติดตอขอลิขสิทธิ์และเครื่องหมาย
การคาของผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงจากตางประเทศ และใหสทิ ธิบริษัทในกลุมใชเครื่องหมายการคา
เหลานั้น เชน Guy Laroche, Elle, Absorba โดยไดรับคาตอบแทนในรูปของคาลิขสิทธิ์รับ
(Royalty Fees) สําหรับเครื่องหมายการคาในประเทศที่บริษัทฯ เปนเจาของ บริษัทฯ ไดทําสัญญา
ยินยอมใหบริษัทในกลุมใชเครื่องหมายการคาดังกลาว เพื่อทําการผลิตและจําหนายสินคาภายใต
เครือ่ งหมายการคานั้น ๆ โดยไดรับคาตอบแทนในรูปคาเชารับ
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดใหบริการดานใหคําปรึกษา แนะนํา วางแผนดานธุรกิจ การ
จัดการ และการดําเนินโครงการใหม ๆ แกบริษัทตาง ๆ ในกลุม ทั้งนี้บริษัทฯ ไดรับคาตอบแทน
ในรูปคาปรึกษารับ และคาบริการรับ
ในป 2550 บริษัทฯ ไดเพิ่มธุรกิจใหบริการสนามกอลฟกบินทรบุรีสปอรตคลับ ในพืน้ ที่
อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยไดรับคาตอบแทนในรูปคาธรรมเนียมการใชสนาม
กอลฟ คาอาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ
2.2.3 ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจพัฒนาที่ดนิ เพื่อการอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงคเริ่มแรกเพื่อ
รองรับการขยายกําลังการผลิตของโรงงานของบริษัทตาง ๆ ในกลุม และเปนการสนองตอ
นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมใหกระจายออกไปยังสวน
ภูมิภาค อยางไรก็ตามในปจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มการจําหนายที่ดินใหแกบคุ คลภายนอก
โดยจะมีรายรับจากการขายพื้นที่ ซึ่งปจจุบนั บริษัทฯ มีสวนอุตสาหกรรมทีด่ ําเนินการอยู 3 แหง
ในเขตพื้นที่ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน
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2.3 โครงสรางการถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไมมีการถือหุนในบริษัทยอย หากมีแตการถือหุนในบริษัทรวม รวม 23 บริษัท แยกตามสายธุรกิจไดดังนี้
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

สายธุรกิจการผลิต
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สายธุรกิจบริการและอืน่ ๆ

บมจ.สหพัฒนพิบูล (20.41%)
บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอรเนชั่นแนล (22.10%)
บจ.สปอรทเอช (25.00%)

บจ.สหพัฒนเรียลเอสเตท (40.00%)
บจ.อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 (40.00%)
บจ.พิทักษกจิ (33.52%)
บจ.เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี (28.15%)
บจ.ทรัพยสินสหพัฒน (26.25%)
บจ.เค อาร เอส ลอจิสติคส (20.00%)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

บจ.ฮูเวอรอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) (37.73%)
บจ.ไหมทอง (31.00%)
บจ.สหชลผลพืช (29.73%)
บจ.ชาลดอง (ประเทศไทย) (25.00%)
บจ.อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส (25.00%)
บจ.ไลออน (ประเทศไทย) (24.80%)
บจ.แฟมิลี่โกลฟ (23.75%)
บมจ.ธนูลักษณ (23.52%)
บจ.แชมปเอช (22.50%)
บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟูดส (21.82%)
บมจ.ไทยวาโก (21.26%)
บจ.ที ยู ซี อีลาสติค (21.00%)
บจ.เอส. แอพพาเรล (20.00%)
บจ.ทอปเทร็นดแมนูแฟคเจอริ่ง (20.00%)

สายธุรกิจจัดจําหนาย

2.4

โครงสรางรายได
กลุมธุรกิจ
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ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินปนผล
ธุรกิจใหเชาและบริการ
ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
อื่นๆ
รวม

ดําเนินการโดย
บริษัทรวมในกลุม
บริษัทตาง ๆ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ

ป 2550
พันบาท รอยละ

ป 2549
พันบาท รอยละ

ป 2548
พันบาท รอยละ

644,431 26.21 743,818 27.61 693,280
207,376
8.43 186,661
6.93 199,464
1,546,312 62.89 1,527,842 56.71 1,272,497
28,627
1.16
93,024
3.45
38,726
32,186
1.31 142,640
5.30
62,982
2,458,932 100.00 2,693,985 100.00 2,266,949

30.58
8.80
56.13
1.71
2.78
100.00
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากด (มหาชน)

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

3.

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือ ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ ธุรกิจการ
ใหเชาและบริการ และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม รายละเอียดของแตละประเภทธุรกิจ เปนดังนี้.3.1 ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ
3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ ในกลุม เปนจํานวนทั้งสิ้น
166 บริษัท โดยแบงตามสายธุรกิจไดเปน 3 สายธุรกิจดังนี้
(1) สายธุรกิจการผลิต
บริษัทฯ รวมลงทุนกับผูประกอบการทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่มีความชํานาญ
และมีเทคโนโลยีการผลิตสินคาทีท่ ันสมัย โดยลงทุนในบริษัทผูผลิตสินคาเพื่อนําไปใชเปน
วัตถุดิบ ใหแกบริษัทในกลุมและบริษัทผูผลิตสินคาสําเร็จรูปรายอื่น ๆ นอกจากนีบ้ ริษัทฯ
ยังไดลงทุนในบริษัทผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภคประเภทตาง ๆ เชน สิ่งทอ เครื่องนุงหม
เครื่องหนัง เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑซักลาง และผลิตภัณฑอาหาร เปนตน ภายใต
เครื่องหมายการคาของบริษัทฯ เครื่องหมายการคาของบริษัทในกลุมและเครื่องหมายการคา
ที่ไดรับลิขสิทธิ์จากตางประเทศ โดยสินคาที่ผลิตไดสวนใหญจะจําหนายในประเทศ เชน
• บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด
ประกอบธุรกิจ ผลิตสินคาอุปโภค
เชน ผงซักฟอกเปา ผลิตภัณฑโคโดโม น้ํายาปรับผานุมไฮคลาส สบูเหลวโช
กุบุสซึโมโนกาตาริ ผลิตภัณฑซิสเท็มมา ผลิตภัณฑฟอลเลส และผลิตภัณฑ
Free & Free เปนตน
• บริษัท อินเตอรเนชั่นแนลแลบบอราทอรี่ส จํากัด ประกอบธุรกิจผลิต
เครื่องสําอาง เชน เครื่องสําอาง BSC เปนตน
• บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป และ
เครื่องหนัง ภายใตเครื่องหมายการคาตาง ๆ เชน Arrow , Guy Laroche ,
DAKS เปนตน
• บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปมามา ขนมปงกรอบบิสชิน เปนตน
• บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผลิตชุดชั้นในสตรี และ
เสื้อผาสําเร็จรูป ภายใตเครื่องหมายการคา Wacoal , Elle , Enfant และ BSC
เปนตน
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

• บริษัท ฮูเวอรอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบธุรกิจผลิต
บรรจุภณ
ั ฑพลาสติก และโลหะ สําหรับเครื่องสําอาง
• บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จํากัด ประกอบธุรกิจ ผลิตผาลูกไมถัก ซึ่งใชเปน
สวนประกอบในการผลิตชุดชั้นในสตรี
• บริษัท เอสแอนดเจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ ผลิตเครื่องสําอาง เชน เครื่องสําอาง BSC เปนตน
• บริษัท สหชลผลพืช จํากัด
ประกอบธุรกิจ ผลิต ผลิตภัณฑอาหารและ
รับจางผลิตอาหารเสริม เชน ผักดอง ผลิตภัณฑบุก ชาชงสมุนไพร และ
อาหารเสริม i-Healti Q10 (ไอ-เฮลติ คิว10)
(2) สายธุรกิจจัดจําหนาย
บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค และ
บริษัทที่ประกอบธุรกิจขายตรงซึ่งสินคาที่จัดจําหนายสวนใหญเปนสินคาที่ผลิต โดยบริษัท
ผลิตในกลุม เชน
• บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจัดจําหนายสินคา
อุปโภคบริโภคตาง ๆ เชน
- ผงซักฟอกเปา
- น้ํายาลางจานไลปอนเอฟ
- ผลิตภัณฑโคโดโม และเซ็นแอนดรูว
- สบูเหลวโชกุบุสซึโมโนกาตาริ
- บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมามา
- ผลิตภัณฑซิสเท็มมา
- i-Healti Q10 (ไอ-เฮลติ คิว10)
• บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ จัดจําหนาย
สินคาประเภทตาง ๆ เชน
- เสื้อผาสําเร็จรูป Arrow , Lacoste , Guy Laroche , Elle , DAKS
- ชุดชั้นใน Wacoal , กุลสตรี , Gunze
- เสื้อผาเด็ก Enfant , Absorba , Little Wacoal
- รองเทา Regal , Naturalizer
- อุปกรณกีฬา Mizuno , Le Coq Sportif , Speedo
- ผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคา BSC
• บริษัท เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบธุรกิจขายตรงเครื่องสําอาง
ภายใตเครื่องหมายการคา Mistine
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

(3) สายธุรกิจบริการและอืน่ ๆ
นอกเหนือจากการลงทุนในสายธุรกิจการผลิตและสายธุรกิจจัดจําหนาย บริษัทฯ ยัง
ลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพ ใหผลตอบแทนที่นาพอใจในระยะยาว และประกอบธุรกิจ
ที่สนับสนุนบริษัทอื่น ๆ ในกลุม บริษัทในสายธุรกิจบริการและอื่น ๆ นี้อยูในสายงาน
บริการ การลงทุนและพัฒนาทีด่ ิน เชน
• บริษัท พิทกั ษกิจ จํากัด ประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง
• บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับจางผลิตงานโฆษณา
และเปนนายหนาขายบริการดานโฆษณา
• บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําและอากาศ
ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียและผลิต
น้ําประปา
• บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย
ไฟฟา และไอน้ํา
3.1.2 การตลาด
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทุนในหุนบริษัทรวมและบริษัทอื่น ๆ โดยบริษัทฯ จะเปนผู
กําหนดนโยบายอยางกวาง ๆ ใหแกบริษัทในกลุม ซึ่งจะเนนกลยุทธดานคุณภาพและราคาของสินคา
ใหมีความยุติธรรมและอยูในระดับที่ผูบริโภคยอมรับได โดยบริษัทที่อยูใ นสายธุรกิจการผลิตจะ
จัดหาวัตถุดิบที่มคี ุณภาพ รวมทั้งศึกษา วิจยั พัฒนาและนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใช เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มคุณภาพของสินคา
นอกจากกลยุทธในดานคุณภาพ และราคาแลวชองทางการจัดจําหนายก็เปนอีกกลยุทธหนึ่ง
ที่สําคัญ สินคาของบริษัทในกลุมสวนใหญจะจัดจําหนายผานบริษัทผูจ ัดจําหนายในกลุม เชน
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) บริษัท
นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จํากัด (มหาชน) เปนตน ซึ่งลวนมีชองทางการจัดจําหนายที่แข็งแกรง เนื่องจาก
มีจุดจําหนายสินคากระจายอยูตามรานคาและหางสรรพสินคาทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีชองทาง
การจําหนายแบบขายตรง การเสนอขายผลิตภัณฑทางไปรษณีย และไดเพิ่มการขายตรงทางทีวีหรือ
โฮมช็อปปงอีกดวยสวนดานการสงออกบริษัทผูผลิตจะเปนผูหาตลาดและทําการสงออกเองโดยตรง
ในป 2546 ไดมีการเปดโครงการ 108 Shop คือโครงการที่ชวยจัดการธุรกิจในรานคาปลีกที่
จัดตั้งขึน้ เพื่อวัตถุประสงคหลักในการสรางรายไดเพิ่มใหกับผูประกอบการที่รว มโครงการ โดยใช
เงินลงทุนที่นอยที่สุด เพื่อใหไดกําไรเร็วที่สุด
จากจุดเดนของบริษัทในกลุมที่มีการบริหารงานอยางอิสระ มีการแขงขันกัน ทําใหแตละ
บริษัทมีการพัฒนาและคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ ในการผลิต เพื่อเปนการสรางมูลคาใหแกสินคาและ
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เปนการเพิ่มชองทางการจําหนาย สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดเพิ่มขึ้น แต
เมื่อใดที่ตองการความรวมมือจะเกิดความรวมมือกัน เพื่อแสดงศักยภาพของบริษัทในกลุม เชน
งาน Saha Group Export & Trade Exhibition ที่จัดขึน้ มาเปนเวลา 11 ป ติดตอกัน ซึ่งแตละบริษัท
จะมีการนําสินคา และผลิตภัณฑใหม ๆ มารวมแสดงในงาน
เพื่อเปนการเชิญชวนลูกคา
ตางประเทศทั้งรายเกาและรายใหม ๆ รวมทั้งผูประกอบการในประเทศใหเขารวมงาน เปนการ
พบปะแลกเปลี่ยนความรู ความตองการซึ่งกันและกันและสามารถทําการคาระหวางกัน ซึ่งเปน
อีกชองทางหนึ่งในการเพิ่มการสงออกใหแกบริษัทในกลุมไดมากขึน้
และยังเปนชองทางในการ
รวมทุน และขยายตลาดภายในประเทศอีกดวย ซึ่งไดรับผลสําเร็จอยางนาพอใจและทําใหบริษัทใน
กลุมสามารถปรับตัวไดคลองตัวขึน้ ตามภาวะเศรษฐกิจที่มกี ารเปลี่ยนแปลง และผันผวนอยูบอย ๆ
และเพื่อเปนการกระตุน ใหบริษัทในกลุมมุงมั่นสรางสรรคนวัตกรรมสินคา และปรับปรุงบริการ
ตาง ๆ เพื่อนําเสนอแกลูกคามากขึ้น จึงจัดใหมกี ารประกวดผลงานนวัตกรรมของกลุมขึน้ ซึ่งมี
วัตถุประสงค เพื่อกระตุนใหบริษัทในกลุมและพนักงานมีการพัฒนาศักยภาพในการสรางสรรค
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ การผลิต การตลาด และบริการใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เปนการรวมพลัง
ความคิดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการเพื่อผลการดําเนินงานที่ดขี ึ้น เปนการตอบสนองความ
ตองการของลูกคา/คูค า และเปนการรวบรวมนวัตกรรมของกลุมสหพัฒนเพื่อนําเสนอในงาน Saha
Group Export & Trade Exhibition ซึ่งในป 2550 รางวัลยอดเยี่ยม ชื่อนวัตกรรม Clinical Wear
Service ของบริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนนวัตกรรมที่พัฒนาขึน้ เพื่อชวยเหลือสังคม โดย
ใหบริการตัดเย็บเสื้อผาทางการแพทยเฉพาะบุคคล ที่สามารถชวยกระชับแผลเปนนูน (Keloid) ให
เนียนเรียบสําหรับผูปวยหลังการรักษาแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุ ไฟไหม น้ํารอนลวก
นอกจากนี้บริษัทในกลุมยังไดจัดทําสัญลักษณ Saha Group Thailand Best ใหปรากฏอยูบน
ภาชนะหีบหอสินคาหรือปายราคา รวมทั้งตามจุดขายสินคาในหางสรรพสินคาตาง ๆ เพื่อให
ผูบริโภคทัว่ ไปไดรับทราบวากําลังใชสินคาที่ผลิตในประเทศไทยโดยคนไทย และผูบริโภคที่ใช
สินคาคุณภาพของบริษัทในกลุมอยูแลวจะไดมีความมั่นใจและภูมิใจวา ไดตอบสนองตอนโยบาย
ของทางราชการที่เชิญชวนใหคนไทยใชสินคาทีผ่ ลิตโดยคนไทย
3.1.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
(1) โครงสรางอุตสาหกรรม
สินคาที่บริษัทในกลุมผลิตและจําหนายสวนใหญจะเปนสินคาประเภทอุปโภคบริโภค
ซึ่งลวนแตเปนผลิตภัณฑท่มี คี วามจําเปนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน เสื้อผาสุภาพบุรุษ เสื้อผา
สุภาพสตรี ชุดชั้นในสตรี ถุงนองสตรี เสื้อผาเด็ก เครื่องสําอาง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ผงซักฟอก
รองเทากีฬา เครื่องหนัง ขนม และอาหาร เปนตน
ป 2550 เศรษฐกิจไทย ตองเผชิญกับปจจัยลบหลายประการ อาทิเชน ราคาน้ํามันที่
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สูงขึ้น เงินบาทที่แข็งคาอยางตอเนื่อง และความไมแนนอนทางการเมือง สงผลใหการบริโภคและ
การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว มีเพียงการสงออกเทานั้นที่ยังขยายตัวในอัตราสูง และภาครัฐไดเรง
การเบิกจายงบประมาณ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามเศรษฐกิจ โดย
รวมของประเทศยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยดังกลาว ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเศรษฐกิจของประเทศไทยไดคาดการณวาในป 2550 เศรษฐกิจไทยจะ
เติบโตในอัตรารอยละ 4.8 ลดลงจากรอยละ 5 ในป 2549
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจขางตน ทําใหบริษัทในกลุมจําตองดําเนินการมาตรการ
ลดตนทุน ดวยการประหยัดพลังงาน โดยมุงปรับปรุงระบบการบริหารงานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ
ดีขึ้น มีผลใหคาใชจายการใชพลังงานนอยลง และเกิดการประหยัดในเรื่อง Logistics โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการขนสงเที่ยวกลับ
ทั้งนี้โดยภาพรวมของบริษัทในกลุมก็ไดรับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ ทําใหผลประกอบการสวนใหญของบริษัทในกลุมลดลงเมื่อเทียบกับปกอน อยางไรก็ตาม
บริษัทในกลุมยังคงดําเนินการภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง
(2) ภาวะการแขงขัน
หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540
ธุรกิจคาปลีกมีการเปลี่ยนแปลง กลุมทุน
ตางชาติเขามาดําเนินการในไทย รานคาปลีกดั้งเดิมลดลงขณะที่ธุรกิจคาปลีกตางชาติยังมีแนวโนม
ขยายสาขาอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นไดเริ่มมีการเปดเขตการคาเสรีเปนผลใหผูบริโภคมีทางเลือก
มากขึ้น ผูประกอบการในประเทศเองก็เกิดการแขงขันสูง เกิดการลดตนทุนเพิ่มคุณคา เพื่อยกระดับ
ราคาและคุณภาพใหสามารถแขงขันกับสินคาที่นําเขาจากตางประเทศได
โดยเหตุที่บริษัทในกลุมไดดําเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานอยูตลอด
เวลา เมื่อการแขงขันมีมากขึน้ นอกจากการนําระบบและเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชแลว ยังตอง
สรางคุณคาของตราสินคา (Brand Image) ใหเปนที่ยอมรับในดานชื่อเสียงและคุณภาพ สรางความ
สัมพันธและสํารวจความตองการของลูกคาอยางสม่ําเสมอ สรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑ
และพัฒนาใหเขากับ Lifestyle ของลูกคาใหมากยิ่งขึ้น สามารถครอบคลุมตลาดเปาหมายใน
หลาย Segment เพื่อใหเกิดดุลตอรองในการจัดจําหนาย คิดคนและพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ทั้ง
ในดานวัตถุดิบ การผลิต การบรรจุ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาและลดตนทุนการผลิต พัฒนา
ระบบ Logistics ใหรวดเร็วขึน้ จากการที่บริษัทในกลุมมีผผู ลิตหลายรายและบางธุรกิจเปนธุรกิจ
ที่ครบวงจร เชน สิ่งทอ จึงทําใหสามารถแขงขันได สินคาของบริษัทในกลุมยังคงครองความเปน
ผูนําตลาด ตัวอยางสินคาของกลุมบริษัทฯ ที่มีสวนแบงตลาดในประเทศสูงสุดไดแก ชุดชั้นใน
Wacoal บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตรามามา ยิ่งไปกวานั้น ผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมาย BSC (Best
Selected Collection) ไดเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ และไดรบั ความนิยมจากผูบริโภคมากขึ้น ซึ่ง
ผลิตภัณฑBSC บริษัทในกลุมมุงหวังจะลดการพึ่งพาเครื่องหมายการคาตางประเทศและสนับสนุน
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ใหเปนที่รูจกั ทั่วโลก (Global Brand)ในการประกวดมิสยูนเี วิรสป 2548-2550 รวมทั้งการประกวด
มิสอเมริกาและมิสทีน USA ประจําป 2549 และ2550 ชุดวายน้ํา BSC ก็ไดรับเลือกจากกองประกวด
ใหเปนผูออกแบบชุดวายน้ําใหแกนางงามที่เขาประกวด
3.1.4 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
สําหรับธุรกิจการลงทุนในหุน บริษัทตาง ๆ บริษัทฯ ไดรวมลงทุนในบริษัทตาง ๆ ทีค่ าดวา
จะใหผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุน มีการสรรหาผูรว มลงทุนที่มีศักยภาพ มีเทคโนโลยีใหม ๆ
และมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยบริษัทฯ จะเขาไปใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําใน
ดานการจัดตั้ง การจัดหาสถานที่ การขออนุญาตตาง ๆ จากทางราชการ ตลอดจนการกําหนด
นโยบายกวาง ๆ เพื่อใหการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยในดานสถานที่บริษัทฯ
มีที่ดินและอาคารในสวนอุตสาหกรรมถึง 3 แหง ที่พรอมใหเชาหรือขาย เพื่อใชประกอบกิจการอยู
แลวทําใหสามารถที่จะดําเนินการผลิตสินคาและสามารถสรางผลกําไรไดในเวลาที่รวดเร็ว
3.2 ธุรกิจการใหเชาและบริการ
3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
ธุรกิจการใหเชาและบริการ เปนธุรกิจที่บริษัทฯ เปนผูดําเนินการเอง สามารถแบงได
เปน 3 ประเภท ดังนี้
(1) การใหเชาและบริการในสวนอุตสาหกรรม
บริษัทฯ ใหเชาที่ดิน อาคาร ใหบริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน สิ่งอํานวยความ
สะดวก และบํารุงรักษา เชน บริการบําบัดน้ําเสีย บริการรักษาพยาบาล เปนตนในสวนอุตสาหกรรม
ที่เปดดําเนินการแลว ทั้ง 3 แหง โดยไดรับคาตอบแทนในรูปคาเชารับ และคาบริการสาธารณูปโภค
รับนั้น ๆ ตลอดจนไดรับสัมปทานไฟฟาและไอน้ํา ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา
เพื่อจําหนายใหแกบริษัทลูกคาที่อยูในสวนอุตสาหกรรม
(2) บริการใหคําปรึกษา
บริษัทฯ ใหคําปรึกษา แนะนํา วางแผนดานธุรกิจ การจัดการและการดําเนิน
โครงการใหม ๆ แกบริษัทตาง ๆ ในกลุม โดยบริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนในรูปของคาที่ปรึกษา
ธุรกิจรับ และคาบริการรับ
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(3) บริการดานเครื่องหมายการคา
บริษัทฯ ใหบริการดานเครื่องหมายการคาแกบริษัทในกลุม เทานั้น โดยเครื่องหมาย
การคา แบงเปน 2 ประเภท คือ
เครื่องหมายการคาตางประเทศ บริษัทฯ เปนผูไดรับสิทธิเครื่องหมายการคาของ
ผลิตภัณฑที่มชี ื่อเสียงในตางประเทศ และไดทําสัญญายินยอมใหบริษัทในกลุมใชเครื่องหมายการคา
ดังกลาว เพื่อทําการผลิตและจําหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคานั้น ๆ เชน Guy Laroche , Elle ,
Absorba โดยบริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนในรูปของคาลิขสิทธิ์รับ
เครื่องหมายการคาในประเทศ บริษัทฯ เปนเจาของและจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาตอกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ตามประเภทของผลิตภัณฑและไดทําสัญญา
ยินยอมใหบริษัทในกลุมใชเครื่องหมายการคาดังกลาว เพื่อทําการผลิต และจําหนายสินคาภายใต
เครื่องหมายการคานั้น ๆ เชน กุลสตรี , Rain Flower , Homecare และ Flore เปนตน โดยไดรับ
คาตอบแทนในรูปคาเชารับ
(4) บริการดานธุรกิจสนามกอลฟ
บริษัทฯไดจัดสรางและใหบริการสนามกอลฟมาตรฐาน18 หลุม ที่ตําบลวังดาล อําเภอ
กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยไดคาตอบแทนในรูปคาธรรมเนียมการใชสนามกอลฟ คาอาหาร
และเครื่องดื่มฯลฯ นอกจากนีย้ ังเปนการบริหารจัดการน้าํ ใชท่ผี า นการบําบัดจากสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน กบินทรบุรี ใหเกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน
3.2.2 การตลาด
บริษัทฯ ไดจดั หาผูมีประสบการณ ผูชํานาญการ และที่ปรึกษา ที่มีความรูค วามสามารถใน
ดานตาง ๆ ไวพรอมเพื่อคอยใหคําปรึกษา แนะนํา แกลูกคาตลอดเวลา
บริษัทฯ ไดจัดเตรียมที่ดินและอาคารสําเร็จรูปไวรองรับผูป ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา กบินทรบุรี และลําพูน โดยให
เชาที่ดิน และอาคารดังกลาว ซึ่งผูเชาสามารถประกอบกิจการไดทันที สําหรับการใหบริการดาน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน บริษัทฯ จะเนนในดานความพรอมและความเพียงพอในการใหบริการ เชน
มีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีคณ
ุ ภาพ บริการหองพยาบาล บริการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย
ในป 2545 บริษัทฯ ไดนําระบบ ISO 9001 : 2000 ซึ่งเปนระบบบริหารงานคุณภาพเขามาใช
ในสวนอุตสาหกรรมทัง้ 3 แหง และไดผานการรับรองในป 2546 โดยยังคงสถานะ และปรับปรุง
ระบบการบริหารงานคุณภาพมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบนั
ในป 2550 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา
ไดเขารวมโครงการยกระดับ
มาตรฐานผูป ระกอบการอุตสาหกรรมดวยระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 สนับสนุนโดย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ
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เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคาตอบริการของบริษัทฯ ตลอดจนสรางแรงจูงใจ
ใหกับนักลงทุนรายใหมในการตัดสินใจลงทุนภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนทั้ง 3 แหง
3.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
(1) โครงสรางอุตสาหกรรม
ในป 2550 ภาครัฐไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 3,000 ลานบาท ผานสํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในสวนของ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ไดเรงปลอยสินเชื่อใหแกลูกคา
แตธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมก็ยังคงอยูใ นภาวะชะลอตัว เนื่องจากไดรับผลกระทบจากปจจัย
ลบทางเศรษฐกิจหลายประการ
ภาวการณดังกลาวขางตน มีผลทําใหธุรกิจการใหเชาของบริษัทฯ ซึ่งสวนใหญเปนการ
ใหเชาที่ดินและอาคาร แกธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอมในสวนอุตสาหกรรม ไดรับผลกระทบ
เชนกัน โดยในรอบป พ.ศ. 2550 ไมมีการขยายตัวคงอยูในภาวะทรงตัว
(2) ภาวะการแขงขัน
ในดานธุรกิจการใหเชาและบริการ สวนใหญเปนการใหเชาและบริการแกบริษัทใน
กลุมอีกทั้งเปนการใหเชาและบริการในสวนอุตสาหกรรรมที่บริษัทฯ เปนผูดําเนินการ ทําใหไมมี
คูแขงขันมากนัก สําหรับการใหบริการดานกระแสไฟฟาคูแขงจะมีแตเฉพาะการไฟฟาสวนภูมิภาค
เทานั้น ซึ่งบริษัทฯ จะเนนความมัน่ คงของระบบการจายกระแสไฟฟา ความสะดวกและความรวดเร็ว
ในการใหบริการ สําหรับการใหบริการไอน้ํานั้น เนื่องจากที่ผา นมาตนทุนไอน้ําของลูกคาที่ซื้อจาก
บริษัทฯ ยังต่ํากวาตนทุนการผลิตไอน้ําที่ลกู คาผลิตใชเอง ทําใหบริษัทฯ ไมประสบปญหาดานการ
แขงขัน
สําหรับธุรกิจสนามกอลฟในตลาดปจจุบันเปนธุรกิจที่มกี ารขยายตัวมาอยางตอเนื่อง ในป
2550 บริษัทฯ ไดจดั สรางสนามกอลฟกบินทรบุรีสปอรตคลับ เปนสนามกอลฟมาตรฐาน 18 หลุม
เพียงแหงเดียวในเขตรัศมี 100 กิโลเมตรของพื้นที่ที่มนี ิคมอุตสาหกรรมหลายแหงโดยรอบ จึงไมมี
คูแขงทางการคา บริษัทฯ ไดสรางสนามฝกซอมกอลฟและสงเสริมใหมีนักกอลฟใหม ๆ ในทองถิ่น
เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนใหสิทธิประชาชนในทองถิ่นสามารถสมัครเปนสมาชิกประเภททองถิ่น โดย
ไมเสียคาใชจายใด ๆ เปนการสรางความสัมพันธตอชุมชน นอกจากนี้การออกแบบสนามกอลฟที่มี
เอกลักษณพิเศษของสนามกอลฟแหงนี้ คือมีความยาวของสนามมากที่สุดในประเทศไทย จึงสามารถ
ดึงดูดและสรางความทาทายใหนกั กอลฟโดยทั่วไปมาใชบริการ ทั้งยังเปนการเพิ่มมูลคาที่ดิน และ
เปนสิ่งจูงใจใหนกั ลงทุนตัดสินใจมาลงทุนไดงายขึ้น
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3.2.4 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
บริษัทฯ ไดจัดทีด่ ินและอาคารสําเร็จรูปในสวนอุตสาหกรรมไวรองรับนักลงทุนที่ตองการ
ประกอบกิจการภายในสวนอุตสาหกรรม พรอมทั้งไดจัดเตรียมบุคลากรทั้งในดานการบัญชี ดาน
กฎหมาย ดานการตางประเทศ และดานอื่น ๆ เพื่อใหบริการลูกคาที่ประสบปญหาและไมสามารถ
ที่จะแกปญหาดังกลาวได สวนในเรื่องของลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคาของผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียง
จากตางประเทศที่ไดรับความนิยมและมีความตองการทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ จะมีทั้งที่
บริษัทฯ เปนผูติดตอจัดหาและบริษัทในกลุมจัดหามาให โดยบริษัทฯ เปนผูจดทะเบียนหรือลิขสิทธิ์
เพื่อใหมีความหลากหลายในประเภทของสินคา
ซึ่งจะสามารถกอใหเกิดรายไดจากผลการผลิต
เพิ่มขึ้น ตลอดจนการสรางเครื่องหมายการคาของตนเองขึ้นมาใหมใหเปนที่ยอมรับของตลาดทั่วไป
เพื่อลดตนทุนในเรื่องลิขสิทธิ์ของการผลิตสินคา
นอกจากนี้ บริษัทฯไดพัฒนาพืน้ ที่วางเปลาของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยจัดสราง
สนามกอลฟซึ่งเปนการเพิ่มธุรกิจบริการใหมใหกับบริษัทฯ
3.3 ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
3.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ
บริษัทฯ เปนผูดําเนินการสวนอุตสาหกรรม เหตุที่เปน “สวนอุตสาหกรรม” เพราะบริษัทฯ
มุงมั่นทีจ่ ะพัฒนาสภาพแวดลอมใหรมรื่น
บรรยากาศอบอุน
สําหรับทุกชีวิตในชายคาสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ภายใตปรัชญาสรางสิ่งที่มากกวา คําวา “เขตอุตสาหกรรม” ซึ่งมีรายได
ในรูปของรายรับจากการขายพืน้ ที่ โดยมีวัตถุประสงคเริม่ แรกเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทใน
กลุมและเปนการสนองตอนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมให
กระจายออกไปยังสวนภูมิภาค
ปจจุบันลูกคาของสวนอุตสาหกรรมที่ดําเนินการอยูนอกจากเปน
บริษัทในกลุมแลว ยังมีบริษัทภายนอกกลุมเขามาอยูในสวนอุตสาหกรรมดวย ดังนั้น เพื่อใหลูกคา
เกิดความเชื่อมั่นในบริการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน
จึงไดพัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 ดานการพัฒนาทีด่ นิ และบริการสาธารณูปโภคขั้นพืน้ ฐานมา
อยางตอเนื่องจนไดรับการรับรองโดยสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ เมื่อวันที่ 26 กันยายน
2546 โดยยังคงสถานะและปรับปรุงระบบการบริหารงานคุณภาพมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบนั
วัตถุประสงคในการนําระบบบริหารคุณภาพมาใชเพื่อ
1. เปนแนวทางในการบริหารระบบคุณภาพของบริษัทฯ
2. ควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการของบริษัทฯ
3. เพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกคาในงานบริการของบริษทั ฯ
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคุณภาพ เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทฯ
และความพึงพอใจของลูกคา ดังนี้ “ บริการดวยใจ มุงมั่นพัฒนา สรางคุณคาใหสงั คม” โดย
ดูแลเอาใจใสลูกคาดวยความเต็มใจและใหความเสมอภาคแกลูกคา
พัฒนาคุณภาพของบริการ
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ภายในสวนอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง
พนักงานทุกระดับในบริษัทฯ ตองนํานโยบายดังกลาว
ขางตนเปนแนวทางในการปฏิบัติโดยเครงครัดใหไดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในป 2550 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา เขารวมโครงการยกระดับมาตรฐาน
ผูประกอบอุตสาหกรรมดวยระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 สนับสนุนโดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งเปนการสรางความ
เชื่อมั่นใหแกลูกคามากยิ่งขึน้
(1) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา
บริษัทฯ เริ่มดําเนินโครงการเมื่อป พ.ศ. 2520 โดยโครงการตั้งอยูใ นเขตเทศบาล
ตําบลแหลมฉบัง บริเวณหมูที่ 11 ตําบลหนองขาม และหมูที่ 1 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 1,600 ไร
โดยในสวนอุตสาหกรรมมีระบบ
สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ดังนี้
• โรงงานผลิตไฟฟาขนาดกําลังการผลิต 186 เมกะวัตต ที่สามารถสํารองไฟฟาได
อยางเพียงพอตลอด 24 ชัว่ โมง ดําเนินการโดยบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด
(มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ไดรับสัมปทานใหเปนผูจําหนายกระแสไฟฟา นอกจากนี้
ไอน้ําที่เหลือจากการผลิตไฟฟาจะจําหนายใหแกโรงงานตาง ๆ ภายในโครงการ
ดวย
• ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง ซึ่งไดรับเกียรติบตั รจากชมรมสภาวะแวดลอมสยาม ใน
ป 2537 รองรับน้ําเสียไดประมาณวันละ 12,000 ลูกบาศกเมตร
• สนามบินทีไ่ ดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางอากาศ
• อางเก็บน้ําที่สามารถสํารองน้ําดิบไดจํานวน 850,000 ลูกบาศกเมตร
• ระบบผลิตน้ําประปาที่มกี ําลังการผลิต 20,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน
• สวนพักผอน
• สวนบริการเสริมธุรกิจ ซึ่งเปนศูนยจําหนายผลิตภัณฑเครือสหพัฒน ภายใต
สัญญลักษณ “Thailand Best” ดําเนินการโดยบริษัท กบินทรพัฒนกิจ จํากัด
นอกจากนี้ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา เคยไดรับการสงเสริมการลงทุน
ประเภทกิจการเขตอุตสาหกรรม โดยอยูใ นเขตสงเสริมการลงทุนที่ 2
(2) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี
บริษัทฯ เริ่มทําโครงการเมื่อป 2532 โดยโครงการตั้งอยูใ นเขตพื้นทีต่ ําบลนนทรี และ
ตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี บนเนือ้ ที่ประมาณ 3,500 ไร โดยมี
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ดังนี้
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•
•
•
•
•
•

