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ประวัติผูกอตั�ง

4 เมษายน 2565 บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) กาวสูปที่ 80 ของการจัดจำหนายและกระจายสินคา
อุปโภคบร�โภคที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม เพื่อผูบร�โภคทุกชองทาง เปนการสงตอความสุขใหทุกครัวเร�อน ถือเปน
ความภาคภูมิใจของผูบร�หาร และพนักงานที่ไดรวมใจกันพัฒนาองคกร สานตอเจตนารมยของ ดร.เทียม โชควัฒนา
ที่วา “สรางคนดี สินคาดี และสังคมดี” ใหแกประเทศชาติ บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ยังคงใสใจ พิถีพิถัน
ในการจัดหา และกระจายสินคาอุปโภคบร�โภคที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองทุกไลฟสไตลของผูบร�โภค และยืนหยัดที่จะ
เติบโตเคียงคูสังคมไทยโดยยึดหลักคุณธรรม ความซ�่อสัตยตอไป
ประวัติผูกอตั้ง
ประวัติความเปนมาของผูกอตั้ง สืบสาวไปสูอดีตเร�่มตนเมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2459 ปมังกร ที่ตึกแถวเต็งลั้งโกย ถนนจักรวรรดิ ยานสำเพ็ง
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย เฮงเทียม แซลี้ (ดร.เทียม โชควัฒนา) กับ
ตลอดช�วต� การทำงานทีม่ อบมรดกทางความคิด หลักสัจธรรมในการบร�หารงาน
ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ดี “ไมดำเนินธุรกิจที่ผิดศีลธรรม” จนไดรับ
พระราชทานเคร�่องราชอิสร�ยาภรณ
พ.ศ. 2506
เคร�่องราชอิสร�ยาภรณมงกุฎไทย ชั้นที่ 5 “เบญจมาภรณ”
พ.ศ. 2521
เคร�่องราชอิสร�ยาภรณมงกุฎไทย ชั้นที่ 4 “จัตุรถาภรณ”
พ.ศ. 2522
เคร�่องราชอิสร�ยาภรณชางเผือก ชั้นที่ 4 “จัตุรถาภรณ”
พ.ศ. 2524
เคร�่องราชอิสร�ยาภรณชางเผือก ชั้นที่ 3 “ตร�ตาภรณ”
พ.ศ. 2525
เคร�่องราชอิสร�ยาภรณมงกุฎไทย ชั้นที่ 2 “ทว�ติยาภรณ”
พ.ศ. 2528
เคร�่องราชอิสร�ยาภรณจากรัฐบาลญี่ปุน “ตร�ตาภรณ รัตนมิ่งมงคล”
รวมถึงไดรับเกียรติคุณอื่นๆ อาทิ
พ.ศ. 2528
ปร�ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบร�หารธุรกิจ มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ ว�ทยาเขตบางแสน
พ.ศ. 2531
รางวัลเกียรติคุณนักการตลาดไทย ป พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2532
รางวัลนักอุตสาหกรรมไทยดีเดน ป พ.ศ. 2532
จวบจนวาระสุดทายของช�ว�ตในวันที่ 29 มิถุนายน 2534
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เร�่องราวการเดินทางกวาจะมาเปนสหพัฒนพิบูล
พ.ศ.2485

พ.ศ.2495
พ.ศ.2510
พ.ศ.2513
พ.ศ.2516
พ.ศ.2519
พ.ศ.2521
พ.ศ.2527
พ.ศ.2530
พ.ศ.2537
พ.ศ.2540
พ.ศ.2542
พ.ศ.2543
พ.ศ.2546
พ.ศ.2549
พ.ศ.2554
พ.ศ.2557
พ.ศ.2557
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
พ.ศ.2563