อางเก็บน้ําที่สามารถสํารองน้ําดิบไดจํานวน 1,000,000 ลูกบาศกเมตร
ระบบผลิตน้ําประปาที่มกี ําลังการผลิต 6,000 ลูกบาศกเมตร ตอวัน
สถานีไฟฟายอยของการไฟฟาสวนภูมิภาค ขนาด 50 X 2 เมกะวัตต
ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง สามารถบําบัดน้ําเสียไดวันละ 16,000 ลูกบาศกเมตร
สนามบินที่ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางอากาศ
เตาเผามูลฝอยขนาด 100 กิโลกรัมตอชั่วโมง ไดรับอนุญาตจากกระทรวง
อุตสาหกรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนประเภทกิจการ
เขตอุตสาหกรรมโดยอยูในเขตสงเสริมการลงทุนที่ 3 ซึ่งสาระสําคัญของบัตรสงเสริมการลงทุน สรุปได
ดังนี้
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี
วันที่ไดรับการอนุมตั ิการสงเสริม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2536
เลขที่บัตรสงเสริมการลงทุน
เลขที่ 8060/2536
ฉบับแกไขเพิ่มเติม
เลขที่ 5007/2537 (2-8060/2536) 29 กรกฎาคม 2537
เลขที่ 6467/2543 (3-8060/2536) 17 พฤศจิกายน 2543
ประเภทกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุน
สิทธิประโยชนที่สําคัญ

เขตอุตสาหกรรมประเภท 7.18
1. ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ ุคคล สําหรับกําไร
สุทธิเปนเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายได (วันที่ 1
ตุลาคม 2538) และไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนติ ิ
บุคคลใน อัตรารอยละ 50 สําหรับ 5 ป ถัดมา
2. ไมตองนําเงินปนผลไปคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได
ตลอดระยะเวลาที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคล
3. ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา
2 เทา ของคาใชจายดังกลาว เปนระยะเวลา 10 ป
นับแตวันที่เริ่มมีรายได
4. ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือ
กอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในอัตรารอยละ
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือจากการหักคาเสื่อม
ราคาปกติ
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(3) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพูน
บริษัทฯ เริ่มทําโครงการเมื่อป 2532 โดยโครงการตั้งอยูใ นเขตพื้นทีต่ ําบลปาสัก และ
ตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน บนเนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร โดยมีระบบ
สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ดังนี้
• อางเก็บน้ําที่สามารถสํารองน้ําดิบไดจํานวน 500,000 ลูกบาศกเมตร
• ระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งสามารถบําบัดน้ําเสียไดวันละ 6,500 ลูกบาศกเมตร
• สถานีไฟฟายอยของการไฟฟาสวนภูมิภาค ขนาด 50X2 เมกะวัตต
• สนามบิน ที่ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางอากาศ
• เตาเผามูลฝอยขนาด 50 กิโลกรัมตอชั่วโมง
ไดรบั อนุญาตจากกระทรวง
อุตสาหกรรม
• ระบบน้ําอุปโภคและบริโภคจากบอบาดาล โดยมีอัตราการสูบขึ้นมาใชประโยชน
ไดประมาณวันละ 3,600 ลูกบาศกเมตร
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนประเภท
กิจการ เขตอุตสาหกรรม โดยอยูใ นเขตสงเสริมการลงทุนที่ 3 ซึ่งสาระสําคัญของบัตรสงเสริมการ
ลงทุนสรุปไดดังนี้
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพูน
วันที่ไดรับการอนุมตั ิการสงเสริม วันที่ 13 พฤษภาคม 2537
เลขที่บัตรสงเสริมการลงทุน
เลขที่ 8007/2537
ประเภทกิจการที่ไดรับการ
เขตอุตสาหกรรมประเภท 7.18
สงเสริมการลงทุน
สิทธิประโยชนที่สําคัญ

1. ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล สําหรับกําไรสุทธิ
เปนเวลา 8 ป นับแตวนั ที่เริ่มมีรายได (วันที่ 1 มกราคม
2540) และไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลในอัตรา
รอยละ 50 สําหรับ 5 ป ถัดมา
2. ไมตองนําเงินปนผลไปคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได ตลอด
ระยะเวลาที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
3. ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 2
เทา ของคาใชจายดังกลาว เปนระยะเวลา 10 ป นับแต
วันที่เริ่มมีรายได
4. ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือกอสราง
สิ่งอํานวยความสะดวกในอัตรารอยละ 25 ของเงินลงทุน
นอกเหนือจากการหักคาเสื่อมราคาปกติ
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3.3.2 การตลาด
บริษทั ฯ ดําเนินการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมตามมาตรฐานของคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนโดยเริ่มตั้งแตการคัดเลือกทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม การออกแบบและวางผังโครงการ การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคใหเพียงพอ การจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่ดี การควบคุมรักษา
สิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพที่ดี การคัดเลือกบริษัทที่จะเขามาประกอบกิจการในสวนอุตสาหกรรม
จะพิจารณาโรงงานที่ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือโรงงานที่จัดใหมกี ารปองกันผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมอยางเขมงวด และจะติดตามผลการดําเนินงานของโรงงานตาง ๆ ตลอดเวลา มีการ
กําหนดพืน้ ที่สําหรับโรงงานประเภทตาง ๆ เพื่องายตอการควบคุม โดยบริษัทฯ ไดเนนถึงการรักษา
สิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหายแกชุมชนอื่น ในการจําหนายหรือใหเชา
พื้นที่ในสวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ จะใหความสําคัญกับลูกคาที่ตองการขยายกําลังการผลิต หรือ
ตองการตั้งหรือยายฐานการผลิตไปอยูใ นเขตสงเสริมการลงทุน ซึ่งลูกคาสวนใหญจะไดรับขอมูล
ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนจากธนาคาร สถาบันการเงินทีล่ กู คาติดตอเปนประจํา บริษัท
คูคาของบริษัทฯ หรือผูรว มทุนกับบริษัทฯ ทั้งในและตางประเทศ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดใหขอมูลของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนไวกับสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เพื่อใหผูประกอบการตางชาติที่สนใจเขามาลงทุนในประเทศไทย
ไดรับขอมูลสะดวกขึ้น
3.3.3 ภาวะอุตสาหกรรม และการแขงขัน
(1) โครงสรางของอุตสาหกรรม
เขตอุตสาหกรรมในประเทศไทย มีพื้นที่อุตสาหกรรมประมาณ 135,000 ไร โดยมี
พื้นที่ที่ขายและใหเชาไปแลวประมาณรอยละ 77 พื้นที่คงเหลือประมาณรอยละ 23 ใน
จํานวนของพื้นที่ทขี่ ายและใหเชาแลว เปนการขายและใหเชาแกนักลงทุนจากตางประเทศ
ประมาณรอยละ 75 โดยสวนใหญเปนนักลงทุนชาวญี่ปนุ ในป 2550 จํานวนเงินลงทุนที่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแหงประเทศไทย มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นมาก
คาดวาในระยะตอไปความตองการซื้อและเชาที่ดิน เพื่อการอุตสาหกรรมจะขยายตัวตามใน
อัตราที่สูงขึ้นตาม
สําหรับสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนทั้ง 3 แหง มีพื้นที่รวมกันประมาณ 6,300ไร
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา มีพื้นที่คงเหลือเพียงเล็กนอย ในขณะที่สวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพูน ยังมี
พื้นที่คงเหลือประมาณ 1,400 ไร
อยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังไดจดั ซื้อที่ดินบริเวณรอบสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนทั้ง
3 แหง เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตทั้งจากบริษัทในกลุมและนักลงทุนทัว่ ไป
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(2) ภาวะการแขงขัน
วัตถุประสงคหลักของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจสวนอุตสาหกรรม เริ่มจากการ
พัฒนา เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทในกลุมและรวมลงทุนกับบุคคลอื่นที่ประสงคจะ
เขามาประกอบกิจการภายในสวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ มีที่ดินในสวนอุตสาหกรรมที่ยัง
ไมไดจัดสรร จึงมีนโยบายทีจ่ ะจําหนายทีด่ ินใหแกบุคคลภายนอก ซึ่งทําใหเกิดการแขงขัน
กับนิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงทั้งที่เปนของภาครัฐบาล และภาคเอกชน
ดังนั้น เพื่อใหแขงขันได บริษัทฯ จึงไดนําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000
ดานการพัฒนาทีด่ ิน และบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน มาใชในสวนอุตสาหกรรมเครือ
สหพัฒนทั้ง 3 แหง และในป 2546 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนทั้ง 3 แหง ได
ผานการตรวจรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ ดานการพัฒนาที่ดินและบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ในป2550 บริษัทฯไดเขารวมโครงการยกระดับมาตรฐานผูป ระกอบการอุตสาหกรรม
ดวยระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 สนับสนุนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ ซึ่งจะเปนสวนชวยในการ
ตัดสินใจของผูลงทุนที่ประสงคจะเขามาประกอบกิจการภายในสวนอุตสาหกรรมไดงายขึ้น
3.3.4 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ และผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
(1) การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
บริษัทฯ จะจัดเตรียมที่ดินในแตละโครงการไมต่ํากวา 1,000 ไร โดยมีหลักเกณฑใน
การพิจารณาไดแกทําเลที่ตั้ง แหลงน้ํา สาธารณูปโภคตาง ๆ นโยบายและขอกําหนดตาง ๆ
ของทางราชการ เปนตน ดําเนินการออกแบบและวางผังโครงการ ศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและกําหนดความตองการในการขยายตัวของบริษัทในกลุม โดยจัดใหมีระบบ
สาธารณูปโภคอยางครบถวนเพียงพอ
ตอความตองการของบริษัทที่ประสงคจะเขามา
ประกอบกิจการ ซึ่งในการพัฒนาทีด่ ินดังกลาว ดําเนินการในลักษณะทีจ่ ะเปนการพัฒนา
เปนขั้น ๆ ตามความตองการในการใชประโยชนใหคุมคาโดยไมใหเกิดการสูญเปลาในการ
ลงทุน
(2) ผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
เนื่องจากภายในสวนอุตสาหกรรมประกอบดวยโรงงานจํานวนมาก ซึ่งอาจนําไปสู
ปญหาสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมจึงดําเนินการพัฒนา กําหนดมาตรการ แนวทาง และวิธีการในการดําเนินงาน
ตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับสิ่งแวดลอม โดยในระยะเริ่มแรกไดมกี ารจัดตั้งหนวยงานขึน้ มา เพื่อ
รับผิดชอบรวบรวมขอมูลทดลอง และวิจัย เพื่อควบคุมและปองกันไมใหการดําเนินงาน
ของสวนอุตสาหกรรมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ตามมาตรฐานทีก่ รมโรงงาน
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อุตสาหกรรมกําหนด ตอมาเมื่อมีโรงงานมากขึ้น งานมากขึ้น จากหนวยงานของบริษัทฯ
จึงไดแยกตัวออกมาจัดตั้งเปน บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด เพื่อทําหนาที่ใน
การวิจยั พัฒนา และดูแลดานสิ่งแวดลอมทั้งหมดของสวนอุตสาหกรรมทั้ง 3 แหง ทั้งเรื่อง
การบําบัดน้ําเสีย การกําจัดขยะมูลฝอย ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียง
ซึ่งที่ผานมา
ผลการตรวจวัดของสวนอุตสาหกรรมทั้ง 3 แหง เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ทั้งนี้ ใน
แตละสวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง กําหนดให
โรงงานตาง ๆ ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียในเบื้องตนกอนปลอยลงสูสวนกลาง ในป 2550 ไม
มีผรู องเรียนในเรื่องดังกลาว
และบริษัทฯ
ไดเขารวมโครงการยกระดับมาตรฐาน
ผูประกอบการอุตสาหกรรมดวยระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 สนับสนุนโดย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ
3.4 งานที่ยงั ไมไดสงมอบ
- ไมมี –

4.

การวิจัย และพัฒนา

ในการประกอบธุรกิจสวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ ใหความสําคัญเรื่องผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
การพัฒนาอยางยั่งยืน จึงไดตั้งฝายวิจัยและพัฒนาขึ้น เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนา รวมกับสวนราชการ
องคกร และบริษัทในกลุมในโครงการตาง ๆ
ในป 2549 บริษัทฯ ไดสนับสนุน และใหความรวมมือในการศึกษาและวิจยั ระบบการบําบัดและ
จัดการสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรหมุนเวียน ซึ่งมี 2 โครงการ และในป 2550 ทั้ง 2
โครงการยังอยูในขั้นทดลองและพัฒนา คือ
1. โครงการความรวมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม New Energy
and Industrial Technology Development Organization (NEDO) ประเทศญี่ปุน และสถาบัน
วิจัยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ (วว ) ศึกษาและพัฒนา “โครงการบําบัดน้ําเสีย
โดยใชระบบ Membrane Bio Reactor and Reverse Osmosis (MBR & RO)” ซึ่งสามารถ
บําบัดน้ําเสียจากการผลิต และนําน้ําสวนหนึ่งกลับมาใชในกระบวนการผลิตไดอีก
โดย
ดําเนินโครงการ ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี ในป 2550 ปริมาณน้ําที่ได
ยังไมมากพอที่จะนํากลับมาใชในกระบวนการผลิต
2. โครงการความรวมมือกับศูนยเทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแหงชาติ (MTEC) สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ (สวพ.) ศึกษาและพัฒนา “โครงการวิจยั และพัฒนาระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงจากขยะ
มูลฝอยแบบตอเนื่อง” ซึ่งเปนเทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอยดวยกระบวนการทางความรอน
โดยสามารถผลิตกาซเชื้อเพลิง และนําไปใชในการผลิตกระแสไฟฟาได โดยดําเนินโครงการ
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และติดตั้งเครื่องจักร ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี ในป 2550 ไดทดลอง
นํากากอุตสาหกรรม (SLUDGE) จากระบบบําบัดน้ําเสียมาใชผลิตพลังงาน เพื่อใชในการผลิต
กระแสไฟฟา สําหรับเครื่องเดินอากาศของระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง

5.

ทรัพยสนิ ที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1 สินทรัพยที่มีตวั ตนที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สินทรัพยที่บริษัทฯ ใชในการประกอบธุรกิจ ประกอบดวย
ประเภท
เงินลงทุน
โครงการสวนอุตสาหกรรม
1. อสังหาริมทรัพยรอการขายสวนอุตสาหกรรมกบินทรบุรี
2. อสังหาริมทรัพยรอการขายสวนอุตสาหกรรมลําพูน
3. อสังหาริมทรัพยรอการขายทีด่ ินอื่น
ระบบสาธารณูปโภคสวนอุตสาหกรรม
สิ่งปลูกสรางสวนอุตสาหกรรม
ที่ดินอื่นๆ
อาคารสํานักงานสาขา
อาคารโรงงานสําเร็จรูปใหเชาหรือขาย

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
ผูถือหุน
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

มูลคา
ภาระ
(พันบาท) ผูกพัน
10,142,494
265,132
272,408
314,704
19,067
370,557
309,210
11,815
130,359

-

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเชาพื้นที่ในอาคารบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ตั้งอยู
เลขที่ 757/10 ซอยประดู 1 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จาก
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“ผูใหเชา”) ภายใตสัญญาเชา 1 ฉบับ ซึ่งมีอายุ
สัญญา 1 ป 4 เดือน ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนดสัญญาเชาแลว หากบริษัทฯ ประสงคจะตออายุสัญญาเชา บริษัท
ฯ ตองมีหนังสือแจงแกผูใหเชาลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือน โดยมีรายละเอียดของสัญญาเปนดังนี้
วันที่ทําสัญญา
30 สิงหาคม 2549
พื้นที่เชา
บริเวณชั้น 4 พื้นที่เชา 1,080.85 ตารางเมตร
ระยะเวลาและอัตราคาเชา
วันที่ 1 กันยายน 2549–31 สิงหาคม 2550 คาเชาเดือนละ 162,130.- บาท
วันที่ 1 กันยายน 2550 – 31 ธันวาคม 2550 คาเชาเดือนละ 178,340.- บาท
รวมเปนเงินคาเชาตามสัญญาทั้งสิ้น 2,658,920.- บาท
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5.2 การประเมินราคาทรัพยสินของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายในการประเมินราคาทรัพยสินของบริษัทฯ ทุก 5 ป ในป 2549 บริษัทฯ ไดวาจาง
บริษัท อเมริกนั แอพเพรซัล(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาทรัพยสินที่ไดรบั ความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ใหทําการประเมินราคาทีด่ ิน
และอาคาร ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้
ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2549 ราคาประเมินที่ดนิ อาคาร และ สาธารณูปโภค ของสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา เปนดังนี้
หนวย :บาท
ที่ดินและสาธารณูปโภค
รายละเอียด
สวนที่ประเมิน
1. ที่ดินในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1.1 ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตั้งอยูใน ต.หนองขาม ต. บึง อ.ศรีราชา
จ. ชลบุรี ที่ดินเนื้อที่ 568 ไร 0 งาน 38.55 ตรว.
หัก ที่แบงแยก+ขาย 15 ไร 2 งาน 13.00 ตรว.
คงเหลือที่ดินสวนที่ไดประเมิน 552 ไร 2 งาน 25.05 ตรว.
1,148,523,968.80
อาคาร
203,900,000.00
1.2 ที่ดินต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ดานเหนือของถนนสุขาภิบาล 8)
เนื้อที่ 18 ไร 69 ตรว.
44,000,000.00
1.3 ที่ดินต.บึงอ.ศรีราชาจ.ชลบุร(ี ดานใตของ ถ.ชากกระปอก-จุกกะเฌอ)
เนื้อที่ 44 ไร 49 ตรว.
44,000,000.00
1.4 ที่ดินต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ดานตะวันออกของสํารองสาธารณะ
ประโยชนเลียบถนนสวนอุตสาหกรรม) เนื้อที่ 17 ไร 3 งาน 43 ตรว.
14,000,000.00
รวม
1,454,423,968.80
2 ที่ดินตั้งอยูใกล ถนนเกากิโล ต. สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เนื้อที่ 41 ไร 2 งาน 17 ตรว.
3. ที่ดินตั้งอยูใกล ถนนหนองขาม-ไรหนึ่ง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จ. ชลบุรี เนื้อที่ 60 ตรว. (สวนอุตสาหกรรม)
4. ที่ดินตั้งอยูใกล ถนนหนองขาม-ไรหนึ่ง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เนื้อที่ 2 ไร 49 ตรว.
5. ที่ดินตั้งอยูใกล ถนนเกากิโล ต. สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี
เนื้อที่ 60 ไร 30 ตรว.
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6. ที่ดินตั้งอยูในเขต ต.ทุงศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เนื้อที่ 3 งาน 16 ตรว.
7. ที่ดินตั้งอยูในเขต หมู 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี (ซอยวัดเขา
ตะแบก-มาบบอนแยกจากทางหลวง 3241(ถนนศรีราชา-หุบบอน)
เนื้อที่ 53 ไร 2 งาน 15 ตรว.
8. ที่ดินตั้งอยูในเขต หมู 1 ต. หนองขาม อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี
(ดานเหนือของถนนหนองขาม-เจ็ดตระมูลแยกจากทางหลวงหมายเลข7
(มอเตอรเวย- ชลบุรี- พัทยา) ) เนื้อที่ 6 ไร 3 งาน 23 ตรว.
รวม
รวมทั้งสิ้น
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2549
เครือสหพัฒน กบินทรบุรี

5,400,000.00

19,000,000.00

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

ราคาประเมินที่ดนิ อาคาร และสาธารณูปโภค ของสวนอุตสาหกรรม
หนวย : บาท
ที่ดินและสาธารณูปโภค
สวนที่ประเมิน

รายละเอียด
1. ที่ดินในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี
สวนที่ 1 เลขที่ 101 หมู 5 ถนนสาย 33 ต.นนทรี อ.กบินทรบุรี
จ. ปราจีนบุรี
เนื้อที่ 749 ไร 3 งาน 81.30 ตรว. (รวมอาคารและสาธารณูปโภค)
สวนที่ 2 ติด ถนนสาย 33 ต.นนทรี และต.วังดาล ( หลัก กม.199 –
200) อ. กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี เนื้อที่ 467 ไร 0 งาน 7.2 ตรว.
สวนที่ 3 ในเขต ต.นนทรี และต.วังดาล อ.กบินทรบรุ ี จ.ปราจีนบุรี
เนื้อที่ 342 ไร 2 งาน 83.7 ตรว.
รวม

247,000,000.00
70,000,000.00
27,400,000.00
344,400,000.00

2. ที่ดินตั้งอยูในเขต หมู 1 ต.นนทรี อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี
เนื้อที่ 410 ไร 3 งาน 30.4 ตรว.
มีพื้นที่ควบคุม 12 ไร (ติดสายไฟฟาแรงสูง)
รวม
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3. ที่ดินตั้งอยูในเขต ต.นนทรี อ.กบินทรบรุ ี จ.ปราจีนบุรี
เนื้อที่ 78 ไร 1 งาน 12 ตรว.
มีพื้นที่ควบคุม 7 ไร (ติดสายไฟฟาแรงสูง)
รวม
4. ที่ดินตั้งอยูในเขต หมู 11 ต.นนทรี และ ต.วังดาล อ.กบินทรบุรี
จ. ปราจีนบุรี
เนื้อที่ 1,337 ไร 2 งาน 68.1 (สนามกอลฟ)*
อาคาร
ทรัพยสินสวนควบบนที่ดนิ
สวนพัฒนาสนามกอลฟ
รวม
5. ที่ดินตั้งอยูในเขต ต.วังดาล อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี
เนื้อที่ 199 ไร 3 งาน 89 ตรว.
รวมทั้งสิ้น

3,120,000.00
80,000.00
3,200,000.00

227,000,000.00
5,700,000.00
10,300,000.00
86,000,000.00
329,000,000.00
6,000,000.00
753,000,000.00

ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2549 ราคาประเมินทีด่ ิน อาคาร และสาธารณูปโภคของสวนอุตสาหกรรมเครือ
สหพัฒน ลําพูน
หนวย : บาท
ที่ดินและสาธารณูปโภค
รายละเอียด
สวนที่ประเมิน
1. ที่ดินตั้งอยูในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพูน เขต ต.ปาสัก
และ ต.เวียงยอง อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน เนื้อที่ 1,054 ไร 0 งาน 26.3 ตรว.
316,000,000.00
อาคาร และทรัพยสินสวนควบบนทีด่ ิน
28,000,000.00
รวมทั้งสิ้น
344,000,000.00
นอกจากการประเมินราคาที่ดิน อาคาร และสาธารณูปโภคของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนทั้ง 3 แหง
แลว บริษัทฯ ยังไดประเมินทรัพยสิน ที่ดินบริเวณอื่นดังนี้
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1. ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2549 ประเมินที่ดินในจังหวัดชลบุรี
รายละเอียด

หนวย : บาท
ที่ดินและสาธารณูปโภค
สวนที่ประเมิน

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

2,800,000.00
2,800,000.00

2 . ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2549 ประเมินที่ดินในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดราชบุรี

หนวย : บาท
ที่ดินและสาธารณูปโภค
สวนที่ประเมิน

รายละเอียด
จังหวัดชลบุรี
ที่ดินวางเปลาตั้งอยูใน ต.คลองกิว่ อ.บานบึง จ.ชลบุรี (โนเบิลเพลซ)
เนื้อที่ตามโฉนดเลขที่ 2488 - 27 (122) = 2 ไร 0 งาน 13 ตรว.
เนื้อที่ตามโฉนดเลขที่ 1190 - 169 (83) = 2 ไร 3 งาน 44 ตรว.
รวม
จังหวัดราชบุรี
1. ที่ดินตั้งอยูติดถนนสาย 3208 ในเขต ต.น้ําพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี
เนื้อที่ 1.874 ไร 1 งาน 23.2 ตรว. นอกเขตสายไฟฟาแรงสูง
เนื้อที่ 68 ไร 82.8 ตรว. อยูใ ตเขตสายไฟฟาแรงสูง
เนื้อที่ 188 ไร นอกเขตสายไฟฟาแรงสูงระยะ 100 เมตร
อาคาร
รวม

2. ที่ดินในสนามกอลฟดรากอนฮิลลในเขตต.แองหินอ.ปากทอ จ.ราชบุรี
เนื้อที่ 1 ไร 2 งาน 19 ตรว.
รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น (ชลบุรี และราชบุร)ี
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2,430,000.00
4,570,000.00
7,000,000.00

153,600,000.00
2,000,000.00
9,400,000.00
1,300,000.00
166,300,000.00
2,700,000.00
169,000,000.00
176,000,000.00
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3. ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2549 ประเมินที่ดินในจังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดฉะเชิงเทรา

หนวย : บาท
ที่ดินและสาธารณูปโภค
สวนที่ประเมิน

รายละเอียด
จังหวัดกรุงเทพฯ
ที่ดินวางเปลาตั้งอยูใน ต.บางชัน อ.มีนบุรี (เมือง) กรุงเทพฯ
เนื้อที่ตามโฉนดเลขที่ 7506 เลขที่ดิน 766 = 1 ไร 2 งาน 71 ตรว.
เนื้อที่ตามโฉนดเลขที่ 20731 เลขที่ดิน 1096 = 0 ไร 3 งาน 18 ตรว.
รวม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ที่ดินพรอมสิง่ ปลูกสรางตั้งอยูต.ศาลาแดง อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ตามโฉนดเลขที่ 41620 – 2153 = 4ไร 2 งาน 23 ตรว.
- สิ่งปลูกสรางพรอมสวนควบที่ดิน
- เนื้อที่ตามโฉนดเลขที่ 41621 – 377 = 4 ไร 0 งาน 17 ตรว.
เนื้อที่ตามโฉนดเลขที่ 41622 – 378 = 2 ไร 2 งาน 69 ตรว.
- สิ่งปลูกสรางพรอมสวนควบที่ดิน
รวม
รวมทั้งสิ้น(กรุงเทพฯ และฉะเชิงเทรา)

6,710,000.00
3,490,000.00
10,200,000.00

16,200,000.00
300,000.00
18,500,000.00
26,500,000.00
61,500,000.00
71,700,000.00

4. ณ วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2549 ประเมินที่ดินในจังหวัดลพบุรี และ จังหวัดชัยนาท
หนวย : บาท
ที่ดินและสาธารณูปโภค
รายละเอียด
สวนที่ประเมิน
จังหวัดลพบุรี
ที่ดินวางเปลาตั้งอยูใน ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
เนื้อที่รวม 20 ไร 62 ตรว.
5,000,000.00
จังหวัดชัยนาท
ที่ดินวางเปลาตั้งอยูใน อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท
เนื้อที่รวม 26 ไร 3 งาน 64 ตรว.
4,000,000.00
รวมทั้งสิ้น (ลพบุรี และชัยนาท)
9,000,000.00
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5. ณ วันที่ 1, 4, 14 กันยายน 2549 ประเมินทีด่ ินในจังหวัด กรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรปราการ
หนวย : บาท
ที่ดินและสาธารณูปโภค
รายละเอียด
สวนที่ประเมิน
1 ก.ย. 49
1. ที่ดินวางเปลาตั้งอยูใน โครงการนอรธปารค ถ.วิภาวดี แขวงทุงสองหอง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ เนื้อที่รวม 2 ไร 1 งาน 20.5 ตรว.
78,000,000.00
2. ที่ดินวางเปลาตั้งอยู ซ.แบริ่ง ต.สําโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
(พระโขนง) จ. สมุทรปราการ เนื้อที่รวม 1 ไร 2 งาน 91 ตรว.
10,400,000.00
รวม
88,400,000.00
4 ก.ย. 49
1. ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางตั้งอยูแขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
เนื้อที่ 1 ไร 2 งาน 29 ตรว.
ที่ดิน
สิ่งปลูกสรางพรอมสวนควบทีด่ ิน
รวม
2. ที่ดินตั้งอยูตําบลบางขวาง อําเภอบางรัก กรุงเทพฯ
เนื้อที่รวม 6 ไร 3 งาน 20 ตรว.
14 ก.ย. 49
1. ที่ดินวางเปลา ตั้งอยู ตําบลหนองแขม อําเภอหนองแขม (ภาษีเจริญ)
กรุงเทพฯ
เนื้อที่ตามโฉนดเลขที่ 3736 เลขที่ดิน 37 = 14 ไร 3 งาน 54 ตรว.
เนื้อที่ตามโฉนดเลขที่ 27058 เลขที่ดิน 763 = 10 ไร 2 งาน 64 ตรว.
รวมทั้งสิ้น(กรุงเทพฯและ สมุทรปราการ)

35,000,000.00
7,000,000.00
42,000,000.00
68,000,000.00

37,750,000.00
236,150,000.00

รวมทั้งสิ้น (ทุกพื้นที่)
3,244,013,968.80
นอกจากนี้ หลังการประเมินบริษัทฯ ไดซื้อที่ดนิ บริเวณใกลเคียงและที่ดินทีต่ ิดกับที่ดินของสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ทั้ง 3 แหงเพิ่ม ดังนี้
1. สวนอุตสาหกรรมศรีราชา เนื้อที่รวม 73 ไร 24 ตรว.
2. สวนอุตสาหกรรมกบินทรบุรี เนื้อที่รวม 129 ไร 2 งาน 45.40 ตรว.
3. สวนอุตสาหกรรมลําพูน
เนื้อที่รวม 173 ไร 4.90 ตรว.
รวมทั้งสิ้น 375 ไร 2 งาน 74.3 ตรว.
ซึ่งบริษัทฯ จะใหผูประเมินราคาอิสระทําการประเมินตอไป
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5.3 สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายทางการคา
เครื่องหมายการคาที่บริษัทฯ ไดรับสิทธิ และที่เปนเจาของ สามารถจําแนกไดดังนี้
- เครื่องหมายการคาตางประเทศ
บริษัทฯ เปนผูไดรับสิทธิเครื่องหมายการคาของผลิตภัณฑท่มี ชี ่อื เสียงในตางประเทศตามสัญญา
ใหใชเครื่องหมายการคา โดยสัญญาสวนหนึ่งกําหนดใหมีการตออายุโดยอัตโนมัติและสัญญาอีก
สวนหนึ่งกําหนดใหบริษัทฯ แจงขอตออายุไปยังคูสัญญาเปนลายลักษณอกั ษรภายในระยะเวลาที่
กําหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดทําสัญญายินยอมใหบริษัทรวมในกลุมใชเครื่องหมายการคาดังกลาวใน
การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑยี่หอตาง ๆ โดยบริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนในรูปลิขสิทธิรับ
ปจจุบันเครื่องหมายการคาตางประเทศที่บริษัทฯ ไดรับสิทธิ มีรายละเอียดดังนี้
เครื่องหมายการคา
1. GUY LAROCHE

1.
2.
3.

2. MIZUNO

1.
2.
3.

3. LE COQ SPORTIF 1.
2.

4. ELLE

1.
2.