พ.ศ.2563

เปดกิจการราน “เฮียบเซงเช�ยง” เปนรานคาเล็กๆ ขายของเบ็ดเตล็ด และเร�่มจำหนายสินคาอุปโภค
บร�โภค และนำเขาสินคาจากตางประเทศ
เปลี่ยนช�่อเปน บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด
กอตั้ง บร�ษัท ไลออน (ประเทศไทย) จำกัด ซ�่งเปนการรวมทุนระหวาง บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด
และบร�ษัท เดอะ ไลออน แฟทแอนดออย จำกัด ประเทศญี่ปุน
เร�่มจัดจำหนายไลปอนเอฟ น้ำยาลางจาน แบรนดแรกของประเทศไทย
ยายสำนักงานมาอยูที่ เลขที่ 2156 ถ.เพชรบุร�ตัดใหม
และจัดจำหนายบะหมีก่ ง่ึ สำเร็จรูป รสซุปไก ภายใตเคร�อ่ งหมายการคาตรา “มามา” เปนผลิตภัณฑแรก
เร�่มจัดจำหนายผงซักฟอก เปาบุนจ�้น ภายใตแนวคิดที่วาจะตองเปนสินคาที่สรางกระแสสังคมใหเกิด
ความซ�่อสัตย ยุติธรรม
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวยทุนจดทะเบียน 30 ลานบาท และเร�่มจำหนาย
ยาสีฟนซ�่อสัตย
เร�่มจัดจำหนาย ยาสีฟนซอลส สูตรเกลือ เปนผลิตภัณฑแรก โดยนำเขาจากไลออนญี่ปุน
เร�่มจัดจำหนายผงซักฟอกเปา
แปลงสภาพจากบร�ษัทจำกัด เปนบร�ษัท มหาชนจำกัด
เร�่มจัดจำหนายน้ำแรมองตเฟลอ คร�มอาบน้ำโชกุบุสซ� โมโนกาตาร�
นมเปร�้ยวและโยเกิรตตราร�ชเชส
เร�่มจัดจำหนายขนมปงกรอบภายใตตรา “บิสช�น”
เร�่มจัดจำหนายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา “รุสกี” ที่มีเคร�่องหมาย ฮาลาล
เร�่มจัดจำหนายแปรงสีฟน Systema จนกระทั่งยอดขายเปนอันดับ 1
เร�่มจัดจำหนาย ผงซักฟอก 108
เร�่มออกผลิตภัณฑภายใตแบรนด “ซ�่อสัตย” ประกอบดวย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซ�่อสัตย ยาสีฟนซ�่อสัตย
แปรงสีฟนซ�่อสัตย กระดาษทิชชูซ�่อสัตย และคร�มอาบน้ำซ�่อสัตย
ไดรับพระมหากรุณาธ�คุณโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานตราตั้ง “พระครุฑพาห”
สัญลักษณของความซ�่อสัตยสุจร�ต และอยูในศีลธรรม
เร�่มบร�การ Sahapat Delivery ผานทางออนไลน และ Call Center พรอมบร�การสงสินคาถึงบาน
เปดมิติใหมทางธุรกิจในแพลตฟอรม Sahapat Online สำหรับคูคา
เร�่มจำหนายบะหมี่ซ�่อสัตยซ�กเนเจอร รส Volcano Cheese และรส Tsunami Milk Seafood
ร�แบนด MAMA กลุม Oriental Kitchen พรอมออกสินคา และแคมเปญสือ่ สารใหมในนาม MAMA OK
น้ำแรมองตเฟลอ ควารางวัล Crystal Taste Award จากสถาบันรับรองดานรสชาติ และคุณภาพอาหาร
นานาชาติ (ITQI) จากประเทศเบลเยี่ยม ซ�่งเปนองคกรระดับสากลที่ใหการทดสอบ และการสงเสร�ม
ผลิตภัณฑอาหาร และเคร�อ่ งดืม่ ทีม่ รี สชาติดเี ลิศ น้ำแรมองตเฟลอ ไดรบั รางวัล Superior Taste Award
ติดตอกันมาเปนเวลา 3 ปซอน ทำใหควารางวัล Crystal Taste Award มาครอง ในป พ.ศ.2563
ร�แบรนดโคคา ดวยการออกผลิตภัณฑบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโคคา บิ๊กเบิ้ม

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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จุดเดนทางการเง�น

จุดเดนในรอบป
งบการเง�นรวม
ผลประกอบการ (ลานบาท)
รายไดจากการขาย
รายไดรวม
กำไรสุทธ�
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
ขอมูลตอหุน (บาท)
กำไรสุทธ�ตอหุน
เง�นปนผลตอหุน
มูลคาหุนตามบัญช�
มูลคาหุนที่ตราไว
ราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน (รอยละ)
อัตรากำไรขั�นตน
อัตรากำไรสุทธ�
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