เงื่อนไขที่สําคัญ
ใหสิทธิผลิตในประเทศไทยและจําหนายสินคาในประเทศ
ไทย และตางประเทศตามที่กําหนด
ใหความชวยเหลือดานเทคนิคแกบริษัทฯ
หามบริษัทฯ โอนสิทธิไมวาทางตรงหรือทางออมใหบุคคลที่
3 เวนแตไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากเจาของ
เครื่องหมายการคา
ใหสิทธิผลิตและจําหนายสินคาในประเทศไทย
ใหความชวยเหลือดานเทคนิคแกบริษัทฯ
หามโอนสิทธิไมวาทางตรงหรือทางออมใหบุคคลที่ 3
เวนแตไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากเจาของ
เครื่องหมายการคา
ใหสิทธิผลิตในประเทศไทย และจําหนายสินคาในประเทศ
ไทย และตางประเทศตามทีก่ ําหนด
บริษัทฯ สามารถโอนสิทธิในการผลิตให บริษัท แชมปเอช
จํากัด ไดเทานั้น โดยจะตองจําหนายสินคาใหแก
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) เพื่อทํา
การจําหนายใหแกผูบริโภคตอไป
ใหสิทธิผลิตและจําหนายสินคาในประเทศไทย และ
ตางประเทศตามที่กําหนด
บริษัทฯ สามารถโอนสิทธิในการผลิตใหบริษัทในประเทศ
ไทยตามที่กําหนด โดยตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรจากเจาของเครื่องหมายการคา
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5. ABSORBA
(เสื้อผาเด็ก)

1. ใหสิทธิผลิตสินคาในประเทศไทย และจําหนายสินคาใน
ประเทศไทย และตางประเทศตามทีก่ ําหนด
2. ใหความชวยเหลือดานเทคนิคแกบริษัทฯ
3. หามโอนสิทธิไมวาทางตรงหรือทางออมใหบุคคลที่ 3
เวนแตไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากเจาของ
เครื่องหมายการคา

6. ABSORBA

1. ใหสิทธิผลิตสินคาในประเทศไทย และจําหนายสินคาใน
ประเทศไทย และตางประเทศตามที่กําหนด
2. หามโอนสิทธิไมวาทางตรงหรือทางออมใหบุคคลที่ 3
เวนแตไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากเจาของ
เครื่องหมายการคา

7 . VANITY FAIR

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

(เครื่องสําอาง)

- เครื่องหมายการคาในประเทศ
บริษัทฯ เปนเจาของ และจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ตอ กรมทรัพยสินทางปญญา
กระทรวงพาณิชย ตามประเภทของผลิตภัณฑ และไดทําสัญญายินยอมใหบริษัทรวมในกลุมใช
เครื่องหมายการคาดังกลาวในการผลิต และจําหนายผลิตภัณฑยี่หอตาง ๆ เชน กุลสตรี, Rain
Flower, Homecare และ Flore เปนตนโดยบริษัทฯ จะไดรบั คาตอบแทนในรูปคาเชารับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาจํานวนกวา 100 เครื่องหมาย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการบริการไฟฟา จากกระทรวง
มหาดไทย (“ผูใหสัมปทาน”) ตามสัมปทานประกอบกิจการไฟฟา ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2541
เปนเวลา 10 ป นับจากวันที่ลงนามในสัมปทาน โดยสาระสําคัญของสัมปทานสรุปไดดังนี้
กิจการที่ไดรับอนุญาต บริษัทฯ ไดรับสัมปทานจากกระทรวงมหาดไทย ใหประกอบกิจการ
บริการไฟฟาในเขตอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา
การดําเนินการ
1. บริษัทฯ
จําหนายกระแสไฟฟาในเขตพื้นที่สัมปทานใหกับ
โรงงานในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา โดยซื้อ
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ผลประโยชนตอบแทน

การเลิกสัญญา

กระแสไฟฟาจากบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
ดําเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟาและไอน้ํา นอกจากนี้บริษัทฯ
ตองจัดหาและติดตั้งเครื่องอุปกรณในการใหแสงสวาง ตามถนน
และทางสาธารณะในเขตสัมปทาน
2. บริษัทฯ ตองจําหนายไฟฟาตามทีก่ รมโยธาธิการกําหนด และคิด
คาไฟฟาไดไมเกินคาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไดหากคาเชื้อเพลิง หรือคาใชจายในการทําไฟฟา
เพิ่มขึ้นหรือไดรองขอไปยังกระทรวงมหาดไทย และไดรับการ
อนุมัติใหเปลี่ยนอัตรา หรือวิธีคดิ คาไฟฟา
1. บริษัทฯ ตองชําระคาธรรมเนียมรับสัมปทาน เปนจํานวนเงิน
1,000.-บาท และในกรณีที่มกี ารโอนสิทธิ บริษทั ฯ ตองเสีย
คาธรรมเนียม การโอนสิทธิ 500.- บาท
2. นับตั้งแตวนั เริ่มทําการจําหนายไฟฟา
บริษัทฯ ตองชําระคา
สัมปทานใหแกกระทรวงมหาดไทยเปนรายป ในอัตรา 2.50 บาท
ตอเควีเอของเครื่องกําเนิดไฟฟาทุกเครื่องรวมกัน หรืออยางต่ํา
ปละ 200.- บาท
เมื่อสัมปทานสิ้นอายุหรือมีการเพิกถอน กระทรวงมหาดไทยมีสิทธิที่
จะซื้อกิจการไฟฟาทั้งหมดจากบริษัทฯ หรือไมก็ได โดยแจงลวงหนา
6 เดือนในกรณีที่สัมปทานสิ้นอายุ หรือ 3 เดือนในกรณีที่มีการเพิก
ถอน หรือจะตออายุสัมปทานก็ได

5.4 นโยบายการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพยรวม 10,142 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 82.11 ของสินทรัพยรวม ในการรวมลงทุนแตละครั้งคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณา
สัดสวนที่จะรวมลงทุนตามความเหมาะสม โดยนโยบายการลงทุนในบริษัทตาง ๆ ของบริษัทฯ สามารถ
แบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ
(1) การลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมของบริษัทในกลุม เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรง
ใหกับธุรกิจเดิม ซึ่งจะเปนการขยายตัวตามแนวดิ่ง (Vertical Integration) โดยการขยายธุรกิจ
จากการเปนผูจดั จําหนายไปเปนผูผลิตสินคาและผูผลิตวัตถุดิบ อันจะทําใหธุรกิจของกลุม
บริษัทฯ ครบวงจร และสามารถที่จะลดตนทุนไดเปนอยางดี เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่ง
ดําเนินการโดยบริษัทรวมในกลุมครอบคลุมตั้งแตการปนดาย ทอผา ฟอกยอม ตัดเย็บ สิ่งทอ
ทุกประเภทรวมไปจนถึงการจัดจําหนาย นอกจากนี้ ยังมีอุตสาหกรรมทางดานอาหารและ
อุตสาหกรรมทางดานรองเทา
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(2) การลงทุนในธุรกิจใหม ๆ
สวนใหญจะเปนการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงและเปนการ
ขยายตัวไปสูธุรกิจที่มีศกั ยภาพในการขยายตัวสูงในอนาคต เชน ธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและ
อิเลคโทรนิคส ธุรกิจชิ้นสวนรถยนต ธุรกิจพาณิชยอิเลคโทรนิคส เปนตน นอกจากนี้ บริษัท
ฯ ยังพิจารณาถึงความเกื้อกูลกันของธุรกิจใหมและธุรกิจเดิม เชน ธุรกิจทางดานโรงไฟฟา
ซึ่งถึงแมวาจะเปนธุรกิจใหมสําหรับบริษัทฯ
แตก็สามารถอํานวยประโยชนและสามารถ
เสริมธุรกิจเดิมของบริษัทไดเปนอยางดี
ทั้งนี้การติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทในกลุมนัน้ หากเปนการลงทุนในบริษัทที่มใิ ชบริษัท
รวมทุน นอกจากบริษัทฯ จะเขาลงทุนเองแลวยังมีนโยบายใหบริษัทในกลุมที่ทาํ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริษัท
ดังกลาวมารวมลงทุนดวย เพื่อใหบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวเนื่องกันมากที่สุดสงตัวแทนเขาไปเปนกรรมการ
และรับผิดชอบในการติดตามผลการดําเนินงานในสายธุรกิจนั้น ๆ เพื่อรับทราบปญหาที่เกิดขึ้นและรายงาน
ใหผูถือหุนรายอื่นซึ่งเปนบริษัทในกลุมทราบเพื่อชวยกันเสนอแนะแนวทางแกไขไดทนั การ นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีนโยบายใหบริษัทในกลุมบริหารงานแบบศูนยกําไร (Profit Center) และใหบริหารงานได
อยางอิสระ โดยบริษัทฯ เพียงกําหนดแนวทางการเติบโตของบริษัทในกลุมและใหคําปรึกษาและบริการ
แกบริษัทเหลานี้เทานั้น โดยจะมีการประชุมผูถือหุนทุกป และกําหนดนโยบายดังนีค้ ือ
• ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสินคาและความตองการของผูบริโภค และมุงที่จะทําใหสินคาใน
กลุมเปนที่รูจกั ของตลาดมากขึ้น
• สรางชองทางการจําหนายสินคาในกลุมใหสอดคลองกัน
• สรางธุรกิจตอเนื่องในกลุมบริษัทฯ เพื่อสงเสริมการตลาด
• ปรับปรุงองคกรภายในใหมีความกะทัดรัดและคลองตัว เพื่อใหมีความพรอมอยูเสมอตอการ
เปลี่ยนแปลง และการแขงขันที่มีมากขึน้
สวนการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทรวมทุนนั้น บริษัทฯ จะสงกรรมการเขาไปเปนตัวแทน
ตามสัดสวนการลงทุน หรือตามขอตกลงในสัญญารวมทุน และทุก ๆ ป ในการประชุมผูถือหุนของบริษัท
รวมทุนผูบริหารของแตละกลุมรวมทุนจะมารวมประชุม เพื่อรายงานผลการดําเนินงานในปที่ผานมาและ
รวมกันวางแผนงานและเปาหมายในปตอไป
ในสวนของการเขารวมลงทุนในบริษัทตาง ๆ ของกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ
ไมมนี โยบายหรือขอกําหนดในการใหกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ เขารวมลงทุนดวย อยางไรก็ตาม
ในขอบังคับของบริษัทฯ ไดมขี อหามมิใหกรรมการของบริษัทฯเขาเปนหุน สวนในหางหุนสวนสามัญ หรือ
เปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุน สวนจํากัดหรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษทั อื่นที่
ประกอบกิจการอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน หรือ
ประโยชนผูอื่น นอกจากจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอน นอกจากนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหุนในบริษัทฯ และบริษัทในเครือกรรมการจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบทันที
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6.

โครงการในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ ะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มเติมหรือลงทุนในธุรกิจ
ที่มีศักยภาพในการทํากําไร โดยกําหนดสัดสวนการลงทุนไวประมาณปละ 50 – 100 ลานบาท สําหรับการ
ลงทุนในธุรกิจที่ตองอาศัยประสบการณในการดําเนินธุรกิจ หรือในธุรกิจทีต่ องการเทคโนโลยีอันทันสมัย
ในการดําเนินงาน บริษัทฯ มักจะรวมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในสัดสวนที่ไมมากนัก หากธุรกิจ
ดังกลาวมีแนวโนมทีจ่ ะเติบโตไดดี บริษัทฯ จึงจะเพิ่มสัดสวนการลงทุนภายหลัง
ในสวนของธุรกิจสวนอุตสาหกรรมนั้น บริษัทฯ ไดมีการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ตาง ๆ ไวคอนขางสมบูรณแลว ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะมีการลงทุนเมื่อมีบริษัทเขามาซื้อหรือเชาพื้นที่ในสวน
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเพื่อไมใหเกิดการลงทุนเกินความจําเปน

7.

ขอพิพาททางกฎหมาย

ในป 2544 บริษัทฯ ไดถูกฟองรองเปนคดีแพงในเรื่องสิทธิครอบครองที่ดนิ แปลง น.ส. 3 เลขที่ 30
ตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวนทุนทรัพย 508,175.00 บาท คดีหมายเลขดําที่
160/2544 ซึ่งศาลจังหวัดกบินทรบุรีไดมคี ําพิพากษาแลว ตามคดีหมายเลขแดงที่ 48/2547 เมื่อวันที่ 15
มีนาคม 2547 ใหโจทกเปนผูมีสิทธิครอบครองที่ดิน
โดยหามบริษัทฯ ยุงเกี่ยวกับที่ดินแปลงพิพาท
ดังกลาว ซึ่งในการนี้บริษัทฯ ไดดําเนินคดีตอ ไป โดยยืน่ คําอุทธรณตอศาลจังหวัดกบินทรบุรี เมื่อวันที่ 12
เมษายน 2547ขณะนีค้ ดีอยูใ นระหวางการพิจารณาชั้นศาลอุทธรณ ซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะไมสงผลกระทบตอ
การดําเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากทีด่ ินดังกลาว บริษทั ฯ ยังไมไดนํามาใชประโยชนแตอยางใด

8.

โครงสรางเงินทุน

8.1 หลักทรัพยของบริษัท
(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ทุนจดทะเบียน
: 800,000,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ
จํานวน 800,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
: 494,034,300 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ
จํานวน 494,034,300 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
(2) หลักทรัพยอื่น
หุนกูชนิดไมมีหลักประกัน SPI ครบกําหนด พ.ศ. 2550 ไดครบกําหนดไถถอน เมื่อวันที่ 17
มกราคม 2550 และในวันที่ 1 มีนาคม 2550 ไดมีการไถถอนหุนกูทั้งหมดแลว
(3) ขอตกลงระหวางกลุมผูถือหุนรายใหญในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออก
และเสนอขาย
หลักทรัพย หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยทีข่ อตกลงดังกลาวมีบริษัทรวมลงนามดวย
- ไมมี –
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8.2 ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนของบริษัทฯ ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 3 เมษายน 2550
ประเภท
นิติบุคคล
สัญชาติไทย
สัญชาติตางดาว
บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
สัญชาติตางดาว
รวม

จํานวนราย

จํานวนหุน

%

61
23

258,294,938
99,907,650

52.28
20.22

645
11
740

127,420,532
8,411,180
494,034,300

25.79
1.70
100.00

รายชื่อผูถือหุนรายใหญที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ
รายชื่อผูถ อื หุน

จํานวนหุน

รอยละ

บริษัท โชควัฒนา จํากัด
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
MITSUBISHI CORPORATION
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
นายกําธร พูนศักดิ์อุดมสิน
นายวีรพัฒน พูนศักดิ์อุดมสิน
NOMURA SINGAPORE LIMITED–CUSTOMER
SEGREGATED ACCOUNT
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
9. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด
10. MITSUBISHI UFJ SECURITIES CO., LTD.
รวม

71,646,150
44,031,270
40,441,100
29,710,550
21,950,350
19,649,600
17,625,000

14.50
8.91
8.19
6.01
4.44
3.98
3.57

13,501,400
12,655,350
11,978,850
283,189,620

2.73
2.56
2.42
57.31

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หมายเหตุ :

ผูลงทุนสามารถดูรายชื่อผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ที่ถอื สูงสุด 10 รายแรก ณ วันปด
สมุดทะเบียนผูถือหุน เพื่อประชุมสามัญประจําปปจ จุบนั ไดจาก เว็บไซต ของบริษัทฯ
www.spi.co.th กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
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8.3 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯ จะจายเงินปนผล โดยพิจารณาถึงผลประกอบการและกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยมี
นโยบายที่จะจายเงินปนผลขัน้ ต่ํา 0.10 บาทตอหุน

9. การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ
โครงสรางการจัดการ ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และฝายบริหาร
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คณะกรรมการบริษัท
ปจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจํานวน 16 คน ประกอบดวยกรรมการบริษัท
ที่มาจากฝายบริหาร จํานวน 5 คน และกรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 11 คน ซึ่งในจํานวนนี้
เปนกรรมการอิสระจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 31.25 ของคณะกรรมการบริษัท และในจํานวน
กรรมการอิสระ 5 คน เปนกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 คน นอกจากนี้ ในป 2550 ไดมกี ารแตงตั้ง
กรรมการบริษัทจํานวน 3 คน เปนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รายชื่อ
นายโชคชัย
อักษรนันท
นายบุญปกรณ โชควัฒนา
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
นายสําเริง
มนูญผล
นายสันติ
วิลาสศักดานนท
นายทนง
ศรีจิตร
นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป
นายกําธร
พูนศักดิ์อุดมสิน
นายพิพัฒ
พะเนียงเวทย
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
นายสมพงษ วนาภา
นายวันชัย
อ่ําพึ่งอาตม
นายสุรินทร วัฒนศิริพงษ
พลตํารวจโทอัมรินทร เนียมสกุล
นายมนู
ลีลานุวัฒน

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

วาระการดํารงตําแหนง
เมษายน 48 - เมษายน 51
เมษายน 49 - เมษายน 52
เมษายน 48 - เมษายน 51
เมษายน 48 - เมษายน 51
เมษายน 49 - เมษายน 52
เมษายน 50 - เมษายน 53
เมษายน 50 - เมษายน 53
เมษายน 50 - เมษายน 53
เมษายน 49 - เมษายน 52
เมษายน 50 - เมษายน 53
เมษายน 48 - เมษายน 51
เมษายน 49 - เมษายน 52
เมษายน 49 - เมษายน 52
เมษายน 49 - เมษายน 52
เมษายน 50 – เมษายน 53

กรรมการอิสระ

พฤษภาคม 50 - เมษายน 51

(เปนกรรมการบริษัท เมษายน ณ 2550 วันประชุมผูถือหุน)

16. นายฟูคูจิโร

ยามาเบะ

(เปนกรรมการบริษัทพฤษภาคม 2550 แทนนายซึโยชิ โนโระ)

นางดรุณี สุนทรธํารง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
สวนหนาที่ที่สําคัญของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในหัวขอ 9.4 การกํากับ
ดูแลกิจการ ในหมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หัวขอโครงสรางคณะกรรมการบริษัท
ขอ 7 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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กรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั
กรรมการสองในสิบคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
1. นายบุญปกรณ โชควัฒนา
2. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
3. นายสําเริง
มนูญผล
4. นายสันติ
วิลาสศักดานนท
5. นายทนง
ศรีจิตร
6. นายสมศักดิ์
ธนสารศิลป
7. นายกําธร
พูนศักดิ์อุดมสิน
8. นายพิพัฒ
พะเนียงเวทย
9. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
10. นายมนู
ลีลานุวัฒน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ที่สําคัญของคณะกรรมการบริษทั มีดังนี้
1. อนุมัติการใหกูยืม หรือการเขาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อแกบริษัทที่มคี วามสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ ในฐานะผูถือหุนหรือบริษัทที่ทําการคาระหวางกัน
ในสวนที่เกินอํานาจของคณะ
กรรมการบริหาร
2. อนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน บริหารเงิน และ/หรือ การบริหารงาน ในเรื่องที่เกินอํานาจ
ของคณะกรรมการบริหาร
3. กํากับดูแลกิจการ ทบทวนและใหความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธที่สําคัญ แผนงาน และ
งบประมาณประจําป
4. แตงตั้งกรรมการตรวจสอบ และกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
5. แตงตั้ง ถอดถอนกรรมการบริหาร และกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
6. ใหความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผูสอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบ
และ/หรือสอบทานแลว
7. ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน
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การเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัท ป 2550
ในป 2550 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน 12 ครั้ง และ
ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 36 จํานวน 1 ครั้ง โดยการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละราย
สรุปไดดังนี้
การเขารวมประชุม
การเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัท /
สามัญผูถือหุน /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
12/12
1/1
12/12
1/1
12/12
1/1
12/12
1/1
11/12
1/1
12/12
1/1
10/12
0/1 (ลาปวย)
12/12
1/1
9/12
1/1
12/12
1/1
12/12
1/1
11/12
0/1 (ลาปวย)
12/12
1/1
11/12
1/1
8/8
-

รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายโชคชัย
อักษรนันท
นายบุญปกรณ โชควัฒนา
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
นายสําเริง
มนูญผล
นายสันติ
วิลาสศักดานนท
นายทนง
ศรีจิตร
นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป
นายกําธร
พูนศักดิ์อุดมสิน
นายพิพัฒ
พะเนียงเวทย
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
นายสมพงษ วนาภา
นายวันชัย
อ่ําพึ่งอาตม
นายสุรินทร วัฒนศิริพงษ
พลตํารวจโทอัมรินทร เนียมสกุล
นายมนู
ลีลานุวัฒน

(เปนกรรมการบริษัทวันที่ 23 เมษายน 2550 วันประชุมผูถ ือหุน)

16. นายฟูคูจิโร

ยามาเบะ

7/7

-

3/4

1/1

2/4

1/1

(เปนกรรมการบริษัท พฤษภาคม 2550)

17. นายซึโยชิ

โนโระ

(ลาออก ณ วันที่ 26 เมษายน 2550)

18. นายวัฒนเกียรติ จิรสิทธิธํารง
(ครบวาระวันที่ 23 เมษายน 2550 ณ วันประชุมผูถ ือหุน)
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การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยบริษทั ฯ ของกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2550

รายชื่อ
1. นายโชคชัย

อักษรนันท

ของตนเอง / คูสมรส /
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

เพิ่ม (ลด)
ระหวางป

รวม
หุนสามัญ

-

-

-

2. นายบุญปกรณ โชควัฒนา
3. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

1,545,620
5,854,680

7,000

4. นายสําเริง

มนูญผล

1,488,460

5. นายสันติ

วิลาสศักดานนท

1,162,850

-

6. นายทนง

ศรีจิตร

7. นายสมศักดิ์

ธนสารศิลป

8. นายกําธร
9. นายพิพัฒ

พูนศักดิ์อุดมสิน
พะเนียงเวทย

10. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
11. นายสมพงษ วนาภา

115,000
1,630,000

(3,560,000)

4,160,860
-

17,600

อ่าํ พึ่งอาตม

-

13. นายสุรินทร

วัฒนศิริพงษ

88,420

15. นายมนู

ลีลานุวัฒน

16. นายฟูคูจิโร

ยามาเบะ

-

21,950,350
8,260

12. นายวันชัย

14. พลตํารวจโทอัมรินทร เนียมสกุล

-

1,329,310
-

-

-

-

1,552,620
5,854,680

0.31
1.19

1,488,460

0.30

1,162,850

0.24

115,000

0.02

1,630,000

0.33

18,390,350
8,260

3.72
0.002

4,178,460
-

0.85
-

-

-

88,420

0.02

-

-

1,329,310

0.27

-

-

การเขาอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการบริษัทไดเขาอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
3. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
4. หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND)
5. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รายชือ่
นายโชคชัย
อักษรนันท
นายบุญปกรณ โชควัฒนา
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
นายสําเริง
มนูญผล
นายสันติ
วิลาสศักดานนท
นายทนง
ศรีจิตร
นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป
นายกําธร
พูนศักดิ์อุดมสิน
นายพิพัฒ
พะเนียงเวทย
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
นายสมพงษ วนาภา
นายวันชัย
อ่ําพึ่งอาตม
นายสุรินทร วัฒนศิริพงษ
พลตํารวจโทอัมรินทร เนียมสกุล
นายมนู
ลีลานุวัฒน

DAP

DCP

RCP

FND

รุนที่ 50/2006

-

รุนที่ 11/2005

-

-

รุนที่ 3/2003 รุนที่ 68/2005

-

-

-

รุนที่ 3/2003 รุนที่ 68/2005

-

-

-

รุนที่ 3/2003

-

-

-

-

รุนที่ 3/2003

-

-

-

-

รุนที่ 3/2003

รุนที่ 72/2006

-

รุนที่ 9/2004

-

-

รุนที่ 5/2001

-

-

-

รุนที่ 3/2003 รุนที่ 68/2005

-

-

-

รุนที่ 3/2003 รุนที่ 39/2004

-

-

-

รุนที่ 3/2003 รุนที่ 41/2004

-

-

-

-

รุนที่ 13/2006

-

รุนที่ 62/2005 รุนที่ 17/2007

ACP

รุนที่ 35/2005

-

-

-

-

รุนที่ 3/2003

รุนที่ 68/2005

-

-

-

รุนที่ 60/2006

-

-

-

-

-

-

-

รุนที่ 3/2003 รุนที่ 68/2005

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการบริษทั ที่เปนกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน ดังนี้
รายชื่อ

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

วาระการดํารงตําแหนง
พฤษภาคม 50-พฤษภาคม 51

1. นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม
พฤษภาคม 50-พฤษภาคม 51
2. นายสุรินทร วัฒนศิริพงษ
กรรมการตรวจสอบ
พฤษภาคม 50-พฤษภาคม 51
3. พลตํารวจโทอัมรินทร เนียมสกุล
กรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหตรงตอความเปนจริงครบถวน เพียงพอ และเชื่อถือได
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทน
4. สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัตติ ามขอกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวของ
5. สอบทานไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และใหมีการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวของ
อยางเพียงพอ
6. ดูแลควบคุมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบ
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8. จัดทํารายงานประจําป โดยเปดเผยถึงการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบตอ
ผูถือหุนในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2550
ในป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 9 ครั้ง โดยการเขารวมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแตละราย สรุปไดดังนี้
รายชื่อ

1. นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม
2. นายสุรินทร วัฒนศิริพงษ
3. พลตํารวจโทอัมรินทร เนียมสกุล

คุณสมบัติ

การเขารวมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

มีความรูดานบัญชี
มีความรูดานกฎหมาย
มีความรูดานรัฐประศาสนศาสตร

8/9
9/9
8/9

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการบริษัทจํานวน 3
คน คือประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ ัดการใหญ
รายชื่อ
ตําแหนง
1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
3. นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2. นายสันติ วิลาสศักดานนท กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

วาระการดํารงตําแหนง
พฤษภาคม 50-พฤษภาคม 51
พฤษภาคม 50-พฤษภาคม 51
พฤษภาคม 50-พฤษภาคม 51

ขอบเขตอํานาจหนาที่ที่สําคัญของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีดังนี้
ในสวนของการสรรหา
1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและขอมูลตาง ๆ ของบุคคลที่ไดรับการคัดเลือก โดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ และจะตองมี
คุณสมบัติตาม กฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ
3. จัดทําความเห็นหรือขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อใชประกอบการพิจารณาเลือกตั้ง
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4. เสนอชื่อบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
เลือกตั้ง
5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในสวนของการกําหนดคาตอบแทน
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแตละป
2. พิจารณากําหนดวงเงินคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัท
โดยคํานึงถึงผลการ
ปฏิบัติงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ วงเงินคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัตจิ ากที่ประชุมผู
ถือหุน และจํานวนเงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมา รวมถึงอํานาจ หนาที่ และปริมาณ
ความรับผิดชอบ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรคาตอบแทนแกกรรมการบริษัทภายในวงเงินที่ผถู ือหุนไดอนุมัติ และ
นําเสนอ ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. ปฏิบัติการอื่นใด ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ป 2550
ในป 2550 คณะกรรมการบริษัทไดมกี ารแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และมีการประชุมจํานวน 1 ครั้ง โดยการเขารวมประชุมของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแต
ละราย สรุปได ดังนี้
การเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน / การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)

รายชื่อ

1. นายบุณยสิทธิ์
2. นายวันชัย
3. นายสันติ

โชควัฒนา
อ่ําพึ่งอาตม
วิลาสศักดานนท

1/1
1/1
1/1

ฝายบริหาร (ฝายจัดการ) ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารและผูบริหาร
คณะกรรมการบริหาร
หมายถึง คณะบุคคลที่ไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหทํา
หนาที่ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีฐานะเปนพนักงาน หรือลูกจางประจําของบริษัทฯ
มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งทุกปในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
เดือนพฤษภาคม
หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในเดือนเมษายน ซึ่งไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริษัทประจําปแลว ปจจุบันคณะกรรมการบริหารมี จํานวน 5 คน ประกอบดวย
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริหาร
นายสําเริง
มนูญผล
กรรมการบริหาร
นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป
กรรมการบริหาร
นายสันติ
วิลาสศักดานนท
กรรมการบริหาร
นายทนง
ศรีจิตร
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมรวมกับผูบริหารอื่น ๆ เปนประจําทุกเดือน เดือนละ
1 ครั้ง โดยกําหนดไวเปนทางการลวงหนาตลอดป
ขอบเขตอํานาจหนาที่ที่สําคัญของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้
1. เสนอนโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดหาและลงทุนในทรัพยสินถาวรแตละครั้งไมเกิน 20 ลานบาท
3. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุนสามัญ และ/หรือ หลักทรัพยอื่นใดที่ออกโดยบริษัทอื่น
ในวงเงินแตละครั้งไมเกิน 20 ลานบาท
4. อนุมัติการใหกูยืมแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผูถือหุนหรือบริษัทที่
ทําการคาระหวางกันแหงละไมเกิน 20 ลานบาท
5. อนุมัติการเขาเปนผูค้ําประกันการใชสินเชื่อของบริษัทที่มคี วามสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ใน
ฐานะผูถือหุนหรือบริษัทที่ทําการคาระหวางกันแหงละไมเกิน 20 ลานบาท
6. พิจารณาและอนุมัตกิ ารจัดทํานิตกิ รรมสัญญาใด ๆ ที่ผกู พันบริษัทฯ และ/หรือที่มิใชปกติวิสัยของ
ธุรกิจในวงเงินแตละครั้งไมเกิน 20 ลานบาท
7. ดูแลใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินใหผูสอบบัญชีทาํ การตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแลว
เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ตามลําดับ
8. กํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปโดยไมขัดตอ
กฎหมายระเบียบขอบังคับของทางราชการ ขอบังคับของบริษัทฯ
และศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
9. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติตอไป
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ผูบริหาร ประกอบดวย
รายชื่อ

1. นายสันติ
วิลาสศักดานนท
2. นายทนง
ศรีจติ ร
3. นางดรุณี สุนทรธํารง
4. นางนิสา จินดาสมบัติเจริญ
5. นายสมชัย พันธุพฤกษ
6. นายวิชัย เลาหวิจิตร
7. น.ส.เสาวนีย นําเบญจพล
8. นางพิมพสิริ ควรสุวรรณ
9. นายชูโต จิระคุณากร
10. นายสนทยา ทับขันต
11. นายทินกร บุนนาค
12. นางทัศนีย อินทปุระ
13. นายอนันต สุนปาน

ตําแหนง

ผูจัดการใหญ และผูอํานวยการบริหาร 1
ผูชวยผูจัดการใหญ และผูอํานวยการบริหาร 2
ผูจัดการฝายกลาง
ผูจัดการฝายบัญชี
ผูจัดการฝายการเงิน
ผูจัดการฝายกฎหมาย
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูจัดการฝายสงเสริมธุรกิจ
ผูจัดการฝายโครงการศรีราชา
ผูจัดการฝายโครงการลําพูน
ผูจัดการฝายโครงการกบินทรบรุ ี
ผูจัดการฝายสํานักงานโครงการ
ผูจัดการฝายวิจยั พัฒนา

ซึ่งผูดํารงตําแหนงขางตน จัดเปนผูบริหารตามคําจํากัดความของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
อํานาจ - หนาที่ของผูจดั การใหญ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 52 ไดมอบอํานาจ
หนาที่ใหแกกรรมการผูจดั การใหญ ในสวนที่อยูใ นอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารโดยมีเงื่อนไข
และขอบเขตอํานาจที่สําคัญ ดังนี้
1. เปนผูมีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ
นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่งและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
2. เปนผูมีอํานาจในการติดตอ สั่งการ ดําเนินการ ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรม สัญญา
เอกสาร คําสั่ง หนังสือแจงหรือหนังสือใด ที่ติดตอกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติ
บุคคลและบุคคลอื่นตลอดจนใหมีอํานาจกระทําการใดทีจ่ ําเปนและสมควร เพื่อใหการ
ดําเนินการตามขอ 1. สําเร็จลุลวงไป และหากเปนเรื่องสําคัญใหรายงาน และ/หรือ แจงให
คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. ใหมีอํานาจจัดหาและลงทุนในทรัพยสินถาวรแตละครั้งไมเกิน 10 ลานาท
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4.
5.
6.

ใหมีอํานาจลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน สามัญ และ/หรือ หลักทรัพยอื่นใดที่ออกโดย
บริษัทอื่นในวงเงินแตละครั้งไมเกิน 10 ลานบาท
ใหมีอํานาจจัดทํานิตกิ รรมสัญญาใดๆ ที่ผูกพันบริษัทฯ และ/หรือที่มิใชปกติวิสัยของธุรกิจ
ในวงเงินแตละครั้งไมเกิน 10 ลานบาท
เมื่อมีการดําเนินการใด ๆ ตามขอ 3, 4, 5 ใหแจงการดําเนินการนั้น ๆ แกคณะกรรมการ
บริหารรับทราบตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งตอไป

อํานาจ - หนาที่ของผูบ ริหารรายอืน่ ๆ ที่สําคัญ มีดังนี้
มีหนาที่ในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายทีค่ ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญมอบหมาย โดยมีการแบงแยกอํานาจหนาทีต่ ามความรับผิดชอบ

9.2 การสรรหากรรมการ
ในป 2550 คณะกรรมการบริษัทไดมีการแตงตั้งกรรมการบริษัท จํานวน 3 คน ประกอบดวย
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการใหญ
เปน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
งานในสวนการสรรหา มีดังนี้
สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวาบุคคลที่จะเขามาเปนกรรมการบริษัท
เปนผูที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสม
กอนเสนอชื่อใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา โดยพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผูนํา
สามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ ดังนี้
(1.1) กรณีทกี่ รรมการบริษัทพนจากตําแหนงตามวาระ ใหสรรหาและคัดเลือกบุคคล
แลว นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ และนําเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาเลือกตั้งตอไป
ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ
บริษัทตามหลักเกณฑและวิธีการตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มอี ยูทั้งหมดตาม 1 เลือกตั้ง
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียง
ใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือก
ตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ในกรณีที่บคุ คลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนน
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เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้ง
นั้น ใหประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
(1.2) กรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทวางลงเพราะเหตุอื่นที่มิใชออกตามวาระ ใหสรร
หาและคัดเลือกบุคคลแลวนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพือ่ พิจารณาเลือกตั้ง
สวนการสรรหาผูบริหารจะเปนเรื่องของฝายบริหารเปนผูรบั ผิดชอบ เพราะเปนเรื่องภายใน
องคกร ซึ่งสวนใหญจะพิจารณาจากพนักงานของบริษัทฯ ที่มีความสามารถและเหมาะสม

9.3 คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
ในป 2550
คณะกรรมการบริษัทไดมกี ารแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน ทําหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในแตละป พิจารณากําหนดวงเงิน
คาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ วงเงินคาตอบแทน
ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนและจํานวนเงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมาเพื่อนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ
รวมถึงพิจารณาจัดสรรคา
ตอบแทนแกกรรมการบริษัท โดยคํานึงถึงอํานาจหนาที่ และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่
ผูถือหุนไดอนุมัติและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(1.1) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550
ไดอนุมัติคา
ตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไมเกิน 10 ลานบาทตอป และคณะกรรมการบริษัทไดอนุมตั ิตามที่
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัท จัดสรรใหแกกรรมการ
บริษัทดังนี้
1.
ในการทําหนาทีก่ รรมการบริษัท จายเปน
- คาเบี้ยประชุมทานละ 6,000.-บาท/ครั้ง (เฉพาะกรรมการบริษัทที่
เขาประชุม) และใหใชตอไปจนกวามีการเปลี่ยนแปลง
มกราคม - ธันวาคม 2550 จายเปนเงินทั้งสิ้น 1,080,000.- บาท
- คาตอบแทนประจําป จายใหกรรมการบริษัททุกคน เปนจํานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น 4,590,000.- บาท

52

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

คาตอบแทนทีก่ รรมการบริษทั แตละรายไดรบั ในป 2550 มีดังนี้
เบี้ยประชุม คาตอบแทน
(บาท)
ประจําป (บาท)
นายโชคชัย
อักษรนันท (ประธานฯ) 72,000
400,000
นายบุญปกรณ โชควัฒนา
72,000
350,000
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
72,000
350,000
นายสําเริง
มนูญผล
72,000
350,000
นายสันติ
วิลาสศักดานนท
66,000
350,000
นายทนง
ศรีจติ ร
72,000
350,000
นายสมศักดิ์
ธนสารศิลป
60,000
350,000
นายกําธร
พูนศักดิ์อุดมสิน
72,000
250,000
นายพิพัฒ
พะเนียงเวทย
54,000
250,000
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
72,000
250,000
นายสมพงษ
วนาภา
72,000
250,000
นายวันชัย
อ่ําพึ่งอาตม
66,000
250,000
นายสุรินทร
วัฒนศิริพงษ
72,000
250,000
พลตํารวจโทอัมรินทร เนียมสกุล
66,000
250,000
นายมนู
ลีลานุวัฒน
48,000
170,000
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

(เปนกรรมการบริษัท เดือน เมษายน 2550)

16. นายฟูคูจโิ ร

ยามาเบะ

ยอดรวม
(บาท)
472,000
422,000
422,000
422,000
416,000
422,000
410,000
322,000
304,000
322,000
322,000
316,000
322,000
316,000
218,000

42,000

170,000

212,000

18,000

-

18,000

12,000

-

12,000

(เปนกรรมการบริษัทเดือน พฤษภาคม 2550)

17. นายซึโยชิ

โนโระ

(ลาออกจากกรรมการบริษทั 26 เมษายน)

18. นายวัฒนเกียรติ จิรสิทธิธํารง

(ครบวาระวันที่ 26 เมษายน 2550 ณ วันประชุมผูถือหุน)

รวม
2.

1,080,000

4,590,000

5,670,000

ในการทําหนาทีก่ รรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัทที่เปนสมาชิก
ของคณะกรรมการตรวจสอบ จะไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่เพิ่ม
โดยกําหนดใหจายเปนคาเบี้ยประชุมรายไตรมาส ดังนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสละ 60,000.-บาท
กรรมการตรวจสอบ
ไตรมาสละ 30,000.-บาท
และใหใชตอไปจนกวามีการเปลี่ยนแปลง
ป 2550 จายเปนเงินทั้งสิ้น 480,000.-บาท
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คาตอบแทน (เบีย้ ประชุม) ทีก่ รรมการตรวจสอบแตละรายไดรับในป 2550 มีดังนี้
รายชื่อ

จํานวนเงิน (บาท)

1. นายวันชัย
อ่ําพึ่งอาตม (ประธานฯ)
2. นายสุรินทร วัฒนศิริพงษ
3. พลตํารวจโทอัมรินทร เนียมสกุล

240,000
120,000
60,000

(เปนกรรมการตรวจสอบ เดือน พฤษภาคม 2550)

4. นายสมพงษ

วนาภา

60,000

รวม

480,000

(ครบวาระ เดือน พฤษภาคม 2550)

3.

ในการทําหนาทีก่ รรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งตั้งขึ้นใน
ป 2550 และมีการประชุม 1 ครั้ง จึงไมมกี ารกําหนดคาตอบแทน
สําหรับป 2550

คาตอบแทนทีก่ รรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแตละรายไดรับในป 2550 มีดังนี้
รายชื่อ

จํานวนเงิน (บาท)

1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา (ประธานฯ)
2. นายวันชัย
อ่ําพึ่งอาตม
3. นายสันติ
วิลาสศักดานนท
รวม

-

รวมคาตอบแทนทีจ่ ายในป 2550 เปนเงินทั้งสิ้น 6,150,000.-บาท
(1.2) คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร และผูบ ริหาร
ฝายบริหารจะเปนผูพิจารณาซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ และนโยบายของบริษัทฯ
โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งจะมีการจาย
เปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน เบี้ยประชุม เงินอุดหนุน โดยในป 2550 จายเปนเงินทั้งสิ้น
50,659,169.00 บาท
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(2) คาตอบแทนอื่น
บริษัทฯ ไดต้งั กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยเขารวมเปนหนึ่งในบริษัทของกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ ไทยพาณิชยเพิ่มผล 1 ซึ่งจดทะเบียนแลว โดยผูบริหารที่เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จะ
ไดรับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตรารอยละ 8 ของคาจาง และสมาชิกตองสะสมเงินเขากองทุนใน
อัตราเดียวกัน
เมื่อสิ้นสมาชิกสภาพสมาชิกจะไดรับเงินสะสมและเงินสมทบรวมทั้งสวนเฉลี่ย
ผลประโยชนสุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

9.4 การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญ ตอการสรางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ซื่อสัตย รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ มีความสามารถใน
การแขงขันและเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อสรางความเจริญ เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและ
ความมั่งคั่งแกผูถือหุน โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดขี องตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมี
ภูมิคุมกันที่ดี โดยอาศัยความรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใชในการวางแผนและการ
ดําเนินงาน ขณะเดียวกันไดเสริมสรางใหผูบริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต ขยัน
อดทน มีการแบงปนและใชสติปญญาในการดําเนินงาน พรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชนสุขอยางสมดุล และยั่งยืน
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษัทฯ ประกอบดวย นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2545 และไดมีการทบทวนความเหมาะสมเปนประจําทุกป ซึ่งบริษัทฯ เห็นวานโยบายการ
กํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัทฯ ยังเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน โดยบริษัทฯ ไดแจกจายใหแก กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน และเผยแพรบนเว็บไซต
ของบริษัทฯ www.spi.co.th เพื่อใหรับทราบและเปนแนวทางเดียวกันในการปฏิบัตติ นในการดําเนิน
ธุรกิจ และเปนหลักยึดถือในการทํางาน
เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2549 ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯ ไดมีการจัดแบงหมวดหมูออกเปน 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผูถ อื หุน
ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของ ซึ่งในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มี
เรื่องการปกปองสิทธิของผูถือหุน
โดยตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน
บริษัทฯ จึงสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน และปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน สิทธิขั้น
พื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อขาย หรือโอนหุน การมีสวนแบงในกําไร การไดรับขาวสารขอมูลของ
กิจการอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อใชสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและรวมตัดสินใจ
55

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

โดยการออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน เชน การเลือกตั้งกรรมการบริษัท การกําหนดคาตอบแทน
กรรมการบริษัท การอนุมัติเรื่องที่มผี ลกระทบตอบริษัทฯ และการแตงตั้งผูสอบบัญชี เปนตน
นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทฯ ยังดําเนินการในเรื่องตาง ๆ โดยคํานึงถึงสิทธิของ
ผูถือหุน ไมลิดรอนสิทธิ สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1.1 สิทธิในการรับทราบขอมูล ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน
โดยบริษัทฯ ไดเผยแพรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยและเว็บไซตของบริษัทฯ www.spi.co.th เพื่อใหผูถือหุนมีชองทางที่จะไดรับขาวสารขอมูลของบริษัท
ฯ ไดมากขึ้น เชน ผลการดําเนินงาน ขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพยที่สําคัญ
รายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อประชุมสามัญประจําป
ปจจุบันกอนวันประชุม รายงานการประชุมผูถือหุนภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และขอมูลที่จําเปนตอ
การตัดสินใจของผูถือหุน
บริษัทฯ จัดใหมกี ารประชุมสามัญ
1.2 สิทธิในการเขารวมประชุมผูถอื หุน
ผูถือหุนเปนประจําทุกปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดประชุม ณ
โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
เปนประจําทุกปเพื่อไมใหผูถือหุนสับสน ทั้งนี้ในป 2550 บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่
36 ในวันจันทรที่ 23 เมษายน 2550
กอนวันประชุมผูถอื หุน
บริษัทฯ ไดแจงมติกําหนดการประชุมผูถือหุนใหไดทราบลวงหนา ถึง 5
สัปดาหกอนวันประชุม คือ ในวันที่ 19 มีนาคม 2550 เพื่อใหผูถือหุนสามารถจัดเวลาในการเขารวม
ประชุมและในวันที่ 22 มีนาคม 2550 ไดเผยแพรหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการ
ประชุมทั้งหมด ที่มีขอมูลเหมือนกับขอมูลที่บริษัทฯ จะสงใหผูถือหุนในรูปแบบเอกสารผานเว็บไซตของ
บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนการลวงหนา 30 วันกอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนไดศึกษาเปน
การลวงหนากอนจัดสงเอกสารดังกลาว โดยบริษัทฯ มอบใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ เปนผูจดั สงใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 11 วัน คือ
วันที่ 12 เมษายน 2550 รวมทั้งไดลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพเปนเวลาติดตอกัน 3 วัน และกอนวัน
ประชุม 6 วัน คือในวันที่ 17-19 เมษายน 2550 ซึ่งในแตละวาระมีขอเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท พรอมเอกสารประกอบการประชุม เชน รายงานประจําป หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อใหเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
คําอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผูถือหุนตองนํามาแสดงในการเขารวมประชุม ขอบังคับบริษัทในสวนที่
เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุนและขั้นตอนการเขารวมประชุม
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วันประชุมผูถอื หุน
บริษัทฯ
อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุม
ผูถือหุนและออกเสียงอยางเต็มที่ โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไมเปนอุปสรรคในการเขารวมประชุม
การลงทะเบียนเขาประชุมสามารถลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง แตยังคงให
สิทธิผูถือหุนที่มารวมประชุมภายหลังจากที่ไดเริ่มการประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยัง
ไมมีการพิจารณาและใหนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระทีใ่ ชสิทธิในการออกเสียงเปนตนไป นอกจากนี้
บริษัทฯ ไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอ และนําเทคโนโลยีมาใชในการลงทะเบียนเขาประชุมและการนับ
คะแนนเสียงในแตละวาระโดยใชระบบ Barcode เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส
กรณี ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะให
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเขาประชุม
แทน เพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยถือเปนหนาที่
ที่ตองเขารวมประชุมยกเวนปวยหรือติดภารกิจสําคัญ ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 23
เมษายน 2550 มีกรรมการบริษัทเขารวมประชุม จํานวน 14 คน กรรมการบริษัทที่ลาประชุมจํานวน 2
คน ซึ่งรวมประธานกรรมการตรวจสอบดวยเนื่องจากปวย ผูจัดการฝายบัญชี และผูจัดการฝายการเงิน
รวมทั้งผูสอบบัญชีของบริษัทซึ่งทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนนไดเขารวมการประชุมผูถือหุน
ดวยเพื่อใหผูถือหุนสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของได
การจัดใหมกี ารประชุมผูถือหุนเพื่อใหผูถือหุนไดใชสิทธิในฐานะผูถือหุนได
ทราบถึงผลการดําเนินงาน อัตราการจายเงินปนผล การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องตาง ๆ
ตามที่กฎหมายและขอบังคับบริษัทกําหนด
เมื่อถึงเวลาประชุมกรรมการผูจัดการใหญไดแจงจํานวน/
สัดสวนผูถือหุนที่เขาประชุม
หลังจากนั้น ประธานกรรมการบริษัทกลาวเปดประชุมและทําหนาที่
ประธานที่ประชุมโดยไดชี้แจงใหทราบถึงกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุม ขัน้ ตอนการออกเสียงลง
มติและไดดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับวาระการประชุม
ไมมีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลง
ขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา จัดสรรเวลาใหเหมาะสมเพียงพอสําหรับการนําเสนอ
ประเด็นตาง ๆ ของแตละวาระ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ในแตละ
วาระ ซึ่งในปที่ผานมาไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แตหากปใดมีผูถือหุนซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะตอบขอซักถามอยางชัดเจนตรงประเด็น มีการ
สรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในแตละวาระดวยระบบ Barcode และมีผูสอบบัญชีเปนสักขี
พยานในการนับคะแนน
สําหรับวาระการประชุมผูถอื หุนที่สําคัญ ไดแก
(1) การแตงตั้งกรรมการบริษทั : บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนใชสทิ ธิ
เลือกตั้งกรรมการเปนรายคนโดยมีขอมูลเบื้องตนของบุคคลที่เสนอใหเลือกตั้ง การดํารงตําแหนงในกิจการ
อื่น โดยระบุไวชัดเจนหากเปนบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับ
57

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

กิจการของบริษัทฯ และจํานวนครั้งของการเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยไดผานการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทเนื่องจากบริษัทฯ ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา และในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 (ชุดที่ 14) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 ไดมกี ารแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมกอน
เสนอคณะกรรมการบริษัท
(2) คาตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ ไดมีการเสนอวงเงินคาตอบแทน
ใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจําทุกปโดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ
ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และไดมีการแจงวงเงินที่ไดรับอนุมตั ิและจํานวน
เงินที่จายจริง รูปแบบการจายเงิน รวมทั้งมีการสรุปจํานวนเงินที่จายใหแกคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบเปนรายบุคคลใน แบบ 56 - 1 และในรายงานประจําป ในหัวขอ 9.3 คาตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 (ชุดที่ 14) เมื่อ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2550 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเพื่อทําหนาที่
พิจารณากําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ วงเงิน
คาตอบแทนที่ไดรับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถือหุน และจํานวนเงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผา นมา รวมถึง
อํานาจหนาที่และปริมาณความรับผิดชอบ กอนเสนอคณะกรรมการบริษัท
(3) การแตงตัง้ ผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี : บริษัทฯ
ไดใหขอมูลผูสอบบัญชีดังนี้ ชื่อผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี ความเปนอิสระ จํานวนปที่ทํา
หนาที่ใหบริษัทฯ เหตุผลที่เปลี่ยนตัวผูสอบบัญชี มีการเปรียบเทียบคาสอบบัญชีระหวางปปจ จุบันกับปที่
ผานมา และคาบริการอื่นที่มกี ารรับบริการจากสํานักงานสอบบัญชีท่ผี สู อบบัญชีสังกัด ซึ่งการแตงตั้งผูสอบ
บัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
กอนเสนอ
คณะกรรมการบริษัท
(4) การจายเงินปนผล : บริษัทฯ ไดใหขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการจาย
เงินปนผล จํานวนเงินที่จายจริงเปรียบเทียบกับนโยบาย และเงินปนผลที่จายปปจจุบันเปรียบเทียบกับป
ที่ผานมา
หลังวันประชุมผูถอื หุน
บริษัทฯ ไดจดั ทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนอยางละเอียด มีรายชื่อ
กรรมการบริษัทที่เขา / ไมเขารวมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คําชี้แจงที่เปนสาระสําคัญ คําถามและ
คําตอบหรือขอคิดเห็นโดยสรุป (หากมี) ซึ่งในปที่ผานมาไมมีผูถือหุนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม รายละเอียดในแตละวาระเปนไปตามขอเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียง
ในแตละวาระ โดยแยกเปนเห็นดวย ไมเห็นดวยและงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวไดรับการ
สอบทานจากฝายกฎหมายและประธานกรรมการบริษัทกอนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และได
นําสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุนทั้งภาษาไทย
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และภาษาอังกฤษ เพื่อเปนชองทางใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบขอมูลไดโดยไมจําเปนตองรอใหถึงการ
ประชุมครั้งตอไป พรอมทั้งนําสงกระทรวงพาณิชยภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด
2. การปฏิบัตติ อ ผูถ อื หุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทฯ ใหความเคารพตอสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถ ือหุน โดยปฏิบัติตอ
ผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความเทาเทียมกัน ดังนี้
2.1 การประชุมผูถอื หุน
(1) สําหรับผูถือหุนตางชาติ บริษัทฯ ไดแปลหนังสือบอกกลาวนัดประชุมรวม
ทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมเปนภาษาอังกฤษ
และจัดสงไปพรอมกับชุดภาษาไทย
หรือสามารถดูไดจากเว็บไซดของ
บริษัทฯ ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(2) เพื่อใหผูถือหุนทุกคนมีสวนรวมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน
ในกิจการตาง ๆ ของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม สําหรับผูถือหุนที่
ไมสามารถเขารวมประชุม สามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระของบริษัทฯคนใดคนหนึ่งเขา
ประชุมแทนเพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยบริษทั ฯ ไดใหชื่อ ที่อยู
และการมีสวนไดเสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ไว
ในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม เพื่อใหผูถือหุนไดใชขอมูลดังกลาวในกรณีที่
ประสงคจะเลือกกรรมการตรวจสอบเปนผูรับมอบฉันทะ
หรือสามารถดู
ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ไดในรายงานประจําปที่ไดสงไป
พรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุม โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่
บริษัทฯ แนบไปพรอมกับหนังสือบอกกลาวนัดประชุม เพือ่ สนับสนุนใหผูถือ
หุนใชหนังสือมอบฉันทะที่สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดหรือ
สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ไดจัดทําและปฏิบัติตามประกาศ
ของกระทรวงพาณิชยจากเว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก.
แบบ ข. และแบบ ค.
(แบบ ค. ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุน
ตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูร ับฝากและดูแล
หุน) โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง
นอกจากนี้
บริษัทฯ ไดจัดใหมีอากรแสตมปเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่มอบ
ฉันทะ โดยไมคิดคาใชจาย ซึ่งในป 2550 บริษัทฯ จัดใหมกี ารประชุม
สามัญผูถือหุนครั้งที่ 36 ในวันจันทรที่ 23 เมษายน 2550 โดยมีผูถือหุน 3
ราย ถือหุนรวม 17,345,670 หุนไดมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปน
กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะเปนผูออกเสียงแทน
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(3) การกําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู
โดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง
(4) บริษัทฯ ดําเนินการประชุมตามลําดับระเบียบวาระการประชุม ไมเพิ่มวาระการ
ประชุม หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
(5) การลงคะแนนเสียงในแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผย มีการเตรียมบัตรลง
คะแนนใหผูถือหุนทุกวาระ ซึ่งการนับคะแนนจะนับเฉพาะผูที่ไมเห็นดวย
และ/หรืองดออกเสียงเทานั้น และจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่
เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนที่เห็นดวย ดังนั้น หากในแตละ
วาระมีผูถือหุนทานใดที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง จะชูปายคะแนนที่ไดรับ
เมื่อลงทะเบียน ซึ่งปายคะแนนนัน้ จะมีชื่อของผูเขาประชุม จํานวนหุนที่ถือ
หรือที่ไดรับมอบฉันทะและแถบ Barcode จากนั้น เจาหนาที่จะนําบัตรลง
คะแนนเสียงไปใหผูถือหุนทานนั้นลงนามเก็บไวเปนหลักฐาน
เพื่อความ
โปรงใสและตรวจสอบได และบริษัทฯ ไดใชระบบ Barcode มาชวยในการ
นับคะแนนและแสดงผลบนหนาจอที่อยูในหองประชุมทันที นอกจากผูสอบ
บัญชีที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนนแลว ผูถือหุนทุกทานยังสามารถทราบ
คะแนนในแตละวาระวามีผูเห็นดวย ไมเห็นดวยและงดออกเสียงไปพรอมกัน
ทันที
2.2 การดูแลการใชขอมูลภายใน บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน โดย
กําหนดไวในจริยธรรมทีต่ องปฏิบัติตอบริษัทฯ และผูถือหุน และกําหนดไวในจรรยาบรรณใหกรรมการบริษัท
ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสํานึกทีด่ ีตอ
สวนรวมและตอตนเอง ไมใชตําแหนงหนาทีแ่ สวงหาประโยชนเพื่อตนเองและ/หรือผูอื่นโดยมิชอบ รักษา
ผลประโยชนและทรัพยสินของบริษัทฯ โดยไมนําขอมูลและทรัพยสินของบริษัทฯไปใชเพื่อประโยชนของ
ตนเองและ/หรือผูอื่น และหามกระทําการอันเปนการสนับสนุนบุคคลอื่นใดใหทําธุรกิจแขงขันกับบริษัทฯ
ซึ่งบริษทั ฯ ไดแจกจายใหแกกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตนใน
การดําเนินธุรกิจ และเปนหลักยึดถือในการทํางาน รวมทัง้ ไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ ก็มีการกําหนด
ในเรื่องดังกลาว โดยกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวสูงสุด คือ การเลิกจาง ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร
และพนักงานก็ไดปฏิบัติตามทีก่ ําหนด
2.3 การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการกําหนด เรื่องการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทฯ ไวในจรรยาบรรณ หามกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานซึ่งอยูใ นหนวยงาน
ที่รับทราบขอมูลภายในทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบ
การเงินแกสาธารณชน และตั้งแตไตรมาสที่ 4 ไดมีการออกจดหมายแจงเตือนใหกรรมการบริษัท
ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของรับทราบอีกครั้งและจะดําเนินการทุกไตรมาสตอไป นอกจากนี้ ยังกําหนดให
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กรรมการบริษัทและผูบริหาร (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ที่มีหนาที่รายงานการถือ
ครองหลักทรัพย หากมีการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ตองแจงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และสงสําเนาใหเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งตอไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมี
วาระการถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการบริษัท และผูบริหาร พรอมทั้งแนบแบบฟอรมการแจงไป
พรอมจดหมายเชิญประชุม ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร ตระหนักดีวาเปนหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ และ
ดําเนินการตามทีก่ ําหนด
นอกจากนี้
หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว เลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทจะทําจดหมายแจงใหกรรมการบริษัท และผูบริหารทราบพรอมแนบสําเนาจดหมาย
และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในเรื่องดังกลาว
บริษัทฯ ดําเนินการกับความขัดแยงทาง
2.4 ความขัดแยงทางผลประโยชน
ผลประโยชนดวยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และการกําหนดราคา
เปนไปตามเงื่อนไขการคาที่เปนธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก ดวยการจัดวางระบบการ
ปฏิบัติในเรื่องดังกลาวดวยความโปรงใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยกําหนดเปนนโยบายหนึ่งในการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และกําหนดไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอ
บริษัทฯ และผูถือหุน มีการเปดเผยขอมูลเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูล เชน รายการที่
เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกีย่ วโยงกัน และกําหนดใหกรรมการ
บริษัทที่มีสวนไดเสียตองออกจากหองประชุมและไมออกเสียงในวาระนั้น เพื่อใหกรรมการบริษัทที่ไมมี
สวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทจะแจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระดังกลาว กรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียมีใครบางทีจ่ ะตองออก
จากหองประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมไดเปดเผยชื่อ ความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวโยง การกําหนด
ราคา มูลคาของรายการ และกรรมการบริษัทที่มคี วามเห็นตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
(หากมี) ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามเวลาที่กําหนดและไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ
อีกทางหนึ่งเพื่อใหเกิดความโปรงใส รวมทั้งมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได
บริษัทฯ ยังไมมกี ารกําหนดให
2.5 การกําหนดใหผูถอื หุนสวนนอยเสนอวาระ
ผูถือหุนสวนนอยเสนอวาระการประชุมเปนการลวงหนา หรือเสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท เพราะเห็นวาควรใหพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฉบับใหม ที่มีการกําหนดเรื่อง
ดังกลาวมีผลใชบังคับ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนไดมีการกําหนดหลักเกณฑท่ชี ดั เจน เพื่อที่บริษัทฯ
จะไดศึกษาและทําความเขาใจกอนที่จะนํามาปฏิบัติ
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3. สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ
บริษัทฯ เคารพตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ คํานึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
รวมกัน เอื้อประโยชนซึ่งกันและกันอันจะนําไปสูการทําธุรกิจที่ยั่งยืน จึงไดกําหนดเปนแนวปฏิบัติไวใน
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวของของผูมีสวนไดเสียจะ
ไดรับการดูแลอยางเปนธรรมทุกฝาย และกรณีที่เกิดความเสียหายบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ
จะมีการปรึกษาหารือและรวมกันกําหนดมาตรการที่เหมาะสมเปนประโยชนกับทุกฝาย
จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ ไดจัดทําจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษรอยูใ นหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานยึดถือเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติตอ บริษัทฯ และผูถือหุน ลูกคา พนักงาน คูคา การแขงขันทางการคา สังคมและ
สิ่งแวดลอม คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอยางมาก เพราะธุรกิจ
จะอยูไดตอ งมีจริยธรรม คุณธรรมทีด่ ี เปนที่เชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ มีความ
เจริญกาวหนา มั่นคงอยางยั่งยืน ดังนี้
บริษัทฯ และผูถือหุน
บริษัทฯ ปฏิบัติหนาที่โดยไมฝาฝนตอกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของดวย
ความซื่อสัตย สุจริต และโปรงใส มุงมั่นในอันทีจ่ ะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ใหเจริญกาวหนา มีความ
มั่นคง สามารถสรางผลตอบแทนแกผูถือหุนไดอยางเหมาะสม โดยมีการกําหนดนโยบายการจายเงินปนผล
ที่แนนอน ในป 2550 บริษัทฯ ไดมกี ารจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2549 ในอัตรา 0.20 บาทตอ
หุนคิดเปนอัตราการจายเงินปนผลรอยละ 13.70 ของกําไรสุทธิ โดยกําหนดจายในวันที่ 18 พฤษภาคม
2550 ซึ่งเปนอัตราที่สูงกวานโยบายการจายเงินปนผลที่กาํ หนดไว คือ ขั้นต่ํา 0.10 บาทตอหุน ปกปอง
ผลประโยชน และดูแลทรัพยสินของบริษัทฯ เสมือนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสินของตนเอง รายงานผลการ
ดําเนินงานที่ถูกตองครบถวนตามความเปนจริงอยางสม่ําเสมอ ไมนําขอมูลหรือขอความลับของบริษัทฯ
หรือขอมูลพนักงานบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ ขจัดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอยางรอบคอบดวยความมีเหตุมีผล เปดเผยขอมูลอยางครบถวน เคารพในสิทธิแหงความเปน
เจาของและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
ลูกคา
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย ยุติธรรม ใหขอมูลที่ถูกตองแกลูกคา ให
บริการ และปฏิบัติตอลูกคาดวยความมีน้ําใจ คํารองเรียนของลูกคาพึงไดรับการเอาใจใส และดําเนินการ
อยางเปนธรรมเพื่อสนองตอบความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว รักษาความลับทางการคาของลูกคา
พัฒนาสินคาและบริการใหตรงตามความตองการของลูกคา คิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อเพิ่มคุณคาใหแก
สินคา และบริการอยางตอเนื่อง บริษัทฯ จึงไดพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 :
2000 ดานการพัฒนาทีด่ ินและบริการสาธารณูปโภคขั้นพืน้ ฐานมาอยางตอเนื่องจนไดรับการรับรอง และ
ในป 2550
บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการยกระดับมาตรฐานผูประกอบการอุตสาหกรรมดวยระบบการ
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จัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 สนับสนุนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ
สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ เพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่น และเพิ่มพูนความพอใจในบริการของ
สวนอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ สวนอุตสาหกรรมไดทําการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาเปนประจํา
ปละ 2 ครั้ง เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาปรับปรุงใหตรงตามความตองการของลูกคา
พนักงาน
พนักงานเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคา และเปนหัวใจสําคัญที่จะพาองคกรไปสูความสําเร็จ
บริษัทฯ ปฏิบัติตอพนักงาน
โดยเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน
สนับสนุนสงเสริม ฝกอบรม และพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานอยางทัว่ ถึง สรางความมัน่ คง
ในอาชีพและใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน โดยใหผลตอบแทนดวยความเปน
ธรรมเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
รวมถึงใหพนักงานมี
สวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและพัฒนาบริษัท
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิต
ทรัพยสิน สุขภาพ และสภาพแวดลอมในการทํางาน นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจัดสวัสดิการตาง ๆ เพื่อเปน
ขวัญและกําลังใจแกพนักงาน เชน
- หองพยาบาลบริษัทฯ จัดใหมีหองพยาบาล เพื่อดูแลสุขภาพและใหการ
รักษาพยาบาลเบื้องตนแกพนักงานเมื่อเจ็บปวย ซึ่งพนักงานจะไดรับการ
บริการดานการรักษาพยาบาล
ที่ไดมาตรฐาน และถูกตองตามหลัก
การแพทยโดยแพทยและพยาบาลวิชาชีพ
- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินในอนาคต โดยสมาชิกตองสง
เงินเขากองทุนในอัตรารอยละ 8 ของคาจาง และจะไดรับเงินสมทบ
กองทุนจากบริษัทฯ ทุกเดือนในอัตราเดียวกัน
- เงิน บําเหน็จ เกษียณใหกับพนัก งานทุก คนเมื่อเกษียณอายุก ารทํางาน
บริษัทฯ จัดใหมีเงินตอบแทนการเกษียณอายุสําหรับพนักงานทุกคนที่
ทํางานกับบริษัทฯจนเกษียณอายุ เพื่อพนักงานจะไดนําเงินดังกลาวไป
ใชในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขหลังเกษียณ ในป 2550 มีพนักงาน
ที่เกษียณอายุ 1 คน และบริษัทฯ ไดมอบเงินดังกลาวใหแกพนักงานแลว
- มีการประกันภัยกลุมใหแกพนักงาน บริษัทฯ ไดจัดสวัสดิการดานการ
ประกันภัยกลุมกรณีเสียชีวติ ใหกับพนักงานทุกคน ตามความเหมาะสม
เพื่อเปนหลักประกันความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน
- จัดฝกอบรมและสัมมนาภายในองคกร ตลอดจนการสงพนักงานไปรวม
อบรมสัมมนากับภายนอกซึ่งจัดโดยหนวยงานตาง ๆ เพื่อเปนการพัฒนา
และเพิ่มความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางานใหแกพนักงาน
อยางตอเนื่อง
- เครื่องแบบพนักงาน เพื่อความเปนระเบียบ
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-

การตรวจสุขภาพประจําป เพื่อเปนการดูแลสุขภาพใหแกพนักงาน
สวนอุต สาหกรรม จั ด ใหมี สวนพัก ผอ น สนามกีฬา ลานแอโรบิ ค
สนามฝกซอมกอลฟ และสนามกอลฟ