2564

2563

2562

33,398.05
34,010.46
1,794.79
34,754.15
10,662.13
24,092.02

32,138.87
32,714.51
1,743.95
34,074.10
10,360.25
23,713.85

32,802.81
33,343.37
1,744.97
27,096.15
8,681.19
18,414.97

5.32
1.60*
72.62
1.00
63.75

5.18
1.60
71.57
1.00
64.50

5.18
1.60
55.22
1.00
56.00

15.56
5.37
7.51

16.01
5.33
8.28

15.78
5.22
9.75

*หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั�งที่ 12 (ชุดที่ 28) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 มีมติให
นำเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ซ�่งกำหนดใหมีข�้นในวันที่ 25 เมษายน 2565 เพื่ออนุมัติ
การจายเง�นปนผล หุนละ 1.60 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั�งที่ 8 (ชุดที่ 28)
เมือ่ วันที่ 11 พฤศจ�กายน 2564 มีมติอนุมตั จิ า ยเง�นปนผลระหวางกาลไปแลว ในอัตราหุน ละ
0.60 บาท คงเหลือจายเง�นปนผล ในอัตราหุน ละ 1.00 บาท
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รายงาน
จากคณะกรรมการบร�ษัท

ในปที่ผานมาการแพรระบาดของไวรัสโคว�ดสายพันธุใหม ผสานกับปจจัยอื่นๆ ทั้งภาวะเง�นเฟอที่ขยับสูงข�้น
การปรับข�้นอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมร�กา ปญหาฟองสบูในแวดวงอสังหาร�มทรัพยของจ�น ความขัดแยงคุกรุนทาง
การเมืองระหวางประเทศ ไมวา จะเปนจ�นกับไตหวันทีม่ สี หรัฐเปนแบ็คอัพ หร�อรัสเซ�ยกับยูเครน สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ทั่วโลก อีกทั้งเศรษฐกิจในยุโรปก็ยังมีปญหาคาราคาซังที่เปนผลพวงจากกรณีอังกฤษแยกตัวออกจากอียู (เบร็กซ�ท)
และสภาพอากาศที่แปรปรวนซ�่งสงผลกระทบตอผลผลิตการเกษตรและสงผลตอเนื่องทำใหราคาอาหารโลกถีบตัวสูงข�้น
ปจจัยตางๆ เหลานี้ทำใหภาพรวมเศรษฐกิจโลกเปนไปดวยความไมแนนอน แตละประเทศยังไมสามารถฟนตัวไดอยาง
เทาเทียม
ในป 2563 เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเช�้อไวรัสโคว�ด-19 ตลอดทั้งป ประกอบกับ
การระบาดระลอกใหมในป 2564 ทำใหเศรษฐกิจทุกภาคสวนหดตัวลงในทิศทางเดียวกัน การบร�โภคของครัวเร�อนหดตัวลง
เกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีร่ นุ แรง ธุรกิจคาปลีกและบร�การเปนอีกหนึง่ ธุรกิจทีไ่ ดรบั ผลกระทบอยางหนัก
จากมาตรการล็อกดาวนและเคอรฟว ที่ทำใหยอดการจับจายและการใชบร�การลดลงเปนอยางมาก มีแนวโนมที่ธุรกิจ
อาจจะตองปดกิจการอีกกวาแสนราย ซ�่งจะสงผลกระทบตอการเลิกจางงานกวาลานคน
การดำเนินธุรกิจภายใตสถานการณที่ยากลำบากนี้ นับเปนโจทยยากสำหรับผูประกอบการทั้งประเทศ บร�ษัท
สหพัฒนจง� ตองปรับกลยุทธการบร�หารธุรกิจ ปรับเปลีย่ นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ การใหบร�การ ปรับเปลีย่ นว�ธก� ารทำงาน
การบร�หารจัดการสูบร�บทใหม ความปกติใหม (New Normal) ใหสอดรับกับพฤติกรรมผูบร�โภคที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมถึงการลดตนทุน ลดคาใชจา ยของบร�ษทั เพือ่ รักษาผลการดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายทีก่ ำหนดไว แตในขณะ
ทีอ่ งคกรตองปรับตัวพรอมรับว�ถใี หม ภายใตรปู แบบการบร�หารจัดการทีเ่ ปลีย่ นไปตามยุคสมัย บร�ษทั ยังคงยึดมัน่ ในหลัก
'ธรรมาภิบาล' ที่สรางความมั่นคงจากภายใน พรอมสรางความมั่นใจใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย อีกทั้งมุงเนนการ
ใชทรัพยากรอยางคุมคาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการดำเนินกิจกรรมอื่นทั้งในมิติสิ่งแวดลอม สังคม และ