คูคา
บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคาซึ่งรวมถึงเจาหนี้ของบริษัทฯ ตามขอตกลง เงื่อนไขทางการคา
และใหขอมูลที่ถูกตอง มีก ารสรางสัมพันธภาพและความเขาใจที่ดีตอกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู
รวมกันพัฒนาสินคาและบริการเพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการ ไมเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา คูคาของบริษัทฯ เชน
- ธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ บริษัทฯ จายชําระหนี้และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขทีก่ ําหนดโดยเครงครัด ไมเคยมีการฟองรองเรื่องการผิดนัดชําระ
หนี้เกิดขึ้น และบริษัทฯยังไดรับการสนับสนุนจากธนาคารและสถาบัน
การเงินตาง ๆ เปนอยางดีและตอเนื่อง
- บริษัทตางชาติ บริษัทฯ มีสัมพันธภาพที่ดกี ับบริษัทตางชาติที่ไดทําธุรกิจ
รวมกันจนทําใหมีการทําธุรกิจรวมกันเปนเวลายาวนาน มีการแนะนําให
บริษัทฯไดรับสิทธิเครื่องหมายการคาของผลิตภัณฑท่มี ชี ่อื เสียงในตาง
ประเทศเพื่อผลิตและจําหนายในประเทศไทย และแนะนําใหบริษัทฯ ได
รวมทุนกับบริษัทที่มีชอื่ เสียงตาง ๆ เปนผลใหบริษัทฯ มีการขยายการ
ลงทุนอยางตอเนื่อง
การแขงขันทางการคา
บริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม ในปที่ผา นมาบริษัทฯ
ไมมีขอพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการแขงขันทางการคา
สังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ มีการปลูกฝงจิตสํานึก ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวมให
เกิดขึน้ ในบริษัทฯ โดยกระทําอยางตอเนื่องและสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอ ชุมชนและสังคม
โดยสวนรวม ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ถือเปนนโยบายหนึ่งในการดําเนิน
ธุรกิจ จึงไดกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการใหบริษัทฯคํานึงถึงความรับผิดชอบที่มีตอสังคมโดย
สวนรวมและตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และไดกําหนดไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหความสําคัญในการมีสวนรวมสนับสนุน ดังนี้
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ดานสังคม
กิจกรรมสาธารณประโยชน
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับกิจกรรมสาธารณประโยชน เพื่อชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวติ
ใหแกผูดอยโอกาสในสังคมอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการพัฒนาสังคมอยางเขมแข็งและยั่งยืน อันจะ
นํามาซึ่งความเจริญกาวหนาของประเทศตอไปในอนาคต
- มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม
สนับสนุนการจัดสรางกังหันน้ําชัยพัฒนา
ตามโครงการกังหันน้ําชัยพัฒนาของสภา
หอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ในนาม
คณะกรรมการรวม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่อง
ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป เปนจํานวนเงิน 250,000.00 บาท และสนับสนุนการจัดทํารูป
จําลอง(โมเดล)กังหันน้ําชัยพัฒนาเพื่อรวมเทิดทูลพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่ได
ทรงคิดคนประดิษฐ จํานวน 80,000.00 บาท
- กองทัพอากาศ
บริจาคทุนทรัพยใหกับกองทัพอากาศในโครงการบูรณะพระอุโบสถ
และเจดียศรี
มหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร โครงการปรับปรุงพระมหาธาตุนภเมทนีดล ดอยอินทนนท
จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนการแสดงความกตัญูกตเวที นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และแสดงความ
จงรักภักดีถวายเปนราชสักการะ แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จํานวน 100,000.00 บาท
- โรงพยาบาลวัดจันทร
บริษัทฯ ริเริ่มการบริจาค เพื่อกอสรางอาคารบริการโรงพยาบาลวัดจันทร อําเภอแมแจม
จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ และรวมเฉลิมฉลองในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และเพื่อใหโรงพยาบาลวัดจันทรสามารถ
ใหบริการแกประชาชนในพื้นที่หางไกล และทุรกันดาร จํานวน 1,000,000.00 บาท และไดชักชวนให
บริษัทในกลุมรวมบริจาคเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 15,000,000.00 บาท
- โครงการ “เครือสหพัฒนสรางอุโบสถ”
บริจาคทุนทรัพยรวมสรางอุโบสถ ณ วัดคีรีสุวรรณ จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
“เครือสหพัฒนสรางอุโบสถ” เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และเปนการชวยจรรโลงพระพุทธศาสนา จํานวน 400,000.00 บาท
- โครงการ “ ไถชีวิตโค - กระบือ ถวายเปนพระราชกุศล”
บริษัทฯ ผูบริหาร และพนักงาน ไดรวมบริจาคเงินผานสภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ เพื่อไถ
ชีวิตโค-กระบือ ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในวโรกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตามโครงการ “ไถชีวิตโค- กระบือ ถวายเปนพระราชกุศล”
65

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ของสภานิตบิ ัญญัติแหงชาติรว มกับมหาเถรสมาคม คณะรัฐมนตรี สี่เหลาทัพ สถาบันพระปกเกลา
ขาราชการ ประชาชนทุกหมูเหลา จํานวน 140,000.00 บาท
- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สนับสนุนการจัดงาน GALA DINNER 40 ป สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 40 ป การกอตั้งสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จํานวน 90,000.00 บาท
- สภาหอการคาไทย
สนับสนุนการจัดพิมพหนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหมของโลก” เพื่อเปนการ
รวมกันถายทอดพระอัจฉริยภาพ และรวมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา จํานวน 50,000.00 บาท
- สถานปฏิบัตธิ รรม
สนับสนุนการจัดสรางสถานปฏิบัติธรรม ณ อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
จํานวน 291,000.00 บาท
- วัดวิมตุ ธิ รรม
สนับสนุนการจัดสรางวิหาร วัดวิมตุ ิธรรม อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 200,000.00 บาท
- วัดบวรนิเวศนวรวิหาร
สนับสนุนการบูรณปฏิสังขรณเจดีย วัดบวรนิเวศนวรวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา จํานวน 200,000.00 บาท
- มูลนิธิอาสารักษาดินแดน
สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ จํานวน
100,000.00 บาท
ดานการศึกษาและเยาวชน
- สมาคมไทย - ญี่ปุน
บริจาคเงินใหกับมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อซื้อที่ดนิ ที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สําหรับบริจาคใหแกสมาคมไทย - ญี่ปุน ในการสรางโรงเรียนนานาชาติ เพื่อเปนสถานศึกษาสําหรับบุตร
ธิดา ชาวญี่ปุนที่มาทํางานในประเทศไทย มูลคา 1,000,000.00 บาท
- มูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดหาครุภัณฑรวมทั้งอุปกรณที่จําเปนตอการเรียนการสอน
สําหรับอาคาร “มหาจักรีสิรินธร” ของคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 1,070,000.00
บาท
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ดานพลังงาน
บริษัทฯ ไดรวมดําเนินการโครงการพลังงานทดแทน โดยผลิตพลังงานความรอนดวย
ชีวมวล (Biomass) แทนการใชน้ํามันเตาหรือกาซธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบตอภาวะโลกรอน
และเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมในทองถิ่น ซึ่งกอใหเกิดการจางงานและเพิ่มรายไดกับชุมชน ตลอดจนเกิด
การหมุนเวียนรายไดแกเกษตรกรในทองถิ่น
เนื่องจากสามารถขายผลผลิตและเศษวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรทีใ่ ชเปนวัตถุดิบ โดยเริ่มที่อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ดานการพัฒนาชุมชน
- บริษัทฯ และพนักงานรวมเปนเจาภาพทอดกฐิน
“รวมใจเครือสหพัฒน 2540”
รวมกับบริษัทในกลุมสหพัฒนที่ตั้งอยูในสวนอุตสาหกรรมทั้ง 3 แหง เพื่อนําจตุปจจัยในการจัดตั้งองคกฐิน
ไปตั้งเปน กองทุนปริยัติธรรมการศึกษาของเณร ณ วัดเนินบุญญาราม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สราง
และบูรณปฏิสังขรณกุฏิสงฆ ณ สํานักสงฆอางศิลา จังหวัดปราจีนบุรี และสรางพระวิหาร ณ วัดสันหลวง
จังหวัดลําพูน ซึ่งไดทําตอเนื่องเปนประจําทุกป
- บริษัทฯ รวมกับบริษัทในกลุมสหพัฒน จัดงาน “สหกรุปแฟร” ในสวนอุตสาหกรรมทั้ง
3 แหง เพื่อจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษใหกับพนักงาน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่
สวนอุตสาหกรรม เปนประจําทุกป เพื่อเปนการตอบแทนชุมชนที่ใหการสนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีตลอดมา
ดานสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ดําเนินการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ
และเปนการพัฒนาแบบยั่งยืน เนื่องจากในสวนอุตสาหกรรม ประกอบดวยโรงงานจํานวนมากอันเปน
ตนเหตุของสิ่งแวดลอม ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมนับแตเริ่มดําเนินการ โดยใน
ระยะเริ่มแรกไดมีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบ จัดรวบรวมขอมูล ทดลองและวิจัย เพื่อควบคุม
และปองกันไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและรักษาสิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพที่ดีตลอดไป ตอมา
เมื่อมีโรงงานมากขึน้ งานมากขึ้นจากหนวยงานของบริษัทฯ จึงไดแยกตัวออกมาจัดตั้งเปน บริษัท อีสเทิรน
ไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด เพื่อทําหนาที่ในการวิจยั พัฒนาและดูแลดานสิ่งแวดลอมทั้งหมดของสวน
อุตสาหกรรม และรับงานจากภายนอกดวย ในป 2537 ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางที่สวนอุตสาหกรรม
ศรีราชา ไดรบั เกียรติบตั รจากชมรมสภาวะแวดลอมสยาม และนายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึ่งขณะนัน้
ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ
ไดรับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม จากมหาวิทยาลัยขอนแกน ในป 2548 บริษัทฯ มีการจัดทําคูมือ
สําหรับผูประกอบการในสวนอุตสาหกรรมเพื่อชี้แจงระเบียบ สัญญาขอตกลงและขอกําหนดตาง ๆ ให
ผูประกอบการในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนไดทราบและเขาใจ
ซึ่งในคูมือดังกลาวไดมีนโยบาย
สิ่งแวดลอมในการบริหารงานของนายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา เพื่อใหทุกบริษทั และทุกโรงงาน ตระหนักถึง
ความสําคัญในการรักษาสภาพแวดลอมของสวนอุตสาหกรรม ชุมชนบริเวณรอบ ๆ สวนอุตสาหกรรม
อยางจริงจังและยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. การดําเนินธุรกิจทีด่ ีตอ งควบคูไปกับการดูแลสิ่งแวดลอมที่ดีดวย
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2. รวมเอาโรงงานมาสรางรวมกันในรูปแบบการพัฒนาสิ่งแวดลอม รวมกันเปน
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน
3. สภาพแวดลอมที่ดีสงผลใหพนักงานมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและเปน
กําลังสําคัญในการผลิตสินคาใหดีมีคุณภาพ
4. การแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางถูกวิธี ตองแกปญหาที่ตนเหตุ ไมใชแกไขที่
ปลายเหตุของปญหานั้น เชน แกไขกระบวนการผลิต ลดพลังงาน จึงจะ
เปนการแกไขปญหาที่ถูกตอง
5. ผูจัดการโรงงานทีด่ ีนอกจากจะผลิตสินคาที่ดีมคี ุณภาพแลว ตองบําบัดของ
เสียใหดีดวย
6. ยึดหลักผูกอใหเกิดมลพิษตองเปนผูจายคาบําบัด (POLLUTER PAY
PRINCIPLE)
7. สงเสริมใหมี “ เทคโนโลยี่สะอาด ” (CLEAN TECHNOLOGY) คือ
การนําวิธีทางธรรมชาติมาใชในการบําบัด
8. การผลิตสินคาทีด่ ียอมไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทําใหสง
สินคาออกไดอยางเสรี ไมถูกกีดกันทางการคา คือ “ แกมลพิษชวย
เศรษฐกิจไทย ”
9. น้ําเสียนั้นมีประโยชน
หากรูจกั นํากลับมาใชใหม
หรือนําไปผลิต
อุตสาหกรรมบางประเภทแลว กอใหเกิดรายได สมควรจะเรียกน้ําเสียวา
“น้ําเศรษฐกิจ”
10. การทําโครงการสวนอุตสาหกรรมปลอดฝุนจะทําใหคุณภาพของคน และ
คุณภาพของสินคาดีขึ้น
บริษัทฯ
เชื่อวางานคุณภาพและการทํางานทีม่ ีประสิทธิภาพมาจากบุคลากรที่มี
ความสุข จึงไดสรางสรรค “สวนอุตสาหกรรม” ใหเปนบานหลังใหญ สําหรับสมาชิกครอบครัวหลาย
หมื่นชีวิตที่พรั่งพรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อใหทุกคนไดทํางานอยางมีความสุขพรอมไปกับการ
ใชชีวิตที่อบอุน ภายใตปรัชญา
“สรางสิ่งที่มากกวาคําวา เขตอุตสาหกรรม”
ซึ่งไดมีการพัฒนา
สภาพแวดลอมใหรมรื่น บรรยากาศอบอุน ดูแลตนไมทุกตนดวยความใสใจ เพื่อใหสมกับความเปน
“สวนอุตสาหกรรม”
สําหรับทุกชีวิตภายใตชายคาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน และไดวาจางให
บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด ทําการวิจยั พัฒนา และควบคุมสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องทั้งเรื่อง
น้ํา เสียง และขยะ ซึ่งผลของการตรวจวัดของสวนอุตสาหกรรม ทั้ง 3 แหง ไมมีเรื่องใดที่ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน
ในป 2549 เพื่อเปนการบริหารน้ําใชอยางยั่งยืน และปองกันไมใหน้ําเสียจาก
โรงงานที่ผานการบําบัดแลว ไหลลงแมน้ําหรือที่ดินของชุมชนโดยรอบสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน
กบินทรบุรี บริษัทฯ จึงไดพฒ
ั นาพื้นทีว่ างเปลาของบริษทั ฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยจัดสรางสนาม
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กอลฟขนาดมาตรฐาน 18 หลุม ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ําใชที่ผานการบําบัดแลว เขามาใช
ประโยชนไดในปริมาณมาก และในป 2550 บริษัทฯ ไดเปดใหบริการสนามกอลฟและจดทะเบียนเปน
สาขาที่ 4 โดยใชชื่อวา สนามกอลฟกบินทรบุรีสปอรตคลับ จากการปองกันไมใหน้ําเสียไหลลงแมน้ํา
และที่ดินของชุมชนแลวยังเปนการนําน้ําเสียกลับมาใชใหเกิดประโยชน และเปนการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหแกที่ดนิ ดวย
นอกจากนี้ ผูมีสวนไดเสียหากมีขอสงสัย หรือขอเสนอแนะก็สามารถติดตอกับ
บริษัทฯ ไดที่ เว็บไซต www.spi.co.th ซึ่งมีการเปด Contact SPI ไว
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทฯใหความสําคัญของการมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
มีการเปดเผยสารสนเทศสําคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ หรือตอการตัดสินใจลงทุนหรือตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน
เพื่อใหผูถือหุนและผูสนใจลงทุนไดทราบขาวสารที่สําคัญอยางรวดเร็วเทาเทียมกัน
และดวยคุณภาพ
เดียวกัน โดยแบงเปน
(1) สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ไดแกงบการเงิน แบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (56-2)
(2) สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ ไดแก การไดมา/จําหนายไปซึ่งสินทรัพย
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเขารวมลงทุน การจาย/ไมจายปนผล การใหความ
ชวยเหลือทางการเงิน ฯลฯ
โดยจัดสงสารสนเทศดังกลาวในรูปแบบ Online ผานระบบอิเล็คทรอนิคส และสงใน
รูปแบบเอกสารสิ่งพิมพตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในเวลาที่กําหนด เพื่อเผยแพรตอไป
พรอมทั้งทําการขึน้ เว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบนั
อยางสม่ําเสมอ
สารสนเทศที่เปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปและรายงานประจําป นอกจาก
งบการเงินแลว ยังมีการเปดเผยในเรื่องตาง ๆ เพื่อแสดงถึงความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปดเผยใหทราบถึงการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2) การกํากับดูแลกิจการ มีการเปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรม
จรรยาบรรณที่เปนลายลักษณอักษร และยังสามารถดูไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ
www.spi.co.th รวมทั้งมีการเปดเผยถึงการปฏิบัติตามนโยบาย
3) สังคมและสิ่งแวดลอม มีการเปดเผยนโยบายดานสังคมและสิ่งแวดลอม และ
การปฏิบัติตามนโยบาย
4) โครงสรางการถือหุน
มีการเปดเผยรายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัทฯ
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ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อประชุมสามัญประจําป
5) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
มีการเปดเผยทั้งรายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานระบบการควบคุมภายในดานบัญชีจากผูสอบ
บัญชี และเปดเผยใหทราบถึงผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตาง ๆ 5 สวน
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอความ
6) รายงานคณะกรรมการบริษัท
เชื่อถือไดและความถูกตองของขอมูลทางการเงิน เพื่อใหผูถือหุนหรือนักลงทุนใช
ประกอบในการตัดสินใจ จึงไดจดั ทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทตอรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ
ผูจัดการใหญ แสดงไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1
7) โครงสรางการจัดการ มีการเปดเผยบทบาทและหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการประชุม จํานวนครั้งทีก่ รรมการ
บริษัทแตละคนเขารวมประชุมในปที่ผานมา และการถือครองหลักทรัพย รวมทั้ง
ประวัตกิ ารอบรมของกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในหัวขอ 9.1 โครงสราง
การจัดการ
8) การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีการเปดเผยการประเมินผล
การปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปนความเห็นของกรรมการ
บริษัทแตละคนตอผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม โดย
มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ นเกณฑดี
มีการเปดเผยนโยบายการจายคา
9) คาตอบแทนกรรมการบริษัทและผูบริหาร
ตอบแทนแกกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมทั้งรูปแบบ โดยในสวนของ
กรรมการบริษัท มีการเปดเผยจํานวนคาตอบแทนที่แตละคนไดรับจากการเปน
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย ตามรายละเอียดในหัวขอ 9.3 คาตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
10) ความสัมพันธกับผูลงทุน บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความ
โปรงใสและทั่วถึง โดยฝายบริหารดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ
เพื่อใหผูลงทุนไดประโยชนสูงสุดจากขอมูล ในการใชประกอบการตัดสินใจการ
ลงทุน โดยเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ เพื่อใหผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ
อยางรวดเร็วและเทาเทียมกัน
ผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทฯ www.spi.co.th ทั้งนี้ หากผู
ถือหุน นักลงทุน และผูที่เกี่ยวของตองการทราบขอมูลของบริษัทฯ และรายละเอียด
เกี่ยวกับสวนอุตสาหกรรม ทั้ง 3 แหง รวมทั้งนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ
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จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ ฯลฯ ก็สามารถดูไดจากเว็บไซตเชนกัน สวนงาน
ดานผูลงทุนสัมพันธ บริษัทฯ ยังไมไดจัดตั้งหนวยงานเฉพาะขึ้น แตบริษัทฯ ได
กําหนดบุคคลที่สามารถใหขอมูลและขาวสารตามที่ผูถือหุน นักลงทุน รวมทั้งผูท่ี
เกี่ยวของตองการไว โดยสามารถติดตอกับบริษัทฯ ไดดังนี้
จันทร – ศุกร เวลา 8.00 – 17.00 น. ที่
คุณเสาวนีย นําเบญจพล ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท 0-2293-0030
โทรสาร 0-2293-0040
สวนสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ ไดแกการไดมา/จําหนายไปซึ่งสินทรัพย
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเขารวมลงทุน การจาย/ไมจา ยปนผล การใหความชวยเหลือทางการเงินฯลฯ หาก
เกิดรายการดังกลาว บริษัทฯไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องนั้นๆ
และไดเปดเผยตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามทีก่ าํ หนด พรอมทั้งขึ้นเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อให
เกิดความโปรงใสและเทาเทียมกันในการรับขาวสาร
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ และมีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ตอผูถ ือหุน
โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ
ที่หลากหลาย มีความเขาใจในบทบาทหนาทีค่ วามรับผิดชอบของการเปนกรรมการบริษัท และลักษณะ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
1. การถวงดุลของกรรมการบริษทั บริษัทฯ กําหนดใหตองมีคณะกรรมการของบริษัท
ไมนอยกวา 5 คน และคุณสมบัติของกรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และ
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือ คนเสมือนไรความสามารถ
(3) ไมเคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต
(4) ไมเคยถูกลงโทษ ไลออก หรือ ปลดออกจากราชการ หรือ องคการ หรือ
หนวยงานของรัฐฐานทุจริตตอหนาที่
ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 16 คน ประกอบดวย
- กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร
5 คน
- กรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหาร
6 คน
- กรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหารและเปนกรรมการอิสระ 5 คน
กรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 11 คน ในจํานวนนี้เปนกรรมการอิสระ
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 31.25 ของคณะกรรมการบริษัท และในจํานวนกรรมการอิสระ 5 คน ดํารง
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ตําแหนงกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน
กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่
กรรมการบริษัทตามที่ไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน มีความเปนอิสระในการ
แสดงความคิดเห็น พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องตาง ๆ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ
เปนสําคัญ
2. วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทมีวาระการดํารง
ตําแหนงตามขอบังคับของบริษัทฯและเมื่อครบวาระแลวอาจไดรับการเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงตอไป
ไดอีก โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูทําหนาที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่
เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวาบุคคลที่จะเขามาเปนกรรมการบริษัทเปนผูที่มคี วามรู ความสามารถ และ
ประสบการณเหมาะสมกอนเสนอชื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. สัดสวนการเปนกรรมการบริษทั ตามเงินลงทุน จํานวนบริษัททีก่ รรมการบริษัทไป
ดํารงตําแหนง อายุกรรมการและจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหนง บริษัทฯ ไมไดกําหนดสัดสวนการเปน
กรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จํานวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแตละคนดํารงตําแหนง อายุกรรมการ และ
จํานวนวาระทีจ่ ะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานที่สุด เพราะเชื่อวาความสามารถทางธุรกิจ และความ
เชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแตละคน ไมไดขึ้นอยูกับอายุหรือจํานวนบริษัททีด่ ํารงตําแหนง
ตราบ
เทาที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท ตามที่ไดรับความ
ไววางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน เพราะอํานาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัทนัน้ เปนสิทธิของผูถือหุนโดยแทที่จะคัดเลือกบุคคลเขาทําหนาทีใ่ นการกําหนด
นโยบายและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ แทนตน และบริษัทฯ ไดเปดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท
ประวัติ ประสบการณ การถือหุนบริษัทฯ และขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทในบริษัทอื่นของ
กรรมการบริษัทแตละคนในรายงานประจําป และเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มี
กรรมการบริษัทจํานวน 4 คนที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ
มั่นใจวาไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่แตอยางใด เนือ่ งจากกรรมการบริษัททั้ง 4 คนไดอุทิศเวลาใน
การปฏิบัติหนาทีใ่ หกับบริษัทฯ อยางเต็มที่
โดยเขาประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอและทํา
คุณประโยชนใหกับบริษัทฯ มาโดยตลอด
4. การไปดํารงตําแหนงกรรมการบริษัททีบ่ ริษัทอืน่ ของกรรมการบริษัท และผูบ ริหาร
นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท และ
ผูบริหาร
ซึ่งในกลุมสหพัฒนจะมีทมี ผูบริหารระดับสูงเปนผูพิจารณาวาบริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจ
อะไร มีความจําเปนที่ตองใหกรรมการบริษัทหรือผูบริหารจากบริษัทใดในกลุมเขาไปชวย หรือเปน
ตัวแทนของกลุมในฐานะผูรวมทุนหรือตามสัญญารวมทุนหรือไม หากตองสงไปก็จะพิจารณาจากความ
ชํานาญและความเหมาะสมของกรรมการบริษัทหรือผูบริหารในกลุม วาคนใดที่มีความเหมาะสม และมี
ความชํานาญเกี่ยวกับธุรกิจนั้น ๆ
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5. นิยาม “ กรรมการอิสระ ” ของบริษัทฯ เทากับขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คือ
(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแยง
(2) ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแยง
(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร
ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรบั การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
(4) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือ
นิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตนและ
ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
6. การรวมหรือแยกตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญมิไดเปนบุคคลเดียวกัน ทั้งสามทานจึงทําหนาที่ตางกัน อิสระจากกัน แตก็
ถวงดุลซึ่งกันและกัน มีการแบงแยกหนาที่โดยชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทไมมีสัมพันธใด ๆ
กับฝายบริหาร เปนผูนําฝายนโยบายและกํากับดูแลการทํางานของฝายบริหาร ประธานกรรมการบริหาร
เปนผูนําในการบริหารงานและวางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนด สวนกรรมการผูจดั การใหญเปนผูน ําในการจัดการใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน และ
นโยบายที่กําหนด
นอกจากนี้ยังมีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่กําหนดและแยกอํานาจของ
คณะกรรมการบริษัท และของฝายบริหาร เพื่อความโปรงใสในการบริหารจัดการ
7. เลขานุการคณะกรรมการบริษทั บริษัทฯ มีสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
บริษทั โดยมีนางดรุณี สุนทรธํารง เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทําหนาทีด่ ังนี้
(1) ประสานงานระหวางกรรมการบริษัทและฝายบริหาร
(2) ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการบริษัทเกี่ยวกับขอกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
บริษัทและกฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(3) จัดการประชุมผูถือหุน
และการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตาม
กฎหมาย ขอบังคับบริษัทและขอพึงปฏิบัติตาง ๆ
(4) จัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้ง
ติดตามใหมกี ารปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
(5) ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล และรายงานสารสนเทศ
ตามที่สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
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(6) จัดทําและเก็บเอกสารดังตอไปนี้
- ทะเบียนกรรมการบริษัท
- หนังสือนัดประชุม/รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท/รายงานประจําป
- หนังสือนัดประชุม /รายงานการประชุมผูถือหุน
- เก็บรักษารายงานการซื้อขายหุนบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผูบริหาร
คณะกรรมการชุดยอย
เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจในการดําเนินงานของบริษัทฯวามีการดําเนินงานที่โปรงใส นอกจาก
คณะกรรมการตรวจสอบที่ตองจัดใหมีตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว คณะ
กรรมการบริษัทยังไดมกี ารแตงตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยคณะกรรมการชุดยอยจะรายงานการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งกรรมการอิสระ จํานวน
3 คน เปนคณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑท่กี ําหนด ประกอบดวยกรรมการ
บริษัทที่มีความรู ประสบการณ ทางดานกฎหมาย การเงินและบัญชี เปนผูสอบทานรายงานทาง
การเงินของบริษัทฯ ใหตรงตอความเปนจริงและสอบทานรายการที่มคี วามขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อให
เกิดความโปรงใส รวมทั้งสอบทานระบบการควบคุมภายในใหมีความเพียงพอตอกิจการ และดูแลใหมีการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
โดยรายงานการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท
กอนการพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานทางการเงินทุกไตรมาสและประจําป
นอกจากนี้ ยังรายงานการทําหนาที่ในรอบปที่ผา นมาตอผูถอื หุนในรายงานประจําป
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป
โดยจะแตงตั้งทุกปในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท เดือนพฤษภาคม หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในเดือนเมษายน ซึ่ง
ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทประจําปแลว
และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบเปนลายลักษณอักษร
คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหนาที่และแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ โดยมี
หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ที่รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เปนหนวยงานปฏิบัติ
รวมทั้งมีการประชุมปรึกษาหารือกับผูสอบบัญชี และผูจดั การฝายบัญชีทกุ ไตรมาส
นอกจากนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เปนอิสระได โดยบริษัทฯ เปนผู
ออกคาใชจา ยทั้งหมด
บริษัทฯ ไมมกี ารกําหนดจํานวนวาระทีจ่ ะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานที่สุดของ
กรรมการตรวจสอบ ขึน้ อยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากการปฏิบัติงานและผลงาน
ของกรรมการตรวจสอบในรอบปที่ผานมา และมีการเวียนตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบอยูเสมอ
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2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในป 2550 คณะกรรมการบริษัท
ไดแตงตั้งกรรมการบริษัท จํานวน 3 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการผูจดั การใหญ เปนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งมาจาก 3
ผูนํา คือ ผูนําในการบริหาร ผูนําในการตรวจสอบ และผูนําในการจัดการ ตามลําดับ ทําใหเกิดการ
ถวงดุลและเปนการแบงเบาภาระหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถือหุน
โดยรายงานการ
ปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ ดังนี้
(1) งานดานสรรหา
ทําหนาที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวาบุคคลที่จะ
เขามาเปนกรรมการบริษัท เปนผูที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสม กอนเสนอชื่อให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดังนี้
(1.1) กรณีทกี่ รรมการบริษัทพนจากตําแหนงตามวาระ
ใหสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาเลือกตั้งตอไป
(1.2) กรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทวางลงเพราะเหตุอื่น ที่มิใชออกตาม
วาระใหสรรหาและคัดเลือกบุคคลและนําเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งตอไป
(2) งานดานคาตอบแทน
ทําหนาที่พิจารณากําหนดคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัท โดย
พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท วงเงินคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัตจิ ากที่ประชุมผูถือหุน และ
จํานวนเงินคาตอบแทนทีจ่ ายในปที่ผา นมา ทั้งนี้ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ใหความเห็นชอบ และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพือ่ อนุมัติ รวมถึงพิจารณาจัดสรรคาตอบแทนแก
กรรมการบริษัท โดยคํานึงถึงอํานาจหนาที่และปริมาณความรับผิดชอบภายในวงเงินที่ผถู ือหุนไดอนุมัติ
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป โดยจะแตงตัง้ ทุกปในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทเดือนพฤษภาคม หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในเดือนเมษายน ซึ่งไดมี
การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทประจําปแลว และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนลายลักษณอักษร
บริษัทฯ ไมมกี ารกําหนดจํานวนวาระทีจ่ ะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานที่สุด
ของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ขึ้นอยูก ับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยดู
จากการปฏิบัติงานและผลงานในรอบปที่ผานมา
สวนขอบเขตอํานาจหนาที่ที่สําคัญของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอย
ตามรายละเอียดในหัวขอ 9.1 โครงสรางการจัดการ
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บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณที่
หลากหลาย มีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของการเปนกรรมการบริษัท ทําหนาที่
พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ เชน เปาหมาย และ
นโยบาย รวมทั้งกํากับ ควบคุม ดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและเปาหมายที่กําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีการกําหนดและแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการอยางชัดเจน เชน อํานาจดําเนินการทางการเงิน หรือ อํานาจการ
ตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ เปนตน
2. คณะกรรมการบริษัท ไดจดั ทําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีของบริษัทฯ ประกอบ
ดวยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานเปนลายลักษณอกั ษร และ
ไดอนุมัติในเรื่องดังกลาว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 เพื่อใหเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัตขิ อง
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน
ในการทําหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยจิตสํานึกที่ดี
คณะกรรมการบริษัทถือวานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน เปน
สิ่งสําคัญที่ตองสงเสริมและสนับสนุนใหถือปฏิบัติจนเปนหลักประจําใจในการทํางาน และติดตามอยาง
สม่ําเสมอ โดยบริษัทฯ ไดแจกจายใหแกกรรมการบริษทั ผูบริหาร พนักงาน และเผยแพรบนเว็บไซต
ของบริษัทฯ www.spi.co.th ทั้งนี้ไดมกี ารทบทวนความเหมาะสมเปนประจําทุกป ซึ่งบริษัทฯ เห็นวา
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัทฯ ยังเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน
3. คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ
การพิจารณาการทํารายการดังกลาว มีแนวทางที่ชัดเจนและเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือ
หุนโดยรวมเปนสําคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทไดมีการกํากับดูแลใหมีการปฏิบัตติ ามขอกําหนดเกีย่ วกับ
ขั้นตอนการดําเนินการ และการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน ตาม
หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ซึ่งขึ้นอยูกับประเภทรายการ เงื่อนไขการคา และมูลคาของรายการ หากเรื่องดังกลาว
ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสียตอง
ออกจากหองประชุมและไมออกเสียงในวาระนัน้ เพื่อใหกรรมการบริษัทที่เหลืออยูในหองประชุมและไมมี
สวนไดเสียสามารถพิจารณาและแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะ
เปนผูแจงใหที่ประชุมทราบ ซึ่งรายงานการประชุมในวาระดังกลาวจะมีการบันทึกวากรรมการบริษัทคน
ใดบางที่มีสวนไดเสีย และไดออกจากหองประชุมไมไดออกเสียงในวาระนั้น คงเหลือกรรมการบริษัทที่
ไมมีสวนไดเสียกีค่ น มีใครบาง
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หากตอง
เปดเผยจะเปดเผย ชื่อ ความสัมพันธของบุคคลที่มคี วามขัดแยงของผลประโยชน การกําหนดราคา มูลคา
ของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ตอ
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามเวลาทีก่ ําหนด และไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง
เพื่อใหเกิดความโปรงใส รวมทั้งมีการบันทึกไวในรายงานการประชุม สามารถตรวจสอบได และหากตอง
ไปถึงผูถือหุนก็ปฏิบัติตามหลักเกณฑทก่ี ําหนด นอกจากนี้ ยังไดจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําป
และแบบ 56-1
4. คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) การควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการควบคุมภายใน
ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง เพราะจะทําใหเกิดการกํากับดูแลที่ดี ดังนี้
- กําหนดโครงสรางองคกร มีการแบงแยกหนาที่ กําหนดความรับผิดชอบและ
อํานาจการอนุมตั ิระดับตาง ๆ ตามหลักการกระจายอํานาจ เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่เปนลายลักษณอักษร นอกจากนี้
มีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี ผูเก็บเอกสาร และ
ผูตรวจสอบ เพื่อใหมีการสอบยันกันอยางอิสระ และพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูใ นหนาทีข่ องตนอยางถูกตองและสม่ําเสมอ เพื่อเปนการลดความ
เสี่ยงในแตละหนวยงาน
ในป 2550 จากการสอบทานของสํานักงานตรวจสอบภายในในเรื่อง
ดังกลาวขางตน
ผลปรากฏวาแตละหนวยงานไดปฏิบตั ิตามระเบียบและ
กฏเกณฑบริษัทฯ ทีก่ ําหนดไว
- การกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดมกี ารกําหนดแนวทางในการปฏิบัติในดานการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดทําเปน
นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ
จริยธรรม และจรรยาบรรณเปนลายลักษณอกั ษร
- การติดตามผล กําหนดใหมกี ารติดตามระบบการควบคุมภายในและพัฒนา
ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมดานธุรกิจเปนประจําทุกป โดยมีหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน
ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกลาว
เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นวามีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และเสนอให
คณะกรรมการบริษัทประเมินระบบการควบคุมภายในเปนประจําทุกป ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
แลว นอกจากนีใ้ นป 2550 สํานักตรวจสอบภายในไดดําเนินการตรวจสอบ
ตามแผนงานที่กําหนดไว และไดตดิ ตามดูการปฏิบัติงานที่ไดเสนอแนะ เชน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานทรัพยสิน เงินสด เปนตน ซึ่งหนวยงานตาง ๆ
ไดปฏิบัติตามที่เสนอแนะ
(2) การตรวจสอบภายใน บริษัทฯ มีสํานักงานตรวจสอบภายในและกําหนดให
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ทําหนาที่
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ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น มีความอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลได
อยางเต็มที่ ตลอดจนใหคําแนะนํา เพื่อใหเกิดความมัน่ ใจวาไดดําเนินการ
ตามแนวทางทีก่ ําหนดอยางมีประสิทธิผล
และโปรงใส มีการประชุม
รวมกันระหวางผูตรวจสอบกับผูปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากที่มีการตรวจสอบ
แลวเสร็จ จะใหคําแนะนําและเสนอแนะในการปรับปรุง เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานไดผลมากยิ่งขึ้น เปนการแบงปนความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ
และประเมินการควบคุมดวยตนเอง ซึ่งเปนการสรางความรับผิดชอบใหเกิด
การควบคุมภายในขึ้นในแตละหนวยงาน
ทําใหสามารถรับรูปญหาและ
ขอบกพรองอยางทันเวลา เพื่อกําหนดแนวทางปรับปรุงงานและติดตาม
การแกไขใหเกิดประสิทธิภาพ ในป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดมกี าร
ประชุมรวมกับสํานักงานตรวจสอบภายใน ผูจัดการฝายบัญชีและผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต 5 ครั้ง เพื่อสอบทานความถูกตองและการเปดเผยอยาง
เพียงพอของงบการเงิน กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และไดมีการ
ประชุมกับสํานักงานตรวจสอบภายในโดยไมมีฝา ยจัดการเขารวมประชุมอีก
4 ครั้ง เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบภายในใหมี
การปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนด และสอบทานใหบริษัทฯ มีการปฏิบัตติ าม
กฎหมายและขอกําหนดตางๆ อยางถูกตอง ตลอดจนคํานึงถึงการบริหาร
ความเสี่ยงและหลักธรรมาภิบาลที่ดี
บริษัทฯ มีการทบทวนและกําหนดมาตรการควบคุมภายใน และปองกันความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น โดยใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและความผิดปกติที่มีนัยสําคัญและไดเสนอ
ใหคณะกรรมการบริษัทประเมินระบบการควบคุมภายในเปนประจําทุกป ผลการประเมิน โดยสรุป
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นพองตองกันวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ
รายงานระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีของผูสอบบัญชีไดแสดงไวในรายงานประจําป และแบบ
56-1 แลว
5. บริษัทฯ ไมไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แตการดูแลควบคุมการ
บริหารความเสี่ยงอยูภายใตขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
ถือเปนหนาที่สําคัญ เพื่อรับทราบและรวมตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ กําหนดให
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเดือนละ 1 ครั้ง ไวเปนทางการลวงหนาตลอดทั้งป ในป 2550 มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 12 ครั้ง ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ
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ผูจัดการใหญ
จะรวมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเขาวาระการประชุม และจะเสนอใหที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณากอน ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และมีการ
กําหนดไวเปนทางการลวงหนาตลอดทั้งปเชนกัน หากวาระใดเกินอํานาจของคณะกรรมการบริหาร หรือ
เปนรายการทีต่ องเปดเผยตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ตอไป
โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะสงจดหมายเชิญประชุมที่มีการกําหนดระเบียบวาระการ
ประชุมที่ชดั เจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให
คณะกรรมการบริษัททราบเรื่องที่จะพิจารณาลวงหนาไมนอ ยกวา 7 วัน และการกําหนดตารางการประชุม
ไวลวงหนาตลอดทั้งป ทําใหคณะกรรมการบริษัททราบเวลาที่แนนอน ดังนั้นหากกรรมการบริษัทคนใด
ตองการเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนใด
ก็สามารถเตรียมเสนอไดทัน
นอกจากนี้ หากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทคนใดตองการขอมูลเพิ่ม สามารถขอขอมูลเพิ่ม
จากกรรมการผูจัดการใหญ หรือ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัททําหนาที่ประธานที่ประชุม
ดําเนินการและควบคุมการประชุมใหเปนไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระเพื่อทราบ เปนการรายงานในเรื่องสําคัญที่ไดดําเนินการไปในรอบเดือนที่ผานมา
เชน วาระการรายงานผลการปฏิบัติงานเปนการติดตามการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท วาระการรายงานผลประกอบการเปนการรายงานผลประกอบการในรอบเดือนที่ผานมา และวาระ
การถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทเปนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยบริษัทฯ
ของกรรมการบริษัท
วาระเพื่อพิจารณา เปนวาระที่เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ
หรืออนุมัติ โดยกรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสียในวาระใดตองออกจากการประชุมและไมมีสิทธิลงคะแนน
เสียงในวาระนั้น กรรมการบริษัทมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย ประธานที่ประชุม
เปนผูประมวลความเห็น ขอสรุปที่ไดจากที่ประชุม ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามวาระและเวลาที่
เหมาะสม การวินิจฉัยชีข้ าดใหถือเสียงขางมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงถาคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากผูบริหารระดับสูงที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทไดเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องตาง ๆ แลว
ยังไดเชิญผูบริหารอื่นในฐานะผูเกีย่ วของกับปญหา
โดยตรง
เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อชี้แจงขอมูลดวย
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา น
การรับรองจากคณะกรรมการบริษัทไว
พรอมสําหรับกรรมการบริษัทและผูเกี่ยวของตรวจสอบได
นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหารหากตองการประชุมระหวางกันเองก็สามารถทําได
การเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละคน มีรายละเอียดอยูใ นหัวขอ 9.1 โครงสราง
การจัดการ
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั
การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ไดกําหนดใหมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปนความเห็นของกรรมการบริษัทแตละ
คนตอผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม เพื่อใชเปนกรอบในการแกไขปรับปรุง
การปฏิบัติงานในหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษัท มีคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดี
คาตอบแทนกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 คณะกรรมการบริษัท ไดมกี ารแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
โดยงานดานคาตอบแทนทําหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทในแตละป พิจารณากําหนดวงเงินคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัท
โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท วงเงินคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัตจิ ากที่ประชุมผูถือหุน
และจํานวนเงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมา
เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ รวมถึงพิจารณาจัดสรรคาตอบแทนแก
กรรมการบริษัท โดยคํานึงถึงอํานาจหนาที่ และปริมาณความรับผิดชอบภายในวงเงินที่ผถู ือหุน
ไดอนุมัติ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ ในป 2550 คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน ไดมกี ารประชุม 1 ครั้ง ในสวนของงานคาตอบแทน เพื่อพิจารณาจัดสรร
วงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 36 เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2550 จํานวน 10 ลานบาท ใหแกกรรมการบริษัท โดยเสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ตามรายละเอียดในหัวขอ 9.3 คาตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ขอ (1.1) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- คาตอบแทนผูบริหาร
เปนไปตามหลักเกณฑและนโยบายของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งจะมีการจายเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน เบี้ยประชุม และ
เงินอุดหนุน
สวนคาตอบแทนพิเศษ เชน การจัดสรรหุนใหแกพนักงานหรือ ESOP อาจไดรับอิทธิพล
จากความผันผวนของราคาหุนในตลาดหลักทรัพย และปจจุบันกฎหมายของประเทศไทยยังไมอํานวย โดย
พนักงานที่ไดรับการจัดสรรหุนมีภาระตองเสียภาษีจากการรับโอนหุน และการทีจ่ ะรักษาผูบริหารหรือ
พนักงานใหอยูกับบริษัทฯ ไมไดขนึ้ อยูกับคาตอบแทนอยางเดียวยังมีปจ จัยอื่น ๆ เชน ความจริงใจ ความ
เขาใจ เปนตน
การพัฒนากรรมการและผูบ ริหาร
คณะกรรมการบริษัท ไดมกี ารพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท
และผูบริหารระดับสูงขององคกรตาง ๆ อยูเสมอทั้งในประเทศและตางประเทศ และใหความสําคัญตอ
การเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอ การปฏิบัตหิ นาที่ เชน ไดเขารวมอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP) และ Audit Committee Program
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(ACP) นอกจากนี้ นายโชคชัย อักษรนันท ประธานกรรมการบริษัท ไดผานหลักสูตร Role of the
Chairman Program (RCP) ที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อนําความรู
และประสบการณมาใชพัฒนาการปฏิบัติหนาที่
กรรมการบริษัททุกคนเขาใจหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และลักษณะการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
โดยเฉพาะเมื่อมีกรรมการเขาใหมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการ
แนะนําลักษณะและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหแกกรรมการใหม พรอมทั้งไดมอบเอกสารที่
กรรมการบริษัทตองทราบในการทําหนาที่กรรมการบริษัท ซึ่งประกอบดวย
- คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
- บทบาทหนาที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน
- ขอเตือนใจในการปฏิบัติหนาทีข่ องกรรมการบริษัทจดทะเบียน
โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ในดานการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัททําหนาที่ประสานงานระหวางกรรมการบริษัทและฝายบริหาร ทําหนาทีด่ ูแล และ
ประสานงานดานกฎหมาย กฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการประสานงานใหมีการปฏิบัติ
ตามมติคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่
เปนประโยชนตอ การปฏิบัติหนาที่ ทั้งหลักสูตรภายในบริษัทฯ บริษัทในกลุม และหลักสูตรที่จดั โดย
บุคคลภายนอก เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูบริหารและพนักงานขององคกรตาง ๆ อยูเสมอ
ตลาดจนการเรียนรูด วยตนเองและประสบการณซึ่งเปนการฝกใหรจู ักคิด ตั้งคําถาม และหาคําตอบใหได
เพื่อเปนบทเรียนและสรางความมั่นใจใหแกตนเองในการเปนผูนําตอไป