บรรษัทภิบาล อันจะนำไปสูการเสร�มสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
คณะกรรมการบร�ษัทขอขอบคุณทานผูถือหุน ผูรวมทุน คูคา ลูกคา และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ที่ใหความ
ไววางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบร�ษทั ดวยดีเสมอมา รวมถึงขอบคุณคณะผูบ ร�หารและพนักงานทุกทานสำหรับ
ความทุม เทในการปฏิบตั หิ นาทีใ่ หกบั บร�ษทั อยางเต็มกำลังความสามารถ ทำใหบร�ษทั ดำเนินการไดตามเปาหมายทีต่ ง้ั ไว
ทามกลางสถานการณทย่ี ากลำบาก ขอใหทกุ ทานเช�อ่ มัน่ วาคณะกรรมการบร�ษทั จะปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความสำนึกรับผิดชอบ
และคำนึงถึงประโยชนของผูม สี ว นไดสว นเสียทุกฝาย เพือ่ ใหการดำเนินธุรกิจของบร�ษทั ประสบความสำเร็จ เจร�ญเติบโต
อยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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ว�สัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร
• ว�สัยทัศน (Vision)
เปนผูนำในการตอบสนองความตองการและยกระดับคุณภาพช�ว�ตของผูบร�โภคดวยสินคาและบร�การที่มีคุณภาพ
• พันธกิจ (Mission)
1. คัดสรรและจัดจำหนายผลิตภัณฑคุณภาพดี ราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชนของผูบร�โภคเปนสำคัญ
2. ขยายชองทางการจัดจำหนายใหครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อใหผูบร�โภคในประเทศและตางประเทศสามารถเขาถึง
ผลิตภัณฑที่ดีมีคุณภาพไดอยางสะดวก
3. เพิ่มจุดแข็งใหกับทุกหนวยงานในบร�ษัท เพื่อเพิ่มข�ดความสามารถทางการแขงขันและเพิ่มคุณคาในบร�การของ
บร�ษัทตอคูคาและผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
4. พัฒนาความรูแ ละทักษะของบุคลากรอยางตอเนือ่ ง เพือ่ สรางความเช�ย่ วชาญและเพิม่ ประสิทธ�ภาพในการปฏิบตั งิ าน
ควบคูไปกับการปลูกฝงคุณคาดานคุณธรรม จร�ยธรรม
5. สรางความไววางใจใหกับผูมีสวนไดเสีย และใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม การรักษาสิ่งแวดลอม
โดยใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
• เปาหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ
สรางการเติบโตและความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเพิ่มยอดขายและกำไร เพื่อการเจร�ญเติบโต
อยางยั่งยืน สามารถจายเง�นปนผลใหกับผูถือหุนไดอยางสม่ำเสมอ
• กลยุทธหลักในการดำเนินธุรกิจ
1. พัฒนาผลิตภัณฑ ตราสินคา และบร�การ ทั้งสินคาที่รวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และสินคาของบร�ษัทใหมีความ
หลากหลาย มีคุณภาพ เปนที่นาเช�่อถือ ยอมรับ และสามารถตอบสนองความตองการของผูบร�โภค
2. จัดหาสินคาทีด่ แี ละเหมาะสมตอผูบ ร�โภค ดวยการนำเขาสินคาจากตางประเทศ รวมถึงการสนับสนุนผูป ระกอบการ
ขนาดยอมภายในประเทศ
3 พัฒนาชองทางการจัดจำหนาย การตลาดรูปแบบใหมๆ ที่เหมาะสมกับยุคสมัยและตรงกับความตองการของ
ผูบร�โภค
4. ลงทุนธุรกิจใหมๆ ที่จะสามารถสงเสร�มธุรกิจในอนาคตของบร�ษัท เพื่อใหองคกรมีศักยภาพ พรอมตอการ
เปลี่ยนแปลงและแขงขัน
5. พัฒนาเทคโนโลยีและขอมูล เพื่อเสร�มสรางความเขมแข็งในการเปนผูนำตลาด และตอบสนองความตองการ
ของลูกคาอยางรวดเร็ว
• คานิยมองคกร (Core Values) : ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)
: การพัฒนาไปขางหนาอยางตอเนื่อง (Advancement)
: การรวมพลังดวยความสามัคคี (Harmony)
: มีความมุงมั่นสูความเปนเลิศ (Passion for Excellence)
: องคกรคนดีที่ซ�่อสัตยและยุติธรรม (Truthfulness)