9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอบริษัทฯ
และผูถือหุน และกําหนดไวในจรรยาบรรณ โดยไมนาํ ขอมูลหรือขอความลับของบริษทั ฯ ไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ
นอกจากนี้ ในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ ไดมีการกําหนดในเรื่องดังกลาว
โดยกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวสูงสุด คือ การเลิกจาง รวมทั้งบริษัทฯ มีการกําหนดเรื่องการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทฯ ไวในจรรยาบรรณ
หามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานซึ่งอยูใน
หนวยงานที่รับทราบขอมูลภายในทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนการ
เปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน
ตามรายละเอียดในหัวขอ 9.4 การกํากับดูแลกิจการหมวด 2 การปฏิบัตติ อ ผูถอื หุนอยางเทาเทียมกัน ขอ
2.2 และ 2.3
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9.6 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 101 คน (ไมรวมพนักงานทีด่ ํารง
ตําแหนงกรรมการบริหาร และผูบริหาร) โดยแบงตามสายงานหลักไดดังนี้
สายงานหลัก
1. ฝายบริหาร 1
2. ฝายบริหาร 2

จํานวนพนักงาน
48
53

ป 2550 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานรวม 49,539,904.75 บาท โดยเปนคา
ตอบแทนในรูปเงินเดือน และเงินอุดหนุน
นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาพนักงาน โดยมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณคา คุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพในการสรางผลตอบแทนทางธุรกิจที่เปนธรรมอยางยั่งยืน พรอม
ทั้งดูแลพนักงานอยางเสมอภาคใหไดรับผลตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม และเปนธรรม รวมทั้ง
สรางบรรยากาศในการทํางาน ดูแลสถานที่ทํางานใหสะอาด สวยงามและรมรื่น เพราะการทํางานใน
สภาพแวดลอมที่ดียอมทําใหการทํางานไดผลดีดวยเชนกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายสงเสริมให
พนักงานมีการออมอยางตอเนื่อง และเปนหลักประกันแกพนักงานและครอบครัวในอนาคต
ดวยการ
จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ
โดยไดรับเงินสมทบกองทุนจากบริษัทฯ ทุกเดือนในอัตรารอยละ 8 ของคาจาง และสมาชิกตองสะสมเงิน
เขากองทุนในอัตราเดียวกัน
ดานการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ
เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพ ความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางานของพนักงานใหสูงขึน้
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานในทุกระดับ และมุงหวังใหพนักงานสามารถนําความรูที่ไดรับ
จากการฝกอบรมมาปรับเปลี่ยน วิธีคิด วิธีการทํางาน ใหทนั ตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดย
บริษัทฯ ไดดําเนินการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรดังนี้
1.
จัดใหมกี ารฝกอบรมตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 นอกจากนี้ยังไดจัดสง
พนักงานเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ใหสอดคลองกับทักษะความรู และหนาที่
ความรับผิดชอบของพนักงาน ซึ่งจําเปนตอการปฏิบัติงานใหมากที่สุด ในป 2550 ได
จัดสงพนักงานเขารับการอบรมหลักสูตรตาง ๆ เชน การจัดอบรมโดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย การอบรมดานภาษีอากร เทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม และการบริหาร
จัดการน้ํา
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2.

3.

4.

มุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีทศั นคติเชิงบวกตอบริษัทฯ และเพื่อนรวมงาน เพื่อเพิ่ม
ความสัมพันธอันดีระหวางพนักงานในองคกร และเสริมสรางขีดความสามารถในการ
ทํางานของพนักงาน
โดยในป 2550 ไดจัดใหมีการสัมมนารวมกันระหวางพนักงาน
ทุกสาขาในหลักสูตรการทํางานดวยหัวใจและกิจกรรมกลุมสัมพันธ
มุงเนนใหพนักงานสามารถนําความรู และประสบการณจากการฝกอบรมไปใชใหเกิด
ประโยชน ทั้งดานการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน การบริหาร การตัดสินใจ การ
ทํางาน และการเพิ่มคุณภาพชีวิตทีด่ ีขนึ้ ของพนักงานไดอยางแทจริง ในป 2550 ไดจัดสง
พนักงานเขารวมอบรมในหลักสูตรตาง ๆ เชน หลักสูตรการเจรจาตอรอง ผูนําในดวงใจ
กลยุทธแกขอขัดแยงยุคคูแขงสูง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตพิชติ หนี้อยางมีความสุข
สงเสริมใหพนักงานเรียนรูดว ยตนเอง และเรียนรูจ ากการปฏิบัติงานจริงในหนวยงาน
( On the jobTraining)

10. การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 14) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551
โดยมีกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 คน เขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน
โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารแลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ ในดานตาง ๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษัทเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแลว
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบ
การเงินประจําป 2550 ไดใหความเห็นในรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและบัญชีวาในการ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อแสดงความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน โดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปนั้น สํานักงานไดศึกษาและประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัทฯ ตามที่เห็นจําเปน เพื่อประโยชนในการกําหนด
ขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบใหรัดกุมและเหมาะสม ซึ่งสํานักงานฯ ไมพบขอบกพรองที่เปน
สาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในดานบัญชี ที่จะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญในการแสดง
ความเห็นตองบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
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11. รายการระหวางกัน
ในป 2550 บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งผูสอบบัญชีไดระบุไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป 2550 วา รายการที่ บริษัทฯ ทํากับบริษัทที่เกี่ยวของโดยการถือหุน
และ/หรือมีการค้ําประกันรวมกันนั้น บริษัทฯ ไดใชนโยบายและกําหนดราคาที่เปนปกติทางธุรกิจ ไม
แตกตางจากการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 เรื่อง การเปดเผยขอมูลของรายการระหวางบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
และหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย รายละเอียดของรายการดังกลาวเปนดังนี้ (ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯ และ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงปรากฏอยูในเอกสารแนบ 2)
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11. รายการระหวางกัน
ในป 2550 บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งผูสอบบัญชีไดระบุ
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป 2550 วา รายการที่ บริษัทฯ ทํากับบริษัทที่เกี่ยวของ โดยการ
ถือหุนและ/หรือมีการค้ําประกันรวมกันนัน้ บริษัทฯ ไดใชนโยบายและกําหนดราคาที่เปนปกติทางธุรกิจ
ไมแตกตางจากการทํารายการกับบุคลลภายนอก โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และเปนไป
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปดเผยขอมูลของรายการระหวางบุคคลและกิจการที่เกีย่ วของ
กันและหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย รายละเอียดของรายการดังกลาวเปนดังนี้ (ลักษณะความสัมพันธระหวาง บริษัทฯ และ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงปรากฏอยูในเอกสารแนบ 2)
11.1 เงินใหกยู ืม
เนื่องจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ไดมีประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัตกิ ารของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2546 ดังนั้น เงินใหกูยืมที่ยังคงเหลืออยูจากการประชุม
สามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2546 ที่ไดอนุมัติใหบริษัทฯ จัดสรรเงินใหกูยืม สําหรับบริษัทที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ภายในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท โดยเปนไปตามเงื่อนไขการคา
โดยทั่วไปหรือดีกวา มีดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมแกบริษทั เกี่ยวของกัน 1 แหง คือ บริษัทพิทักษกจิ
จํากัด รวมทั้งสิ้น 5 ลานบาท โดยเปนวงเงินใหกูยืมตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 21 เมษายน
2546 ที่คงเหลืออยู
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมแกบริษทั เกี่ยวของกัน 1 แหง คือ บริษัทพิทักษกจิ
จํากัด รวมทั้งสิ้น 5 ลานบาท โดยเปนวงเงินใหกูยืมตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 21 เมษายน
2546 ที่คงเหลืออยู
บริษัทฯ มีนโยบายการคิดตนทุนกูยืมระหวางกันในอัตราดอกเบี้ยเทากับตนทุนเงินทุนของบริษัทฯ
บวกดวยอัตรารอยละ 1-2 ตอป
11.2 การค้ําประกัน
เนื่องจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ไดมีประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวนั ที่ 15 ธันวาคม 2546 ดังนั้นภาระการค้ําประกันทีย่ ังคงเหลืออยู จาก
การประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2546 ไดอนุมัติใหบริษัทฯ จัดสรรวงเงินค้ําประกันสําหรับ
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บริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ สําหรับการใชเครดิตกับธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ
ภายในวงเงินไมเกิน 1,500 ลานบาท โดยเปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยทัว่ ไปหรือดีกวา มีรายละเอียดดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มียอดเงินค้ําประกันจํานวน 467.31 ลานบาท และมียอดใชไป
96.35 ลานบาท จํานวน 19 บริษัท โดยเปนวงเงินค้ําประกันตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2546 คงเหลืออยู 16 บริษัท เปนจํานวนเงิน 397.19 ลานบาท มียอดใชไปจํานวน 53.34 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มียอดเงินค้ําประกันจํานวน 465.66 ลานบาท และมียอดใชไป
84.68 ลานบาท จํานวน 18 บริษัท โดยเปนวงเงินค้ําประกันตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 21
เมษายน 2546 คงเหลืออยู 16 บริษัท เปนจํานวนเงิน 396.96 ลานบาท มียอดใชไปจํานวน 46.63 ลานบาท
การค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหแกบริษัทรวมทุนนั้น บริษทั ฯ จะค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหตาม
สัดสวนการลงทุนตามความจําเปนเทานั้น สวนการค้ําประกันบริษัทอื่นในกลุมที่มใิ ชบริษัทรวมนัน้ บริษัทฯ
จะใหการค้ําประกันแกบริษัทที่จดั ตั้งขึน้ ใหม เนื่องจากสถาบันการเงินสวนใหญจะใหสินเชื่อกับบริษัทที่
จัดตั้งขึน้ ใหม โดยมีเงื่อนไขตองมีผูค้ําประกัน ดังนั้น บริษทั ฯ จึงมีความจําเปนตองค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ
ใหแกบริษัทที่ตั้งขึ้นใหมท่ี บริษัทฯ ไดรว มลงทุน เพื่อใหบริษัทดังกลาวสามารถประกอบกิจการได
ในป 2550 บริษัทฯ มีรายรับจากคาค้ําประกันจํานวน 1.97 ลานบาท จากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 9 ราย
โดยคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกันในอัตรารอยละ 0.5-1 ของมูลคาวงเงิน โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บจากบริษัท
ที่จายคาปรึกษาธุรกิจในอัตรารอยละ 0.5 และจะจัดเก็บจากบริษัทที่ไมไดจายคาปรึกษาธุรกิจรอยละ 1 และ
จะไมเก็บคาธรรมเนียมค้ําประกันจากบริษัทรวมลงทุนจากตางประเทศ เนื่องจากเปนการค้ําประกันตาม
สัดสวนการลงทุนและเปนไปตามสัญญารวมทุน
11.3 คาไฟฟาและคาไอน้ํา
ในป 2550 บริษัทฯ มีคาไฟฟาและไอน้ํารับ จากบริษัทที่เกี่ยวของกันจํานวน 30 ราย เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น 720.47 ลานบาท โดยในการซื้อขายสวนใหญจะทําเปนสัญญาซื้อขายระยะยาว โดยมีอายุสัญญา
15 ป และในการคิดคาไฟฟานัน้ บริษัทฯ จะคิดในราคาไมเกินกวาราคาจําหนายของการไฟฟาสวนภูมภิ าค
สวนราคาคาไอน้ําไมต่ํากวาราคาซื้อจากบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) ซึ่งรายการที่มีมูลคา
มากกวา 500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 99.99 ของคาไฟฟาและคาไอน้ํารวม มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
ลําดับที่

ชื่อบริษัท

ลักษณะ
ความสัมพันธ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

1

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน)

A,B,E

129,739,074.99

129,739,074.99

2

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)

A,B,E

4,182,364.99

4,182,364.99

3

บริษัท พิทักษกิจ จํากัด

A,B,C,D,E

1,027,729.43

1,027,729.43

4

บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด

A,B,C,E

1,237,737.24

1,237,737.24

5

บริษัท สหชลผลพืช จํากัด

A,B,C,E

5,304,595.57

5,304,595.57

6

บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด

A,B,E

62,890,611.61

62,890,611.61
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7
ลําดับที่
8

บริษัท ทอปเทร็นด แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
ชื่อบริษัท

A,B,E
ลักษณะ
ความสัมพันธ

34,278,136.26
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย

34,278,136.26
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล
เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)

A,B,E

19,156,908.60

19,156,908.60

9

บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน)

A,E

19,891,494.17

19,891,494.17

10

บริษัท เจนเนอรรัลกลาส จํากัด

A,B,E

8,987,249.83

8,987,249.83

11

บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด

A,B,E

2,349,463.13

2,349,463.13

12

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส จํากัด

A,B,E

107,255,394.70

107,255,394.70

13

บริษัท ไทยชิกิโบ จํากัด

A,B,E

58,364,397.73

58,364,397.73

14

บริษัท จาโมเน (ประเทศไทย) จํากัด

A,B,E

8,029,907.38

8,029,907.38

15

บริษัท บางกอกโตเกียวซ็อคส จํากัด

A,B,E

16,356,401.54

16,356,401.54

16

บริษัท นิสชิน ฟูดส (ไทยแลนด) จํากัด

A,B,E

6,950,462.38

6,950,462.38

17

บริษัท ราชาอูชิโน จํากัด

A,B,C,E

27,527,372.29

27,527,372.29

18

บริษัท ไทยสเตเฟล็กซ จํากัด

A,B,E

5,015,850.19

5,015,850.19

19

บริษัท ไทยอาราอิ จํากัด

A,B,E

19,711,700.00

19,711,700.00

20

บริษัท ไทยคิวบิค เทคโนโลยี่ จํากัด

A,B,E

8,874,526.57

8,874,526.57

21

บริษัท ไทยลอตเต จํากัด

A,C,E

7,671,777.96

7,671,777.96

22

บริษัท ไทยคามายา จํากัด

A,B,E

29,234,264.67

29,234,264.67

23

บริษัท โอสถอินเตอรแลบบอราทอรี่ส จํากัด

A,C,E

6,567,414.99

6,567,414.99

24

บริษัท แอสโปคอมป (ไทยแลนด) จํากัด

A,C,E

64,603,126.99

64,603,126.99

25

บริษัท โทรี่ไทย จํากัด

E

2,959,123.37

2,959,123.37

26

บริษัท แฟมิลี่โกลฟ จํากัด

A,B,C,E

4,418,229.01

4,418,229.01

27

บริษัท ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ จํากัด

A,C,E

56,059,749.97

56,059,749.97

28

บริษัท โทเทิลเวยอิมเมจ จํากัด

A,E

805,381.10

805,381.10

29

บริษัท ไทยมอนสเตอร จํากัด

A,B,E

951,425.15

951,425.15

11.4 คาลิขสิทธิ์รับ
บริษัทฯไดทําสัญญายินยอมใหใชเครื่องหมายการคากับบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยสัญญามีระยะเวลา
เฉลี่ย 1-3 ป และ บริษัทฯ คิดคาตอบแทนในอัตรารอยละ 3.50-8.00 ของราคายอดขายสุทธิ โดยในป 2550
บริษัทฯ มีคาลิขสิทธิ์รับจากบริษัทที่เกี่ยวของกันจํานวน 11 ราย เปนจํานวนทั้งสิ้น 50.81 ลานบาท ซึ่ง
รายการที่มีมูลคามากกวา 500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 99.51 ของคาลิขสิทธิ์รับรวม มีรายละเอียดดังนี้
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ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อบริษัท

บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)
ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)
ไหมทอง จํากัด
แชมปเอช จํากัด
บูติคนิวซิตี้ จํากัด (มหาชน)
โทเทิลเวยอิมเมจ จํากัด
ไทยมอนสเตอร จํากัด
ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
ราชาอูชิโน จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ

A,B,E
A,B,E
A,B,C,E
A,B,E
A,B,E
A,E
A,B,E
A,B,E
A,B,C,E

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
26,409,930.18
1,268,177.64
4,002,536.49
2,596,531.22
2,610,417.40
3,616,999.61
980,123.48
7,531,638.38
1,540,432.35

(หนวย : บาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

26,409,930.18
1,268,177.64
4,002,536.49
2,596,531.22
2,610,417.40
3,616,999.61
980,123.48
7,531,638.38
1,540,432.35

11.5 คาปรึกษารับ
ในป 2550 บริษัทฯ มีคาปรึกษาธุรกิจจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 24 ราย เปนจํานวนทั้งสิ้น 27.22
ลานบาท โดยคาปรึกษาธุรกิจจะพิจารณาจากลักษณะของการใชบริการ ซึ่งรายการที่มีมูลคามากกวา
500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 88.76 ของคารับปรึกษาธุรกิจรวมมีดังนี้
(หนวย : บาท)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อบริษัท

บริษัท
บริษัท
บริษทั
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)
ไอ ซี ซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด
อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส จํากัด
ไทยอาราอิ จํากัด
แอสโปคอมป (ไทยแลนด) จํากัด
แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน)
เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ
A,B,E
A,B,E
A,B,E
A,B,E
A,B,E
A,C,E
A,E
A,B,E

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
1,200,000.00
2,520,000.00
1,800,000.00
1,200,000.00
15,282,865.48
960,000.00
600,000.00
600,000.00

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
1,200,000.00
2,520,000.00
1,800,000.00
1,200,000.00
15,282,865.48
960,000.00
600,000.00
600,000.00

11.6 คาเชารับอสังหาริมทรัพย
บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยสัญญาเชามีระยะเวลาเฉลี่ย 1
ถึง 3 ป โดยการกําหนดราคาจะขึน้ อยูกับทําเลที่ตั้งและตนทุนในการลงทุนของบริษัทฯ ในป 2550 บริษัทฯ
มีคาเชารับอสังหาริมทรัพยจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 21 ราย เปนจํานวนทั้งสิ้น 40.71 ลานบาท ซึ่งรายการที่
มีมูลคามากกวา 500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 96.07 ของคาเชารับอสังหาริมทรัพยรวม มีดังนี้

89

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อบริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด
แฟมิลี่โกลฟ จํากัด
ทอปเทร็นด แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล
เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกรับเบอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอช แอนด บี อินเตอรเท็กซ จํากัด
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส จํากัด
บริษัท ไทยลอตเต จํากัด
บริษัท นิสชินฟูดส (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท ไทยอาราอิ จํากัด
บริษัท ไทยคิวบิค เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท โทรี่ไทย จํากัด
บริษัท แอสโปคอมป (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท พิทักษกิจ จํากัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ
A,B,E
A,B,C,E
A,B,E
A,B,E
A,E
A,B,E
A,B,E
A,C,E
A,B,E
A,B,E
A,B,E
E
A,C,E
A,B,C,D,E

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
9,930,243.13
1,657,628.63
2,356,220.40
1,944,000.00
1,665,792.00
1,237,092.00
1,328,905.00
972,000.00
5,616,000.00
7,354,665.00
2,326,740.00
1,172,980.80
872,793.60
673,792.17

(หนวย : บาท)

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
9,930,243.13
1,657,628.63
2,356,220.40
1,944,000.00
1,665,792.00
1,237,092.00
1,328,905.00
972,000.00
5,616,000.00
7,354,665.00
2,326,740.00
1,172,980.80
872,793.60
673,792.17

11.7 คาน้ํารับ
ในป 2550 บริษัทฯ มีคาน้ํารับจากบริษัทที่เกี่ยวของกันจํานวน 38 ราย เปนจํานวนทั้งสิ้น 45.11
ลานบาท โดยการคิดคาน้ํานั้น บริษัทฯ จะคิดในราคาไมเกินกวาราคาจําหนายของการประปาสวนภูมิภาค
ซึ่งรายการที่มีมูลคามากกวา 500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 92.57 ของคาน้ํารับรวม มีดังนี้
(หนวย : บาท)
ลําดับที่

ชื่อบริษัท

1
2
3
4

บริษทั
บริษัท
บริษัท
บริษัท

5
6
7
8
9
10
11
12

บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษทั

ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน)
แฟมิลี่โกลฟ จํากัด
ที ยู ซี อีลาสติค จํากัด
เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล
เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)
แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน)
ไทยทาเคดะเลซ จํากัด
ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส จํากัด
ไทยชิกิโบ จํากัด
ราชาอูชิโน จํากัด
เอสเอสดีซี (ไทเกอรเท็กซ) จํากัด
แอสโปคอมป (ไทยแลนด) จํากัด
ไทยคิวบิค เทคโนโลยี่ จํากัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ
A,B,E
A,B,C,E
A,B,C,E
A,B,E
A,E
A,B,C,E
A,B,E
A,B,E
A,B,C,E
A,B,C,E
A,C,E
A,B,E

90

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
1,321,280.00
790,991.50
1,265,642.64

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
1,321,280.00
790,991.50
1,265,642.64

2,120,224.50
863,431.00
1,639,386.40
6,615,910.00
1,161,016.50
5,313,685.00
2,566,844.00
12,571,613.00
1,158,208.91

2,120,224.50
863,431.00
1,639,386.40
6,615,910.00
1,161,016.50
5,313,685.00
2,566,844.00
12,571,613.00
1,158,208.91

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
13
14
15
ลําดับที่

บริษัท สหชลผลพืช จํากัด
บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ จํากัด
บริษัท ทอปเทร็นดแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
ชื่อบริษัท

16
17
18

บริษัท พิทักษกิจ จํากัด
บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โอสถอินเตอรแลบบอราทอรี่ส จํากัด

A,B,C,E
A,C,E
A,B,E
ลักษณะ
ความสัมพันธ
A,B,C,D,E
A,B,E
A,C,E

913,242.00
708,580.00
943,655.00
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
551,572.14
721,930.50
535,267.50

913,242.00
708,580.00
943,655.00
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
551,572.14
721,930.50
535,267.50

11.8 ดอกเบี้ยรับ
ในป 2550 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับจากบริษัทที่เกีย่ วของกัน 1 ราย โดยบริษัทฯ กําหนดอัตราดอกเบี้ย
เทากับตนทุนเงินทุนของบริษัทฯ บวกดวยอัตรารอยละ 1-2 ตอป มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
ลําดับที่
1

ชื่อบริษัท

บริษัท พิทักษกิจ จํากัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ
A,B,C,D,E

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
350,000.01

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
350,000.01

11.9 เงินปนผลรับ
ในป 2550 บริษัทฯ มีเงินปนผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวของกันตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 28 ราย และ 43 จํานวน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 154.04
ลานบาท และ 459.62 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งรายการทีม่ ีมูลคามากกวา 500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ
98.56 และรอยละ 99.52 ของเงินปนผลรับรวม มีดังนี้
(หนวย : บาท)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อบริษัท

บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล
เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โอซีซี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จํากัด
บริษัท แกรนดสตารอินดัสตรี จํากัด
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส จํากัด
บริษัท ไทยชิกิโบ จํากัด
บริษัท เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท จาโนเม (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ราชาอูชิโน จํากัด
บริษัท ไทยสเตเฟล็กซ จํากัด
บริษัท ไทยอาราอิ จํากัด
บริษัท ไทยสปอรตการเมนท จํากัด
บริษัท สหโคเจน (ชลบุร)ี จํากัด (มหาชน)

ลักษณะ
ความสัมพันธ
A,B,E
A,B,E
A,B,C,E
A,B,E
A,B,E
A,B,E
A,B,E
A,B,E
A,B,E
A,B,C,E
A,B,E
A,B,E
A,B,E
A,B,E
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย

10,472,312.50
4,199,250.00
1,672,500.00
2,160,000.00
2,160,000.00
10,800,000.00
3,088,800.00
47,077,140.00
2,677,752.00
1,508,280.00
750,000.00
6,504,750.00
750,000.00
44,309,109.00

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

10,472,312.50
4,199,250.00
1,672,500.00
2,160,000.00
2,160,000.00
10,800,000.00
3,088,800.00
47,077,140.00
2,677,752.00
1,508,280.00
750,000.00
6,504,750.00
750,000.00
44,309,109.00

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
15
บริษัท ไทยมอนสเตอร จํากัด
16
บริษัท โทเทิลเวย อิมเมจ จํากัด
17
บริษทั ไทยซีคอมพิทักษกิจ จํากัด
ลําดับที่
ชื่อบริษัท
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

บริษัท ไทยคิวพี จํากัด
บริษัท เอส.เอส.ดี.ซี (ไทเกอรเท็กซ) จํากัด
บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ จํากัด
LION CORPORATION (JAPAN)
บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ฮูเวอรอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
จํากัด
บริษทั พิทักษกจิ จํากัด
บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด
บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอรี่
จํากัด
บริษัท แฟมิลี่โกลฟ จํากัด
บริษัท แชมปเอช จํากัด
บริษัท ที ยู ซี อีลาสติค จํากัด
บริษัท ทอปเทร็นด แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด

A,B,E
A,E
A,B,E
ลักษณะ
ความสัมพันธ
A,C,E
A,B,C,E
A,C,E
A,E
A,B,E
A,B,E
A,B,E

1,170,000.00
1,364,930.00
2,267,402.00
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
1,080,000.00
4,256,779.20
2,562,000.00
985,497.76
-

1,170,000.00
1,364,930.00
2,267,402.00
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
1,080,000.00
4,256,779.20
2,562,000.00
985,497.76
72,778,094.46
33,166,250.00
28,155,585.00

A,B,E

-

64,143,640.00

A,B,E
A,B,C,D,E
A,B,C,E
A,B,E

-

11,319,800.00
2,011,200.00
1,500,000.00
37,200,000.00

A,B,E
A,B,C,E
A,B,E
A,B,C,E
A,B,E
A,B,E
A,B,E

-

15,000,000.00
1,139,988.00
2,250,000.00
4,368,000.00
2,640,000.00
28,220,820.00
1,688,730.00

11.10 คาบริการในสวนอืน่ ๆ
ในป 2550 บริษัทฯ มีรายรับอื่น ๆ จากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 86.26 ลานบาท โดยคิดราคาจาก
ลักษณะการใหบริการ จํานวน ระยะเวลา รวมถึงตนทุนในการบริการ มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
ประเภทรายรับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

คาบําบัดน้ําเสียรับ
คาเชารับ (สังหาริมทรัพย)
รายไดงานแสดงสินคา
คาสาธารณูปโภครับ
รายไดอื่น
จําหนายสินทรัพย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
13,596,400.37
1,479,293.42
21,827,023.34
22,476,312.00
18,589,094.91
8,290,550.00
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

13,596,400.37
1,479,293.42
21,827,023.34
22,476,312.00
18,589,094.91
8,290,550.00

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

11.11 ตนทุนคาไฟฟาและไอน้ํา
บริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะเวลา 15 ป กับบริษัทที่เกี่ยวของกัน คือ บริษัท สหโคเจน
(ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) ซึ่งจํานวนเงินที่จายไมสูงกวาราคาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด โดยในป 2550
บริษัทฯ มีตนทุนคาบริการไฟฟาและไอน้ํา ดังนี้
(หนวย : บาท)
1. ตนทุนคาไฟฟา
2. ตนทุนคาไอน้ํา

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย

889,193,599.75
257,556,737.08

งบการเงินเฉพาะกิจการ

889,193,599.75
257,556,737.08

11.12 คาไฟฟาและไฟฟาโรงกรองน้ํา
ในป 2550 บริษัทฯ มีคาไฟฟาจายใหแกบริษัทที่เกีย่ วของกัน 2 ราย ซึ่งราคาเปนไปตามที่ผู
ใหบริการกําหนด ไมสูงกวาราคาของการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนจํานวนทั้งสิ้น 9.38 ลานบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
ลําดับที่

ชื่อบริษัท

1.

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหโคเจน (ชลบุร)ี จํากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะ
ความสัมพันธ
A,B,E
A,B,E

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย

762,905.73
8,621,147.78

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

762,905.73
8,621,147.78

11.13 คารักษาความปลอดภัย
ในป 2550 บริษัทฯ มีคารักษาความปลอดภัยกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน 1 ราย โดยพิจารณาจาก
จํานวนพนักงานรักษาความปลอดภัย เวลาและพื้นที่ในการใชบริการ มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
ลําดับที่
1.

ชื่อบริษัท

บริษัท พี ที เค มัลติเซอรวิส จํากัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ
E

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
10,874,774.80

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
10,874,774.80

11.14 คาบําบัดน้ําเสีย
ในป 2550 บริษัทฯ มีคาบําบัดน้ําเสียใหแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 2 ราย ซึ่งการจายคาตอบแทน
เปนไปตามสัญญาและปริมาณการใชวัสดุอุปกรณที่เกิดขึ้นจริง ตามราคาตลาดทัว่ ไป เปนจํานวนทั้งสิ้น
9.10 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้
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ลําดับที่

1.
2.

ชื่อบริษัท

บริษทั พิทักษกจิ จํากัด
บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง
1992 จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ

A,B,C,D,E
A,B,C,E

งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
101,370.50
9,001,804.75

(หนวย : บาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

101,370.50
9,001,804.75

11.15 คาเชาจาย
ในป 2550 บริษัทฯ มีคาเชาจายใหแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 3 ราย โดยพิจารณาจายคาตอบแทนตาม
สัญญา มีการเปรียบเทียบกับผูใหเชารายอืน่ และพิจารณาจากทําเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใชประโยชน
ของสินทรัพย เปนจํานวนทั้งสิ้น 2.40 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
ลําดับที่
1.
2.
3.

ชื่อบริษัท

บริษทั ไทยซีคอมพิทักษกิจ จํากัด
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด (มหาชน)
บริษัท เพรซิเดนทโฮลดิ้ง จํากัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ
A,B,E
A,B,E
E

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
36,722.40

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
36,722.40

2,010,400.00
350,639.00

2,010,400.00
350,639.00

11.16 คากอสราง
ในป 2550 บริษัทฯ มีคากอสรางที่จายใหแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 3 ราย ซึ่งคาตอบแทนที่จาย
พิจารณาจากรูปแบบ ขนาดอาคาร วัสดุ และเทคนิคการตกแตงติดตั้งเปรียบเทียบราคากับผูเสนอรายอื่น
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 50.59 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้

ลําดับที่
1.
2.
3.

ชื่อบริษัท
บริษทั พิทักษกจิ จํากัด
บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง
1992 จํากัด
บริษัท พี ที เค มัลติเซอรวิส จํากัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ
A,B,C,D,E
A,B,C,E
E

(หนวย : บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
29,604,677.07

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
29,604,677.07

20,364,296.41
618,589.47

20,364,296.41
618,589.47

11.17 เงินกูยืมและดอกเบีย้ จาย
ในป 2550 บริษัทฯ มีเงินกูยืมและดอกเบี้ยจายจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน 4 ราย ซึ่งเปนเงินกูยืมระยะ
ยาว 3 ป โดยบริษัทฯ ไดเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินอื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี้
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ลําดับที่
1.
2.
3.
4.

ชื่อ
นางมาลี
พูนศักดิ์อุดมสิน
นางอรพินท พูนศักดิ์อุดมสิน
นางสาวภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน
นางสาวรติพร พูนศักดิ์อุดมสิน

ลักษณะความสัมพันธ
ญาติสนิทกรรมการ
ญาติสนิทกรรมการ
ญาติสนิทกรรมการ
ญาติสนิทกรรมการ

เงินกูยืม
100,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
40,000,000.00

(หนวย : บาท)

ดอกเบี้ยจาย
4,499,999.98
1,800,000.06
900,000.02
1,800,000.06

11.18 คาใชจายงานแสดงสินคา
ในป 2550 บริษัทฯ มีคาใชจายงานแสดงสินคาที่จายใหแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 7 ราย โดยพิจารณา
จายคาตอบแทนตามลักษณะงาน ทําเล ปริมาณ และระยะเวลาของการใชบริการ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1.50
ลานบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อบริษัท

บริษทั พิทักษกจิ จํากัด
บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด (มหาชน)
บริษัท พี ที เค มัลติเซอรวิส จํากัด
บริษัท ศรีราชาขนสง จํากัด
บริษัท แชมปเอช จํากัด
บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง
1992 จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
A,B,C,D,E
94,604.93
A,B,C,E
1,287.00

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
94,604.93
1,287.00

A,B,E
E
A,B,E
A,B,E

6,576.00
1,162,791.00
7,480.00
169,000.00

6,576.00
1,162,791.00
7,480.00
169,000.00

A,B,C,E

62,912.00

62,912.00

11.19 คาใชจายอืน่
ในป 2550 บริษัทฯ มีคาใชจายอื่นทีจ่ ายใหแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 16 ราย เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
75.55 ลานบาท ซึ่งเปนราคาตลาดเทียบเคียงกับผูใ หบริการรายอื่นในลักษณะเดียวกันโดยทัว่ ไป รายการที่มี
มูลคามากกวา 500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 98.77 ของคาใชจายอื่นรวม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อบริษัท

บริษัท พิทักษกิจ จํากัด
บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด (มหาชน)
บริษัท พี ที เค มัลติเซอรวิส จํากัด
บริษัท ศรีราชาเอวิเอชั่น จํากัด
บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง

ลักษณะความสัมพันธ
A,B,C,D,E
A,B,E
E
A,B,E
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
7,181,208.44

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
7,181,208.44

244,049.60
38,891,152.68
772,300.02

244,049.60
38,891,152.68
772,300.02

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
1992 จํากัด

A,B,C,E

27,232,901.80

ลําดับที่
ชื่อบริษัท
6
7

บริษัท เอ็ม บี ที เอส โบรกกิ้ง เซอรวิส
จํากัด
บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย
(ประเทศไทย) จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย

27,232,901.80

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

A,E

567,919.82

567,919.82

A,E

657,729.74

657,729.74

เนื่องจากรายการระหวางกันกับบริษัทที่เกีย่ วของกันที่เกิดขึ้น สวนใหญเปนรายการที่ดําเนินไปตาม
ธุรกิจปกติ และเพื่อเปนการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทในกลุม เชน การซื้อหรือขายไฟฟาใน
สวนอุตสาหกรรม การใหบริการรับปรึกษาธุรกิจ การใหบริการเครื่องหมายการคา เปนตน ดังนั้นขั้นตอน
การอนุมัติรายการจึงเปนไปตามระบบปกติทางการคาโดยทั่วไปของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม รายการระหวาง
กันที่ไมใชธรุกิจปกติ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง
การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัตกิ ารของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวของกัน พ.ศ. 2546
นโยบายในการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ สําหรับรายการที่เปนปกติทางธุรกิจกับบริษัทที่
เกี่ยวของกันนัน้ มีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต แตในสวนของการใหกยู ืมเงิน บริษัทฯ มี
นโยบายลดการใหกูยืมแกบริษัทตางๆ ลงอยางตอเนื่อง และมีนโยบายที่จะลดวงเงินค้ําประกันที่เกินความ
จําเปน และลดการค้ําประกันใหแกบริษัทในกลุมลง โดยจะใหบริษัทในกลุมที่รับผิดชอบการติดตามสาย
ธุรกิจนั้น ๆ เปนผูค ้ําประกันแทน
หมายเหตุ ลักษณะความสัมพันธ
A บริษัทถือหุน
B บริษัทที่มีกรรมการรวมกัน
C บริษัทค้ําประกัน

D บริษัทใหกูยืมเงิน
E บริษทั มีรายการซื้อขายระหวางกัน
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ตอรายงานทางการเงิน
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12.2 งบการเงินตามวิธีสวนไดเสีย
12.2.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
รายงานประจําป
รายชื่อผูสอบบัญชี
2550
นางวิไลรัตน
โรจนนครินทร
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน
2549
นางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ
นางวิไลรัตน
โรจนนครินทร
2548
นางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ
นางวิไลรัตน
โรจนนครินทร

เลขที่
3104
5599
2982
3104
2982
3104

สํานักงาน
สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

จากการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่รี ับรองทั่วไป
ผูสอบบัญชีมี
ความเห็นวางบการเงินของบริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)แสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550, 2549, 2548 โดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไป
นอกจากนี้ ในรายงานของผูสอบบัญชียังไดระบุวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550, 2549 และ
2548 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวมบางแหงจากบริษัทรวมทั้งหมดจํานวน 23 แหง ดังนี้ เงิน
ลงทุนในบริษัทรวมทั้งหมด 18 แหง, 18 แหง และ 18 แหง บันทึกจากงบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลว
โดยผูสอบบัญชีอื่นจํานวน 11 แหง, 15 แหง และ 15 แหง มียอดเงินลงทุนคิดเปนรอยละ 8.96,12.14, และ
12.30 ของยอดรวมสินทรัพย และมีสวนแบงกําไรคิดเปนรอยละ 9.05, 25.03 และ 18.50 ของกําไรสุทธิ
ของแตละป ตามลําดับ และบันทึกจากงบการเงินที่ไมผานการตรวจสอบ จํานวน 4 แหง, 3 แหง และ 3
แหง มียอดเงินลงทุนคิดเปนรอยละ 4.51, 0.79 และ 0.44 ของยอดรวมสินทรัพย และมีสวนแบงกําไรคิด
เปนรอยละ 12.12, 1.63 และ 1.14 ของกําไรสุทธิของแตละป และบริษัทฯ ไมไดรับงบการเงินของบริษัท
รวมอีกจํานวน 3 แหง, 3 แหง และ 3 แหง โดยมียอดเงินลงทุนคิดเปนรอยละ 0.35, 0.79 และ 0.44 ของ
ยอดรวมสินทรัพย ตามลําดับ
รายงานของผูสอบบัญชีประจําป 2550 ไดกลาวถึงการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม
ตามวิธีสวนไดเสีย บริษัทฯ รับรูสวนแบงกําไรจากบริษัทรวมจํานวน 18 แหง ที่ไมไดเปนบริษัท
มหาชนไมไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีบางฉบับ เนือ่ งจากไดรับการผอนปรนชั่วคราว ซึ่งบริษัทฯ
ไมสามารถปรับปรุงผลกระทบตอเงินลงทุนในบริษัทรวมใหเสมือนวาบริษัทดังกลาว ไดปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีท้งั หมดแลวได เนื่องจากขอมูลไมเพียงพอ โดยผูสอบบัญชีแสดงความเห็นวายกเวน
ผลของรายการปรับปรุงและการเปดเผยขอมูล ซึ่งอาจจําเปนถาสามารถตรวจสอบไดอยางเพียงพอใน
งบการเงินของบริษัทรวมตามที่กลาวไวขางตน เนื่องจากถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ งบการเงิน
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ของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกตองตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่รี ับรอง
ทั่วไป
12.2.2

ตารางสรุปงบการเงิน
งบดุลตามวิธีสวนไดเสีย
รายการ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
รายไดคางรับ - กิจการที่
เกี่ยวของ
- อื่น ๆ
เงินใหกูยืมแก
- กิจการที่เกี่ยวของกัน
- อื่น ๆ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
คาใชจายลวงหนา
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย
- บันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย
- กิจการที่เกี่ยวของ
- ระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพยรอการขาย

อสังหาริมทรัพยตามสัญญาจะซื้อจะขาย

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เงินมัดจําที่ดิน
ลูกหนี้ทรัพยสิน
ภาษีหัก ณ ที่จาย
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย

2550
จํานวนเงิน

ตรวจสอบแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2549
รอยละ
จํานวนเงิน
รอยละ

2548
จํานวนเงิน

รอยละ

67,560,642.64

0.55

58,768,278.26

0.50

47,910,667.00

0.43

104,523,075.98
44,108,432.16

0.85
0.36

89,708,114.19
40,863,254.71

0.76
0.34

81,180,475.77
35,586,407.96

0.72
0.32

5,000,000.00
0.00
477,599.87

0.04
0.00
0.00

5,000,000.00
0.00
148,548.60

0.04
0.00
0.00

8,800,000.00
0.00
283,067.49

0.08
0.00
0.00

675,113.34
1,788,000.00
224,132,863.99

0.01
0.01
1.82

319,137.82
930,482.00
195,737,815.58

0.00
0.01
1.65

375,709.61
238,980.00
174,375,307.83

0.00
0.00
1.55

7,564,906,293.52
1,668,530,555.49
909,056,775.47
852,243,975.13
3,031,633.93
1,043,714,304.45

61.24
13.51
7.36
6.90
0.02
8.45

7,142,794,460.09
1,694,506,157.37
994,712,323.23
727,767,446.48
4,143,425.97
1,014,324,311.36

60.29
14.30
8.40
6.14
0.03
8.56

6,687,421,627.31
1,612,235,643.91
1,012,066,074.15
671,791,470.34
11,708,908.84
954,188,168.91

59.61
14.37
9.02
5.99
0.10
8.51

42,527,100.00
38,859.82
41,009,902.70
2,718,118.69
12,351,910,383.19

0.34
0.00
0.33
0.03
100.00

42,527,100.00
26,168.22
29,139,277.40
2,182,809.42
11,847,861,295.12

0.36
0.00
0.25
0.02
100.00

60,753,000.00
0.00
33,809,361.49
573,779.28
11,218,923,342.06

0.54
0.00
0.30
0.01
100.00
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

งบดุลตามวิธีสวนไดเสีย (ตอ)
รายการ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน
สวนของหนี้ระยะยาวถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ป
หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เช็คจายยังไมถึงกําหนด
ดอกเบี้ยคางจาย
คาไฟฟาคางจาย
คาใชจายคางจาย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้เงินลงทุน
รายไดรับลวงหนา
เจาหนี้ทรัพยสิน
ภาระหนี้สินจากการค้ําประกัน
เงินกูยืมระยะยาว
เงินกูยืมระยะยาว – บุคคลที่
เกี่ยวของ
หุนกู
รวมหนี้สิน

2550
จํานวนเงิน

ตรวจสอบแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2549
รอยละ
จํานวนเงิน
รอยละ

2548
จํานวนเงิน

รอยละ

1,137,704,560.14

9.21

949,197,243.34

8.01

602,241,317.35

5.37

260,000,000.00
40,000.00

2.10
0.00

245,000,000.00
40,000.00

2.07
0.00

370,000,000.00
40,000.00

3.30
0.00

105,191.70
17,146,871.33
97,518,427.02
44,335,304.27
12,861,933.01
1,569,712,287.47
18,178,647.50
53,663,905.78
0.00
49,599,863.00
0.00
0.00

0.00
0.14
0.79
0.36
0.10
12.70
0.15
0.43
0.00
0.40
0.00
0.00

0.00
21,386,799.37
91,726,982.36
47,882,062.90
11,819,154.31
1,367,052,242.28
18,178,647.50
36,407,718.50
684,800.00
6,984,854.04
60,000,000.00
200,000,000.00

0.00
0.18
0.77
0.40
0.10
11.53
0.15
0.31
0.01
0.06
0.51
1.69

24,310.40
23,159,197.93
81,087,260.48
43,650,421.24
12,039,849.63
1,132,242,357.03
18,178,647.50
32,560,053.53
0.00
18,984,854.04
180,000,000.00
200,000,000.00

0.00
0.21
0.72
0.39
0.11
10.10
0.16
0.29
0.00
0.17
1.60
1.78

0.00
1,691,154,703.75

0.00
13.68

0.00
1,689,308,262.32

0.00
14.26

125,000,000.00
1,706,965,912.10

1.11
15.21

100

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

รายการ
หุนสามัญ 800,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
หุนสามัญ 494,034,300 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
สวนเกินทุน- หุนทุนซื้อคืนของ
บริษัทรวม
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับ
มูลคายุติธรรม – เงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยบริษัทรวม
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับ
มูลคายุติธรรม – ของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับ

2550
จํานวนเงิน

ตรวจสอบแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2549
รอยละ
จํานวนเงิน
รอยละ

800,000,000.00

800,000,000.00

2548
จํานวนเงิน

รอยละ

800,000,000.00

494,034,300.00
1,041,357,580.00

4.00
8.43

494,034,300.00
1,041,357,580.00

4.17
8.79

494,034,300.00
1,041,357,580.00

4.40
9.28

6,151,888.73

0.05

6,151,888.73

0.05

5,686,668.33

0.05

145,523,266.22

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

745,468,057.38

6.04

823,107,771.94

6.95

795,484,837.35

7.09

879,877,561.41

7.12

938,787,651.71

7.92

942,206,677.71

8.40

80,000,000.00
280,000,000.00
6,988,343,025.70
10,660,755,679.44
12,351,910,383.19

0.65
2.27
56.58
86.32
100.00

80,000,000.00
280,000,000.00
6,495,113,840.42
10,158,553,032.80
11,847,861,295.12

0.68
80,000,000.00
2.36
280,000,000.00
54.82 5,873,187,366.57
85.74 9,511,957,429.96
100.00 11,218,923,342.06

0.71
2.50
52.36
84.79
100.00

มูลคายุติธรรม – ของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย - บริษัทรวม
กําไรสะสม
- จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองทั่วไป
กําไรสะสม
- ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนตามวิธีสวนไดเสีย
รายการ
รายได
สายธุรกิจการลงทุน
เงินปนผลรับ
สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทรวม
รวม
สายธุรกิจการใหเชาและบริการ
คาไฟฟารับ
คาไอน้ํารับ
คาบําบัดน้ําเสียรับ
คาที่ปรึกษาธุรกิจ
คาดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับจากบริษัทในเครือ
คาเชารับ (อสังหาริมทรัพย)
คาเชารับ (สังหาริมทรัพย)
คาบริการรับ
คาลิขสิทธิ์รับ
คาสิทธิการเชารับ
รายไดคาพัฒนาที่ดินรับ
คารักษาพยาบาลรับ
คาน้ํารับ
รายไดจากการแสดงสินคา
คาสาธารณูปโภค
ขายสินคา
กําไรจากการปริวรรตเงินตรา
รวม
สายธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
ขายอสังหาริมทรัพย
รวม

2550
จํานวนเงิน

ตรวจสอบแลว สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2549
2548
รอยละ
จํานวนเงิน
รอยละ
จํานวนเงิน

รอยละ

207,376,146.13

8.43

186,661,308.99

6.93

199,463,710.29

8.80

662,137,246.67
869,513,392.80

26.93
35.36

754,074,381.26
940,735,690.25

27.99
34.92

703,030,152.28
902,493,862.57

31.01
39.81

892,997,547.87
258,811,078.82
23,930,324.56
29,387,797.56
402,288.92
350,000.01
82,664,255.77
5,660,493.42
24,858,136.96
53,470,912.07
279,065.20
0.00
1,781,147.84
79,388,183.69
33,290,172.85
57,512,772.00
42,224.33
1,485,923.26
1,546,312,325.13

36.32
10.53
0.97
1.20
0.02
0.01
3.36
0.23
1.01
2.17
0.01
0.00
0.07
3.23
1.35
2.34
0.00
0.06
62.87

887,038,870.78
258,798,234.49
24,915,809.39
30,591,196.66
74,999.96
1,013,495.30
71,351,443.25
2,744,245.48
15,711,431.96
77,104,304.08
279,065.20
0.00
1,691,935.28
75,761,439.98
26,630,256.93
51,598,489.00
0.00
2,536,355.13
1,527,841,572.87

32.93 745,902,974.31
9.61 174,023,652.43
0.92
22,547,762.75
1.14
28,191,744.45
0.00
75,205.44
0.04
847,606.34
2.65
72,192,198.12
0.10
2,069,345.69
0.58
7,852,385.03
2.86
75,600,572.04
0.01
279,065.20
0.00
8,640,000.00
0.06
1,735,521.94
2.81
63,955,489.06
0.99
24,313,083.14
1.92
42,310,562.35
0.00
0.00
0.09
2,191,477.81
56.72 1,272,728,646.10

32.90
7.68
0.99
1.24
0.00
0.04
3.18
0.09
0.35
3.33
0.01
0.38
0.08
2.82
1.07
1.87
0.00
0.09
56.13

28,626,825.00
28,626,825.00

1.16
1.16

93,024,200.00
93,024,200.00
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3.45
3.45

38,725,650.00
38,725,650.00

1.71
1.71

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนตามวิธีสวนไดเสีย (ตอ)
รายการ
อื่น ๆ
กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน
กําไรจากการจําหนายหลักทรัพย
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย
กลับบัญชี
รายไดอื่น
รวม
รวมรายได
คาใชจาย
สายธุรกิจการใหบริการ
ตนทุนคาบริการ
ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา
สายธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย
อื่น ๆ
สวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุน
ในบริษัทรวม
ขาดทุนจากการลงทุน
รวมคาใชจาย
กําไรจากการดําเนินงาน
คาใชจายสวนกลาง
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
รวม
ผลขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย
ดอกเบี้ยจาย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

2550
จํานวนเงิน

ตรวจสอบแลว สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2549
2548
รอยละ
จํานวนเงิน
รอยละ
จํานวนเงิน

1,032,750.63
4,937,244.22

0.04
0.20

703,553.49
63,855,613.72

0.00
8,509,811.07
14,479,805.92
2,458,932,348.85

0.00
0.37
0.61
100.00

1,377,785,381.20
1,404,884.65

828,173.99
46,708,951.84

0.04
2.06

61,199,865.44
6,624,895.11
132,383,927.76
2,693,985,390.88

2.27
0.00
0.25
5,463,472.96
4.92
53,000,598.79
100.00 2,266,948,757.46

0.00
0.25
2.35
100.00

56.03
0.06

1,354,381,374.24
553,513.77

50.27 1,110,067,332.70
0.02
53,231.13

48.97
0.00

2,887,417.46

0.12

10,421,997.33

0.39

5,471,803.74

0.24

17,705,603.55
1,162,115.18
1,400,945,402.04
1,057,986,946.81

0.72
0.05
56.98
43.02

10,256,377.38
0.00
1,375,613,262.72
1,257,172,262.72

0.38
9,750,445.53
0.00
82,000.93
51.06 1,125,424,814.03
48.94 1,141,523,943.43

0.43
0.00
49.64
50.36

298,158,308.95
6,150,400.00
304,308,308.95
96,859,314.95
64,783,277.63
592,036,045.28

12.13
0.25
12.38
3.94
2.63
24.07

223,554,419.20
6,182,000.00
229,736,419.20
291,045,341.03
76,857,034.08
720,733,333.85

8.30
0.23
8.53
10.80
2.85
26.76

10.00
0.26
10.26
0.10
2.90
37.10
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0.03
2.37

รอยละ

226,585,562.43
5,914,000.00
232,499,562.43
2,230,000.00
65,775,038.68
841,019,342.32

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนตามวิธีสวนไดเสีย (ตอ)
รายการ
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรยกมา
บวก : ปรับปรุงผลสะสมกําไรปกอน
หัก : จัดสรรกําไรปกอน
สํารองทั่วไป
สํารองตามกฎหมาย
เงินปนผลจาย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป
กําไรสะสมยังไมไดจดั สรรยกไป
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน

ตรวจสอบแลว สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549
2548
จํานวนเงิน
รอยละ
จํานวนเงิน
รอยละ
จํานวนเงิน
6,495,113,840.42
5,873,187,366.57
5,161,571,454.25
0.00
0.00
0.00
6,495,113,840.42
5,873,187,366.57
5,161,571,454.25
0.00
0.00
98,806,860.00
6,396,306,980.42
592,036,045.28
6,988,343,025.70
1.20

0.00
0.00
98,806,860.00
5,774,380,506.57
720,733,333.85
6,495,113,840.42
1.46

0.00
30,596,570.00
98,806,860.00
5,032,168,024.25
841,019,342.32
5,873,187,366.57
1.70

งบกระแสเงินสดตามวิธีสวนไดเสีย
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
บวก (หัก) รายการปรับกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สุทธิ
คาเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
หนี้สงสัยจะสูญ
สวนแบงผล(กําไร)จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
สวนแบงผลขาดทุน จากเงินลงทุนตามวิธีสว นไดเสีย
เงินปนผลรับจากการลงทุนในบริษัทรวม
รายการขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยกลับบัญชี
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ขาดทุนจากการลงทุน
(กําไร) ขาดทุนจากการขายทรัพยสิน
(กําไร) ขาดทุนจากการเลิกใชทรัพยสิน
(กําไร) ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย
ผลขาดทุนจากหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นฯ
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ตรวจสอบแลว สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549
2548
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
592,036,045.28

720,733,333.85

841,019,342.32

84,756,671.32
0.00
(662,137,246.67)
17,705,603.55
306,198,107.46
0.00
96,859,314.95
0.00
(1,032,750.63)
9,458.82
(3,775,129.04)
42,615,008.96

72,608,913.32
0.00
(754,074,381.26)
10,256,377.38
302,135,770.50
(61,199,865.44)
291,045,341.03
0.00
(688,436.43)
28,407.16
(63,855,613.72)
0.00

90,502,517.01
(578,498.51)
(703,030,152.28)
9,750,445.53
261,605,038.00
0.00
2,230,000.00
82,000.93
(828,173.99)
0.00
(46,708,951.84)
0.00

473,235,084.00

516,989,846.39

454,043,567.17
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งบกระแสเงินสดตามวิธีสวนไดเสีย (ตอ)
รายการ
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สินคาคงเหลือ
อสังหาริมทรัพยรอการขาย
อสังหาริมทรัพยตามสัญญาจะซื้อจะขาย
รายไดคางรับกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดคางรับกิจการอื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายไดรับลวงหนา
ภาระหนี้สินจากการค้ําประกัน
เช็คจายยังไมถึงกําหนด
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกูยืมระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ซื้อหลักทรัพยหุนทุนเพิ่มขึ้น
รับเงินจากการลดทุนในเงินลงทุน
รับเงินจากการเลิกกิจการของเงินลงทุน
ขายหลักทรัพยหุนทุน
จายคืนหุนกูแปลงสภาพ
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น
ขายที่ดินและอุปกรณ
เจาหนี้ทรัพยสิน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ทรัพยสิน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
หุนกูครบกําหนดไถถอน
จายเงินปนผล
เจาหนี้เงินลงทุน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดคงเหลือ ณ วันตนป
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นป

ตรวจสอบแลว สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549
2548
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
(329,051.27)
(124,476,528.65)
1,111,792.04
(14,814,961.79)
(3,245,177.45)
(1,213,493.52)
(12,712,968.06)

134,518.89
(73,054,144.20)
10,245,734.33
(8,527,638.42)
(5,276,846.75)
(634,930.21)
4,222,725.35

9,295.83
(11,429,698.96)
4,199,409.02
(8,386,428.69)
(6,941,995.72)
1,979,119.31
(2,905,751.34)

17,256,187.28
0.00
105,191.70
(952,463.31)
333,963,610.97

3,847,664.97
(12,000,000.00)
(24,310.40)
12,878,269.66
448,800,889.61

(3,646,521.20)
0.00
(105,609.00)
13,356,432.85
440,171,819.27

0.00
(68,088,486.80)
1,672,137.62
4,249,732.90
5,808,743.60
0.00
(114,607,380.97)
1,106,241.86
0.00
(12,691.60)
(169,871,703.39)

3,800,000.00
(287,563,056.00)
2,755,564.92
1,058,249.76
94,744,800.56
0.00
(132,395,666.21)
849,130.85
684,800.00
(26,168.22)
(316,092,344.34)

0.00
(44,155,038.00)
4,998,750.00
0.00
103,598,301.84
(100,000.00)
(171,494,983.21)
828,228.98
0.00
0.00
(106,324,740.39)

188,507,316.80
(125,000,000.00)
(98,806,860.00)
0.00
(120,000,000.00)
(155,299,543.20)
8,792,364.38
58,768,278.26
67,560,642.64

346,955,925.99
(250,000,000.00)
(98,806,860.00)
0.00
(120,000,000.00)
(121,850,934.01)
10,857,611.26
47,910,667.00
58,768,278.26

32,976,673.26
(250,000,000.00)
(98,806,860.00)
(112,500.00)
(34,285,800.00)
(350,228,486.74)
(16,381,407.86)
64,292,074.86
47,910,667.00
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12.2.3

ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549
2548

รายการ
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารคา
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินคาเฉลีย่
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนีก้ ารคา
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย
Cash Cycle
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ ือหุน
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สนิ ตอสวนของผูถอื หุน
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน
อัตราการจายเงินปนผล
ขอมูลตอหุน
มูลคาหุนตามบัญชี
กําไรสุทธิตอ หุน
เงินปนผลตอหุน

(เทา)
(เทา)
(เทา)
(เทา)
(วัน)
(เทา)
(วัน)
(เทา)
(วัน)
(วัน)

0.14
0.14
0.23
7.58
48
n.a.
n.a.
8.64
42
6

0.14
0.14
0.36
9.83
37
n.a.
n.a.
8.84
41
(4)

0.15
0.15
0.33
10.10
36
n.a.
n.a.
7.93
45
(9)

(%)
(%)
(%)

42.69
24.08
5.55

46.30
27.38
7.09

49.17
37.10
8.84

(%)
(%)
(เทา)

4.89
18.43
0.20

6.25
23.72
0.23

7.72
29.05
0.21

(เทา)
(เทา)
(เทา)
(%)

0.16
6.16
0.63
n.a.

0.17
6.84
0.50
13.70

0.18
7.69
0.74
12.77

(บาท)
(บาท)
(บาท)

21.58
1.20
n.a.

20.56
1.46
0.20

19.25
1.70
0.20
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12.3 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทสหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
ในป 2550 คาเงินบาทที่แข็งตัว ราคาน้ํามันที่สูงขึ้น และสถานการณทางการเมืองใน
ประเทศสงผลใหเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากเกิดความไมเชื่อมั่นในการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
ประชาชนมีความระมัดระวังในการใชจายเงินมากขึ้น บริษทั ในกลุมไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจ
ที่ชะลอตัว เปนผลใหรายไดจากการประกอบการของบริษทั รวมสวนใหญลดลง รวมทั้งตนทุนใน
การผลิตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาน้ํามันและวัตถุดิบที่สูงขึ้น ดังนั้นในปนี้ บริษัทฯ รับรูสวนไดเสีย
ในกําไรของบริษัทรวมลดลงจากปกอน
สําหรับในป 2551 มีปจ จัยที่ตองติดตามหลายประการ อาทิเชน กรณีวกิ ฤตสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพยดอยคุณภาพ (ซับไพรม) ในสหรัฐอเมริกา เสถียรภาพทางการเมืองหลังมีรัฐบาลที่มา
จากการเลือกตั้ง คาเงินบาท ตลอดจนราคาน้ํามันทีผ่ นั ผวน ความเชื่อมั่นของผูบริโภคและ
ผูประกอบการในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ บริษัทฯ ในฐานะผูประกอบธุรกิจจะตองติดตามการ
เปลี่ยนแปลงอยางใกลชิด และปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป
12.3.1 ผลการดําเนินงาน
(1) ภาพรวมของการดําเนินงานที่ผานมา
ในป 2550 บริษัทฯ มีรายไดรวม 2,459 ลานบาท ลดลง 235 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 9 จากปกอน กําไรสุทธิจากการดําเนินงานเทากับ 592 ลานบาท ลดลง 129
ลานบาท คิดเปนรอยละ 18 จากปกอน ทั้งนี้ เปนผลจากรายไดจากการประกอบการของ
บริษัทรวมสวนใหญลดลง
ป 2550
บริษัทฯ มีสวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวน
ไดเสียเทากับ 662 ลานบาท ลดลง 92 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12 จากปกอน
ในป 2550 บริษัทฯ มีคาใชจาย 1,867 ลานบาท ลดลง 107 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5
จากปกอน เนื่องจากคาใชจายอื่นลดลง 194 ลานบาท คิดเปนรอยละ 67 จากปกอน สวน
ใหญลดลงเนื่องจากขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินและเงินลงทุนลดลง ในขณะที่ตน ทุน
ขายเพิ่มขึ้น 25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2 จากปกอน คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้
74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 32 จากปกอน เนื่องจากในปนี้ บริษัทฯ ไดต้งั คาเผื่อหนี้สินที่
อาจจะเกิดจากการค้ําประกันจํานวนเงิน 43 ลานบาท
สําหรับดอกเบี้ยจายมีจํานวน 65 ลานบาท ลดลง 12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16
เนื่องจากเจาหนี้เงินกูลดลงจากปกอนจํานวน 55 ลานบาท
สรุปยอดรายไดรวมในป 2550 ลดลงจํานวน 235 ลานบาท ในขณะทีค่ าใชจายและ
ดอกเบี้ยจายลดลงรวม 107 ลานบาท สงผลใหกําไรสุทธิในป 2550 จํานวน 592 ลานบาท
ลดลงจํานวน 129 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 18 จากปกอน
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(2)

การวิเคราะหรายไดจาก 3 ธุรกิจหลัก
สําหรับงวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
บริษัทฯ จําแนกรายไดเปน 3 ธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจการใหเชาและ
บริการ และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม ในป 2550 บริษัทฯ มียอดรายไดรวมลดลง เนื่องจาก
สาเหตุดังนี้
1. รายไดจากธุรกิจการลงทุนและอื่น ๆ
การลงทุน : บริษัทฯ มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 662 ลานบาท
ลดลง 92 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12 จากปกอน บริษัทฯ รับรูสวนไดเสียลดลง เปนผลมา
จากบริษัทรวมสวนใหญมีผลประกอบการลดลง เนื่องมาจากรายไดจากการขายลดลงใน
ขณะที่ตน ทุนการผลิตสูงขึ้นและการปรับราคาสินคาทําไดยาก เพราะผูบริโภคชะลอการซื้อ
เนื่องจากคาครองชีพสูงขึ้น ตลอดจนไมมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
รายไดอนื่ : ในป 2550 มีกําไรจากการจําหนายทรัพยสนิ และหลักทรัพยรวม 6
ลานบาท ลดลง 59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 91 จากปกอน นอกจากนีย้ ังมีกําไรจากการกลับ
บัญชีผลขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยลดลง 61 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100 จากปกอน
เนื่องจากป 2549 มีการปรับมูลคาทรัพยสินเพิ่มขึ้นจากการประเมินราคาทีด่ ินใหม ซึ่งบริษัท
ฯ มีนโยบายในการประเมินราคาที่ดนิ ทุก 5 ป
2. รายไดจากการใหเชาและบริการ
ในป 2550 บริษัทฯ มีรายไดรวมในกลุมธุรกิจการใหเชาและบริการ 1,546 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 17 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1 จากปกอน สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของคาเชารับ ใน
ป 2550 คาเชารับ 88 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19 จากปกอน สาเหตุที่
เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการปรับราคาคาเชาที่ดินและอาคารในสวนอุตสาหกรรมใหสอดคลอง
กับคาใชจายที่สูงขึน้
3. รายไดจากธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
ผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งมีปจจัยทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ปจจัย
ภายในประเทศ อาทิเชน สถานการณของรัฐบาล คาเงินบาท รวมถึงการใชจาย
ภายในประเทศชะลอตัวอยางตอเนื่อง สําหรับปจจัยภายนอกประเทศ เนื่องมาจากเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ไดสงผลกระทบทัว่ โลก จากปจจัยตาง ๆ ที่กลาวมา ทําให
ผูประกอบการในกลุมชะลอการลงทุน
ดังนั้นยอดรายไดในสวนของธุรกิจสวน
อุตสาหกรรมของบริษัทฯ จึงไดรับผลกระทบ ทําใหยอดขายอสังหาริมทรัพยในป 2550 มี
จํานวน 29 ลานบาท ลดลง 64 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69 จากปกอน
ในป 2550 บริษัทฯ จายเงินปนผลจํานวน 99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14 ของ
กําไรสุทธิปกอน
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12.3.2 ฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(1) สินทรัพย
บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 12,352 ลานบาท เพิ่มขึน้
504 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4 จากปกอน ซึ่งสินทรัพยสวนใหญเปนเงินลงทุนรอยละ 82
อสังหาริมทรัพยรอการขายรอยละ 7 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณรอยละ 8 ของสินทรัพย
รวม ตามลําดับ
รายละเอียดของสินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน ณ สิ้นป 2550 จํานวน 224 ลานบาท เพิ่มขึ้น 28 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 14 จากปกอน สวนใหญเปนรายไดคางรับเพิ่มขึ้น 18 ลานบาท เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึน้ 9 ลานบาท
เงินลงทุนในหุนทุน 10,143 ลานบาท เพิ่มขึ้น 310 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3 จากป
กอน สวนใหญเปนผลมาจากบริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย นอกจากนี้ใน
ระหวางปมกี ารซื้อหลักทรัพยหนุ ทุนเพิ่มขึน้ สุทธิจํานวน 56 ลานบาท
อสังหาริมทรัพยรอการขาย 852 ลานบาท เพิ่มขึน้ 124 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17
จากปกอน เนื่องจากมีการซื้อที่ดินที่ตดิ กับสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ที่ศรีราชา
กบินทรบุรี และลําพูน เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 1,044 ลานบาท เพิ่มขึ้น 30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3 จาก
ปกอน เนื่องจากสิ่งปลูกสรางในสวนอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 86 ลานบาท เพิ่มขึน้ 12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16 จาก
ปกอน สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของภาษีหัก ณ ที่จาย
(2) หนี้สินและแหลงที่มาของเงินทุน
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 1,691 ลานบาท เพิ่มขึน้ 2 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 0.12 จากปกอน หนี้สินหมุนเวียนสวนใหญเปนเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูยืมจากสถาบันการเงิน 1,138 ลานบาท เพิ่มขึน้ 189 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20 จากป
กอน หนี้สินไมหมุนเวียน 122 ลานบาท ลดลง 200 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62 จากปกอน
เนื่องจากหนี้ระยะยาวถึงกําหนดชําระ
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.16 เทา เทียบกับปกอนซึ่งอยูที่ 0.17
เทา และอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยอยูที่ 6.16 เทา เทียบกับปกอนซึ่งอยู
ที่ 6.84 เทา อัตราสวนดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงโครงสรางทางการเงินของบริษัทที่ดีและ
มั่นคง
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 อสังหาริมทรัพยรอการขาย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
บันทึกดวยราคาทุนรวม 1,896 ลานบาท เปนอสังหาริมทรัพยในสวนอุตสาหกรรม ที่ตั้ง
อยูในจังหวัดใหญ 3 แหง คือ ชลบุรี ปราจีนบุรี และลําพูน ติดถนนหลักและใกลตัวเมือง
การคมนาคมสะดวก
เพียบพรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวก
เหมาะสําหรับตั้ง
โรงงานผลิตสินคา สินทรัพยตามบัญชีเปนราคาทุนซึ่งต่ํากวาราคาตลาดมาก ดังนัน้
คุณภาพของสินทรัพยจึงเหมาะสม และเอื้ออํานวยตอการประกอบธุรกิจ การขายทีด่ ินได
มีการรับชําระหนี้ตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา บริษทั ฯ จึงไมมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การดําเนินธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ
0.17 เทา
(3) สภาพคลอง
ในป 2550 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 68
ลานบาท เพิ่มขึ้น 9 ลานบาทจากปกอน โดยเปนผลมาจากกระแสเงินสดสุทธิที่ไดจากการ
ดําเนินงาน 334 ลานบาท ลดลง 115 ลานบาทจากปกอน เนื่องจากกําไรที่เปนเงินสดจาก
การดําเนินงานลดลง กระแสเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจการลงทุนลดลง 170 ลานบาท สวน
ใหญเปนการซื้อหลักทรัพยหุนทุนสุทธิ 56 ลานบาท ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ 114
ลานบาท และกระแสเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 155 ลานบาท
เนื่องจากจายชําระหุนกูค รบกําหนดไถถอน 125 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ยอดรายไดคางรับที่มีปญหาในการชําระหนี้
จํานวนเงิน (พันบาท)
มากกวา 2 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกวา 12 เดือนขึน้ ไป
5,838
รวม
5,838
สําหรับอัตราสวนสภาพคลอง บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองคิดเปน 0.14 เทา
ในขณะที่มีอัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดคิดเปน 0.23 เทา บริษัทฯ มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เชน มีการลดการค้ําประกันแกบริษัทตาง ๆ
เพื่อลดความเสี่ยง
สําหรับสวนอุตสาหกรรมไดมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให
ทันสมัย ไดผานการตรวจรับรอง ISO 9001:2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังคงมีความสามารถในการทํากําไรอยูในเกณฑท่ดี ี
และมี
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ประสิทธิภาพในการดําเนินงานสูงขึน้ ถึงแมในป 2550 รายไดรวมจะลดลงเมื่อเทียบกับป
กอน แตบริษัทฯ ยังมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น และภาระหนี้สินลดลง
12.3.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
สําหรับรอบปบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
12.3.3.1 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัทฯ จายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่งเปน
ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีท่ผี า นมาจํานวนเงิน 1,020,000.00 บาท
12.3.3.2 คาบริการอืน่
บริษัทฯ จายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก การสอบทานคาลิขสิทธิ์จาย และการสอบ
ทานสัมปทานไฟฟาใหแก สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบบัญชีที่ผาน
มาจํานวนเงิน 45,000.00 บาท
13. ขอมูลอื่นทีเ่ กีย่ วของ
-ไมมี –
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สวนที่ 3
การรับรองความถูกตองของขอมูล
แบบ 56 -1 ประจําป 2550
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท หรือผูดาํ รงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทาํ ใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาด
ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดง
ขอมูลอยางถูกตองครบถวน ในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแส
เงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจ
วา บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญ ทั้งของบริษัท และบริษัทยอยอยางถูกตองครบ
ถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุม
ดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุม
ถึงขอบกพรอง และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบ
ที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
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ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรอง
ความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให นางนิสา จินดาสมบัติเจริญ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับ
เอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางนิสา จินดาสมบัติเจริญ กํากับไว
ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว ดังกลาวขางตน”

ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชือ่

คณะกรรมการบริหาร
1.

นายบุณยสิทธิ์

โชควัฒนา

ประธานกรรมการบริหาร

2.

นายสําเริง

มนูญผล

กรรมการบริหาร

3.

นายสมศักดิ์

ธนสารศิลป

กรรมการบริหาร

4.

นายสันติ

วิลาสศักดานนท

กรรมการบริหาร

5.

นายทนง

ศรีจิตร

กรรมการบริหาร

ผูที่ดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
1.

นางนิสา

จินดาสมบัติเจริญ ผูจัดการฝายบัญชี

ชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ นางนิสา จินดาสมบัติเจริญ

ตําแหนง

ผูจัดการฝายบัญชี
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“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวย
ความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาว ไมถูกตอง
ครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับทีข่ าพเจาได
สอบทานแลวและไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายใหนางนิสา จินดาสมบัติเจริญ เปนผู
ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทกุ หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนางนิสา จินดาสมบัติเจริญ
กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลว ดังกลาวขางตน”
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชือ่

คณะกรรมการบริษัท
1.

นายโชคชัย

อักษรนันท

ประธานกรรมการ

2.

นายบุญปกรณ

โชควัฒนา

รองประธานกรรมการ

3.

นายบุญเกียรติ

โชควัฒนา

กรรมการ

4.

นายกําธร

พูนศักดิ์อุดมสิน

กรรมการ

5.

นายพิพัฒ

พะเนียงเวทย

กรรมการ

6.

นายมนู

ลีลานุวัฒน

กรรมการ

7.

นายฟูคูจิโร

ยามาเบะ

กรรมการ

8.

นายสมพงษ

วนาภา

กรรมการ

9.

นายวันชัย

อ่ําพึ่งอาตม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

10.

นายสุรินทร

วัฒนศิริพงษ

กรรมการตรวจสอบ

11.

พล.ต.ท อัมรินทร เนียมสกุล

ชื่อ

กรรมการตรวจสอบ

ตําแหนง

ผูรับมอบอํานาจ นางนิสา จินดาสมบัติเจริญ ผูจัดการฝายบัญชี
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ลายมือชือ่

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

31 มีนาคม 2551
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับผูบริหารและผูมีอาํ นาจควบคุมของบริษทั มีดังนี้
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
1. นายโชคชัย อักษรนันท
ประธานกรรมการ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียน
2541-ปจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
2545-ปจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหา
ปจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ปจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน)
จํานวน 1 แหง
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
-ไมมี กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

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

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท (%)
ระหวาง
ผูบริหาร
-

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
2. นายบุญปกรณ โชควัฒนา
รองประธานกรรมการ
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72 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
THE UNIVERSITY OF
NOTTINGHAM
ประเทศสหราชอาณาจักร
- Director Accreditation Program
(DAP) รุน 3/2003
- Director Certification Program
(DCP) รุน 68/2005
จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

70 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

2521 - ปจจุบัน
2531 - ปจจุบัน
2541 - ปจจุบัน
2542 – ปจจุบัน

2515 - ปจจุบัน
2533 - ปจจุบัน
1.19

2 , 10

2515 - ปจจุบัน
2518 - ปจจุบัน
2523 - ปจจุบัน
2533 - ปจจุบัน
2537 - ปจจุบัน
2538 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการผูอํานวยการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท โชควัฒนา จํากัด
บริษัท โชคธนสิน จํากัด

บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เท็กซไทลเพรสทีจ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)
จํานวน 39 แหง

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จํากัด (มหาชน)
บริษทั สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไอ ที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)
จํานวน 3 แหง

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

3. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร

อายุ
(ป)

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท (%)
ระหวาง
ผูบริหาร
0.31
3 , 10

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท (%)
ระหวาง
ผูบริหาร
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0.30

-

2533 - ปจจุบัน
2541 - 2547
2548- เมย.2550
ปจจุบัน

ตําแหนง
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ที่ปรึกษา
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
2521 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
2545 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

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

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

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

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

ชวงเวลา

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

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- Director Accreditation Program
(DAP) รุน 3/2003
- Director Certification Program
(DCP) รุน 68/2005
จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. นายสําเริง มนูญผล
กรรมการ และ
กรรมการบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
5. นายสันติ วิลาสศักดานนท
กรรมการผูจัดการใหญ และ
กรรมการบริหาร
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สัดสวนการ ความสัมพันธ
อายุ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ป)
บริษัท (%)
ระหวาง
ชวงเวลา
ผูบริหาร
0.24
2538 - ปจจุบัน
57 - ปริญญาโท การบัญชี
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
2545 - ปจจุบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2549 - ปจจุบัน
- ปริญญาโท การจัดการ
2549 - ปจจุบัน
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร
ปจจุบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปจจุบัน
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐ
รวมเอกชน รุนที่ 355
2545 – ปจจุบัน
- Director Accreditation Program
2548 - ปจจุบัน
(DAP ) รุน 3/2003
ปจจุบัน
จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตําแหนง
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
กรรมการ
อนุกรรมการสรรหาบริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท
สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรม น้ํามันปาลม
จํากัด (มหาชน)
จํานวน 18 แหง
บริษัท ทรัพยสินสหพัฒน จํากัด
บริษัท สินภราดร จํากัด
บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท แพนแลนด จํากัด
บริษัท เทรชเชอรฮิลล จํากัด
บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

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

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
6. นายทนง ศรีจิตร
กรรมการผูชวย
ผูจัดการใหญ และ
กรรมการบริหาร
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52 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program
(DAP) รุน 3/2003
- Director Certification Program
(DCP) รุน 72/2006
- Finance for Non – Finance
Director (FND) รุน 9/2004
จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

0.33

-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

2523 - 2546 กรรมการ
2539 - 2548 กรรมการ
2544 - 2546 ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร
2549 - ปจจุบัน ที่ปรึกษา
บริษัทจดทะเบียน
2545 - ปจจุบัน กรรมการ
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
2531 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
2543 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
2543 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
2545 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
2547 - ปจจุบัน กรรมการ
2543 - 2545 กรรมการ
2536- เมย.2550 กรรมการ และเหรัญญิก
บริษัทจดทะเบียน
2520 - ปจจุบัน กรรมการ
2526 - ปจจุบัน กรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท
บริษทั พิทักษกจิ จํากัด
บริษัท เค.อาร.เอส.ลอจิสติคส จํากัด
บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด
ชุมชนบานหนองขาม
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)
จํานวน 24 แหง
บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด
บริษัท แพนแลนด จํากัด
บริษัท เทรชเชอรฮิลล จํากัด
บริษัท ทรัพยสินสหพัฒน จํากัด
บริษัท สินภราดร จํากัด
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (แหงประเทศไทย)
จํากัด
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
บริษทั เท็กซไทลเพรสทีจ จํากัด (มหาชน)

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

7. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป
กรรมการ และ
กรรมการบริหาร

อายุ
(ป)

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท (%)
ระหวาง
ผูบริหาร
0.02
-

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท (%)
ระหวาง
ผูบริหาร
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ตําแหนง

3.72

-

2538 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน

2524 - ปจจุบัน
2532 - ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
กรรมการ
ประธานกรรมการ

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

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

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

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

ชวงเวลา

2527 - ปจจุบัน กรรมการ
2530 - ปจจุบัน กรรมการ
2537 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
2523 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ และผูจัดการ
2524 - ปจจุบัน กรรมการ
2524 - ปจจุบัน กรรมการ
2531 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
2531 - ปจจุบัน กรรมการ
2533 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
2538 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
2540 - ปจจุบัน กรรมการ
2545 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ

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

8. นายกําธร พูนศักดิ์อุดมสิน
กรรมการ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท (%)
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2541 - ปจจุบัน
2541 - ปจจุบัน
2541 - ปจจุบัน
2541 - ปจจุบัน

9. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย
กรรมการ
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0.002

-

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

2524 - ปจจุบัน

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

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

นายกสมาคม
กรรมการ
กรรมการ รองเลขาธิการ
รองประธานกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน
กรรมการผูอํานวยการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
กรรมการ

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

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

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

ตําแหนง

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
10. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
กรรมการ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง

ปจจุบัน

กรรมการ
บริษัทจดทะเบียน
2516 - ปจจุบัน กรรมการ
2536 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
2537 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
2538 - ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการ
2539 - ปจจุบัน กรรมการ
ปจจุบัน กรรมการ
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
2515 - ปจจุบัน กรรมการ
2524 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
2532 - ปจจุบัน กรรมการ
2543 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ

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

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

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

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท (%)
ระหวาง
ชวงเวลา
ผูบริหาร
0.85
2,3
2549-ปจจุบัน กรรมการ

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
11. นายมนู ลีลานุวัฒน
กรรมการ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

62 - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
วิชาเอกเครื่องกล

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท (%)
ระหวาง
ผูบริหาร
0.27
-

Chiba University, Japan

2542 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน

ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
2531 - ปจจุบนั กรรมการ
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-

-

2545 - 2547 กรรมการ คณะกรรมการ
2545 - 2547 เลขาธิการ
2546 - 2547 กรรมการ คณะกรรมการ
2546 – 2547 ประธานอนุกรรมการ เทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อการพัฒนาธุรกิจชีวภาพ
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ
2548 - 2549 กรรมการ คณะกรรมการกํากับดูแล
โครงการวิจัยบูรณาการนํารอง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

บริษทั เท็กซไทลเพรสทีจ จํากัด (มหาชน)
บริษัท โอ ซี ซี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)
บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน)
จํานวน 32 แหง
บริษัท เทรชเชอรฮิลล จํากัด
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
การนิคมแหงประเทศไทย
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

64 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- M.B.A. (FINANCE), MICHIGAN
STATE UNIVERSITY (ทุน ก.พ.)
- DIPLOMA IN INDUSTRIAL
DEVELOPMENT
PROGRAMMING
INSTITUTE OF SOCIAL
STUDIES,
THE NETHERLANDS

ชวงเวลา

2523 - ปจจุบัน
2530 - ปจจุบัน
2533 - ปจจุบัน

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

12. นายสมพงษ วนาภา
กรรมการอิสระ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

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

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท (%)
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

124

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

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

2547 - ปจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2548 - ปจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการจัดทําบันทึก
ขอตกลง และประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ
2548 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร
โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ
ปจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน
2548 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2549 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
2548 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

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

14. นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

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

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2002
ปจจุบัน

-

-

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

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

General Manager,
Inorganic Chemicals Unit
Vice President & Director
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
-ไมมี จํานวน 3 แหง
-ไมมี -

กรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
เลขาธิการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
อนุกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

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

Mitsubishi Corporation , Tokyo

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

13. นายฟูคูจิโร ยามาเบะ
กรรมการอิสระ

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท (%)
ระหวาง
ผูบริหาร
-

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท (%)
ระหวาง
ผูบริหาร

126

ตําแหนง

2548 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
0.02

-

2545 - 2549 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัทจดทะเบียน
ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

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

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

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

ชวงเวลา

บริษัทจดทะเบียน
2545 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

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

15. นายสุรินทร วัฒนศิริพงษ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
16. พลตํารวจโทอัมรินทร
เนียมสกุล
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
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คุณวุฒิทางการศึกษา

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

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

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

-

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

2545
2546
2547

จเรตํารวจ
ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 6
ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจตรวจคน
เขาเมือง
2548
ผูบัญชาการสํานักงานนิติวิทยาศาสตร
ตํารวจ
2549- กย.2550 ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
(เกษียณอายุราชการ ป 2550)
บริษัทจดทะเบียน
2549 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ปจจุบัน

0.0008

ตําแหนง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
2531 – ปจจุบัน กรรมการ
2539 – ปจจุบัน กรรมการ
2545 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน)
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
จํานวน 1 แหง
-ไมมี –
-ไมมี จํานวน 3 แหง
บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด
บริษัท ทรัพยสินสหพัฒน จํากัด
บริษัท สินภราดร จํากัด

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

17. นางดรุณี สุนทรธํารง
ผูจัดการฝายกลาง และ
เลขานุการคณะกรรมการ

อายุ
(ป)

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท (%)
ระหวาง
ผูบริหาร
-

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท (%)
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

- Board Reporting
จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
18.นางนิสา จินดาสมบัติเจริญ
ผูจัดการฝายบัญชี

128
19.นายสมชัย พันธุพฤกษ
ผูจัดการฝายการเงิน

57

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

58 - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

0.0003

-

-

-

-

-

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
2542 - ปจจุบัน กรรมการ
2545 - ปจจุบัน กรรมการ

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
2547 – ปจจุบัน กรรมการ
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

-ไมมี จํานวน 3 แหง
บริษัท สินภราดร จํากัด
บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จํากัด

-ไมมี จํานวน 3 แหง
บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด
-ไมมี จํานวน 2 แหง
-ไมมี -

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

20.นายวิชัย เลาหวิจิตร
ผูจัดการฝายกฏหมาย

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

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

21.นางสาวเสาวนีย นําเบญจพล
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล

54 - ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

22. นางพิมพสิริ ควรสุวรรณ
ผูจัดการฝายสงเสริมธุรกิจ

52 - ประกาศนียบัตร วิชาชีพ
วิทยาเขตบพิตรพิมุข

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท (%)
ระหวาง
ผูบริหาร
0.0003
-

0.003

-

129
48 - ปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

24. นายอนันต สุนปาน
ผูจัดการฝายวิจัย พัฒนา

57 - ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-

-

-

-

ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

-ไมมี จํานวน 2 แหง
-ไมมี –

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
2539 - ปจจุบัน กรรมการ

-ไมมี จํานวน 1 แหง

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
2542 - ปจจุบัน กรรมการ
2545 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด
-ไมมี จํานวน 4 แหง
บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด
บริษัท ทรัพยสินสหพัฒน จํากัด
-ไมมี จํานวน 2 แหง
-ไมมี –

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

23. นายชูโต จิระคุณากร
ผูจัดการฝายโครงการ
ศรีราชา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
25. นายทินกร บุนนาค
ผูจัดการฝายโครงการ
กบินทรบุรี

27. นางทัศนีย อินทะปุระ
ผูจัดการฝายสํานักงาน
โครงการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

43 - ปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

44 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

50 - เลขานุการ วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวะศึกษา วิทยาเขต
พาณิชยการพระนคร

-

-

-

-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
2547 – ปจจุบัน กรรมการ

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
2547 – ปจจุบัน กรรมการ
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
2547 - ปจจุบัน กรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท
-ไมมี –
จํานวน 3 แหง
บริษัท เทรชเชอรฮิลล จํากัด

-ไมมี จํานวน 5 แหง
บริษัท เทรชเชอรฮิลล จํากัด
-ไมมี จํานวน 3 แหง
บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
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26. นายสนทยา ทับขันต
ผูจัดการฝายโครงการลําพูน

อายุ
(ป)

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บริษัท (%)
ระหวาง
ผูบริหาร
-

เอกสารแนบ 2 :

กรรมการทีด่ ํารงตําแหนงในบริษัทรวม ตามตารางดังนี้
รายชื่อ
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กรรมการบริหาร
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บริษัทรวม *
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/
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X

/

X
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กรรมการ

/
X

/

/

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

1.นายโชคชัย
อักษรนันท
2.นายบุญปกรณ
โชควัฒนา
3.นายสําเริง
มนูญผล
4.นายบุณยสิทธิ์
โชควัฒนา
5.นายสมศักดิ์
ธนสารศิลป
6.นายสันติ
วิลาสศักดานนท
7.นายมนู
ลีลานุวัฒน
8.นายฟูคูจิโร
ยามาเบะ
9.นายกําธร
พูนศักดิ์อุดมสิน
10.นายพิพัฒ
พะเนียงเวทย
11.นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
12.นายทนง
ศรีจิตร
13.นายสุรินทร
วัฒนศิริพงษ
14.นายสมพงษ
วนาภา
15.นายวันชัย
อ่ําพึ่งอาตม
16.พลตํารวจโทอัมรินทร เนียมสกุล
X = ประธานกรรมการ

บริษัท

* หมายเหตุ : รายชื่อบริษัทรวม มีดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บจ.สหพัฒนเรียลเอสเตท
บจ.อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992
บจ.ฮูเวอรอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
บจ.ไหมทอง
บจ.เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี
บจ.ทรัพยสินสหพัฒน
บจ.ชาลดอง (ประเทศไทย)
บจ.สปอรทเอช (อยูระหวางชําระ บัญชี)

9. บจ.อินเตอรเนชั่นแนลแลบบอราทอรี่ส
10. บจ.ไลออน (ประเทศไทย)
11. บจ.แฟมิลี่โกลฟ
12. บมจ.ธนูลักษณ
13. บจ.แชมปเอช
14. บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟูดส
15. บมจ.ไทยวาโก
16. บจ.ที.ยู.ซี.อีลาสติค

17. บมจ.สหพัฒนพิบูล
18. บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล
19. บจ.เอส.แอพพาเรล
20. บจ.ทอปเทร็นดแมนูแฟคเจอริ่ง
21. บจ.เค อาร เอส ลอจิสติคส
22. บจ.พิทักษกจิ
23. บจ.สหชลผลพืช

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

กรรมการที่ดํารงตําแหนงในบริษัทที่มีรายการระหวางกัน ตามตารางดังนี้
รายชื่อ
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อักษรนันท
โชควัฒนา
มนูญผล
โชควัฒนา
X
ธนสารศิลป
วิลาสศักดานนท
ลีลานุวัฒน
/
ยามาเบะ
พูนศักดิ์อุดมสิน
พะเนียงเวทย
โชควัฒนา
ศรีจิตร
วัฒนศิริพงษ
วนาภา
อ่ําพึ่งอาตม
เนียมสกุล
// = กรรมการบริหาร
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26
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29

30

/

37

38

39

/

X

X

/
/
/

X

X

/

/

X

/
/

/
/

X

/ =กรรมการ

42

/

/
/

/

X

/
/

/

41

43

/

X

X

40

X

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

1.นายโชคชัย
2.นายบุญปกรณ
3.นายสําเริง
4.นายบุณยสิทธิ์
5.นายสมศักดิ์
6.นายสันติ
7.นายมนู
8.นายฟูคูจิโร
9.นายกําธร
10.นายพิพัฒ
11.นายบุญเกียรติ
12.นายทนง
13.นายสุรินทร
14.นายสมพงษ
15.นายวันชัย
16.พลตํารวจโทอัมรินทร
X = ประธานกรรมการ

24

บริษัทที่มีรายการระหวางกัน **
31 32 33 34 35 36

** รายชื่อบริษัทที่มีรายการระหวางกันมูลคาตั้งแต 5 แสนบาทขึ้นไป ในป 2550 มีดงั นี้
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

บจ.เอสเอสดีซี (ไทเกอรเท็กซ)
บจ.โทเทิลเวย อิมเมจ
บจ.ไทยมอนสเตอร
บจ.เอชแอนดบี อินเตอรเท็กซ
บจ.บางกอกแอธเลติก
บจ.แกรนดสตาร อินดัสตรี
บจ.ภัทยาอุตสาหกิจ

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

บมจ.เอสแอนดเจ อินเตอรเนชั่นแนลเอนเตอรไพรส
บมจ.สหโคเจน (ชลบุร)ี
บจ.เจนเนอรรัลกลาส
บจ.ไทยคิวพี
บจ.ไทยซีคอมพิทกั ษกจิ
บจ.ไทยสปอรตการเมนต
บจ.นิสชินฟูดส (ไทยแลนด)

38.
39.
40.
41.
42.
43.

บจ.ไทยอาราอิ
บจ.บางกอกโตเกียวซ็อคส
บจ.แอสโปคอมป (ไทยแลนด)
บมจ.โอ.ซี.ซี.
บจ.ราชาอูชิโน
บจ.เบทเตอรเวย (ประเทศไทย)

134
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

กรรมการที่ดํารงตําแหนงในบริษัทที่มีรายการระหวางกัน ตามตารางดังนี้ (ตอ)
รายชื่อ
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อักษรนันท
โชควัฒนา
มนูญผล
โชควัฒนา
ธนสารศิลป
/
วิลาสศักดานนท
ลีลานุวัฒน
ยามาเบะ
พูนศักดิ์อุดมสิน
พะเนียงเวทย
โชควัฒนา
X
ศรีจิตร
วัฒนศิริพงษ
วนาภา
อ่ําพึ่งอาตม
เนียมสกุล

/

/

/
/
/

X X X /

/
/
/

/

/ X
X /
/ /

/
/
X
/

/

/

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

1.นายโชคชัย
2.นายบุญปกรณ
3.นายสําเริง
4.นายบุณยสิทธิ์
5.นายสมศักดิ์
6.นายสันติ
7.นายมนู
8.นายฟูคูจิโร
9.นายกําธร
10.นายพิพัฒ
11.นายบุญเกียรติ
12.นายทนง
13.นายสุรินทร
14.นายสมพงษ
15.นายวันชัย
16.พล.ต.ท.อัมรินทร

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

X = ประธานกรรมการ

// = กรรมการบริหาร / =กรรมการ

** รายชื่อบริษัทที่มีรายการระหวางกันมูลคาตั้งแต 5 แสนบาทขึ้นไป ในป 2550 มีดงั นี้ (ตอ)
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44. บจ.ไทยคิวบิค เทคโนโลยี่
45. บจ.ไทยชิกิโบ
46. บจ.ไทยสเตเฟล็กซ
47. บจ.จาโนเม (ประเทศไทย)
(เดิมชื่อ บจ. ไทยจาโนเม)
48. บจ.ไทยทาเคดะเลซ
49. บมจ.บูติคนิวซิตี้
50. บจ.ไทยคามายา

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

บจ.โอสถอินเตอรแลบบอราทอรี่ส
บจ.ไทยอาซาฮีคาเซอิ สแปนเด็กซ
บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร
บจ.แอดวานซไมโครเทค
บมจ.บางกอกรับเบอร
บจ.เทรชเชอรฮิลล
บจ.ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส
บจ.ไทยลอตเต

59.
60.
61.
62.
63.
64.

บจ.โทรี่ไทย
บจ.พี ที เค มัลติเซอรวิส
บจ.เพรซิเดนทโฮลดิ้ง
บจ.ศรีราชาเอวิเอชั่น
บจ.สมโพธิ์เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย)
บจ. เอ็มบีทีเอส โบรกกิ้ง เซอรวิส

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