6

รายงานประจำป 2564

สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน
1. โครงสรางและการดำเนินงานของกลุมบร�ษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
สหพัฒนพิบูล เร�่มตนองคกรจากฐานของความอุตสาหะ ว�ร�ยะ ของอดีตทานประธาน ดร.เทียม โชควัฒนา
และไดพัฒนาองคกรใหกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง มุงมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจร�ยธรรม โดยตระหนัก
ถึงบทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบตอการรวมสรางเสร�มสังคมสวนรวม ในการสรางสรรคผลิตภัณฑทด่ี ี มีคณ
ุ คาสูส งั คม
และคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมในทุกมิติ รวมถึงการบร�หารงานใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซ�่งบร�ษัทฯ ไดกำหนดว�สัยทัศน นโยบายคุณภาพ และคานิยมองคกร ที่สะทอนใหเห็นถึงคุณธรรม จร�ยธรรม และความ
รับผิดชอบตอสังคม ดังนี้
1.1.1 ว�สัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธในการดำเนินงาน
ว�สัยทัศน (Vision)
เปนผูนำในการตอบสนองความตองการและยกระดับคุณภาพช�ว�ตของผูบร�โภค ดวยสินคา และบร�การ
ที่มีคุณภาพ
พันธกิจ (Mission)
1. คัดสรรและจัดจำหนายผลิตภัณฑคุณภาพดี ราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชนของผูบร�โภค
เปนสำคัญ
2. ขยายชองทางการจัดจำหนายใหครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อใหผูบร�โภคในประเทศและตางประเทศ
สามารถเขาถึงผลิตภัณฑที่ดีมีคุณภาพไดอยางสะดวก
3. เพิ่มจุดแข็งใหกับทุกหนวยงานในบร�ษัท เพื่อเพิ่มข�ดความสามารถทางการแขงขันและเพิ่มคุณคา
ในบร�การของบร�ษัทตอคูคาและผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
4. พัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเช�่ยวชาญและเพิ่มประสิทธ�ภาพ
ในการปฏิบัติงาน ควบคูไปกับการปลูกฝงคุณคาดานคุณธรรม จร�ยธรรม
5. สรางความไววางใจใหกับผูมีสวนไดเสีย และใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม การรักษา
สิ่งแวดลอม โดยใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
เปาหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ
สรางการเติบโตและความสามารถในการขับเคลือ่ นธุรกิจ โดยเพิม่ ยอดขายและกำไร เพือ่ การเจร�ญเติบโต
อยางยั่งยืน สามารถจายเง�นปนผลใหกับผูถือหุนไดอยางสม่ำเสมอ
กลยุทธหลักในการดำเนินธุรกิจ
1. พัฒนาผลิตภัณฑ ตราสินคา และบร�การ ทัง้ สินคาทีร่ ว มมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และสินคาของบร�ษทั
ใหมีความหลากหลาย มีคุณภาพ เปนที่นาเช�่อถือ ยอมรับ และสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบร�โภค
2. จัดหาสินคาที่ดีและเหมาะสมตอผูบร�โภค ดวยการนำเขาสินคาจากตางประเทศ รวมถึงการสนับสนุน
ผูประกอบการขนาดยอมภายในประเทศ
3. พัฒนาชองทางการจัดจำหนาย การตลาดรูปแบบใหมๆ ทีเ่ หมาะสมกับยุคสมัยและตรงกับความตองการ
ของผูบร�โภค
4. ลงทุนธุรกิจใหมๆ ที่จะสามารถสงเสร�มธุรกิจในอนาคตของบร�ษัท เพื่อใหองคกรมีศักยภาพ พรอม
ตอการเปลี่ยนแปลงและแขงขัน
5. พัฒนาเทคโนโลยีและขอมูล เพื่อเสร�มสรางความเขมแข็งในการเปนผูนำตลาด และตอบสนองความ
ตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว
คานิยมองคกร :
:
:
:
:

ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)
การพัฒนาไปขางหนาอยางตอเนื่อง (Advancement)
การรวมพลังดวยความสามัคคี (Harmony)
มีความมุงมั่นสูความเปนเลิศ (Passion for Excellence)
องคกรคนดีที่ซ�่อสัตยและยุติธรรม (Truthfulness)

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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โครงสรางและการดำเนินงาน
1.1.2 ความเปนมา และพัฒนาการที่สำคัญ
บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ไดเร�่มดำเนินกิจการในป พ.ศ. 2485 ภายใตช�่อ “เฮียบเซงเช�ยง”
ซ�่งเปนรานขายสินคาเบ็ดเตล็ด ตอมาไดขยายกิจการเปนตัวแทนจำหนายสินคาตางประเทศ และไดเปลี่ยนช�่อเปน
“บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด” ในป พ.ศ. 2495 ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท
ป 2521
ป 2525 - 2527
ป 2528
ป 2530 - 2531
ป 2531
ป 2532
ป 2533 - 2537
ป 2537
ป 2537
ป 2542
ป 2546
ป 2551
ป 2556

ป 2557

ป 2558

ป 2559
ป 2562
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เปนบร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทุนจดทะเบียน 30 ลานบาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 48 ลานบาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 60 ลานบาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 200 ลานบาท
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิม หุนละ 100 บาท เปนหุนละ 10 บาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 600 ลานบาท โดยมีทุนชำระแลว 200 ลานบาท
ออกหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญได จำนวน 250 ลานบาท
เร�ยกชำระทุนเพิ่ม 75.87 ลานบาท มีทุนชำระแลว 275.87 ลานบาท
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2537 ไดจัดสรรหุนเพิ่มทุนจำนวน 6,896,883 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 10 บาท ใหกับผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 3 หุนเดิม มีสิทธ�จองซ�้อหุนใหมได 1 หุน
ในราคาหุนละ 55 บาท
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ไดจดทะเบียนแปรสภาพ เปนบร�ษัทมหาชนจำกัด
ออกหุนกูจำนวนเง�น 500 ลานบาท
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิม หุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท
วันที่ 9-15 กรกฎาคม 2551 ไดเร�ยกชำระคาหุน เพิม่ ทุน จำนวน 45,979,220 หุน โดยการ
จัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 6 หุนสามัญเดิม ตอหุนสามัญใหม 1 หุน ในราคา
เสนอขายหุนละ 15 บาท ทำใหมีทุนชำระแลวจำนวน 318.42 ลานบาท
ลดทุนจดทะเบียนจาก 600 ลานบาท เหลือ 318.42 ลานบาท และจดทะเบียนเพิม่ ทุนเปน
330 ลานบาท โดยออกหุน สามัญเพิม่ ทุน จำนวน 11.58 ลานบาท เสนอขายใหแกผบู ร�หาร
และพนักงานของบร�ษัทตามโครงการ ESOP ในราคาหุนละ 15 บาท โดยมีระยะเวลาการ
เสนอขายตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2558
วันที่ 11-13 กันยายน 2556 มีผูบร�หารและพนักงานของบร�ษัท จองซ�้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ตามโครงการ ESOP จำนวน 4,957,900 หุน
วันที่ 19 กันยายน 2556 มีทุนชำระแลวจำนวน 323.37 ลานบาท
วันที่ 9-11 มิถุนายน 2557 และวันที่ 13 -15 ตุลาคม 2557 มีผูบร�หารและพนักงาน
ของบร�ษัท จองซ�้อหุนสามัญเพิ่มทุน ตามโครงการ ESOP จำนวนรวม 4,385,400 หุน
ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557 บร�ษัทฯ มีทุนชำระแลวจำนวน 327.76 ลานบาท
วันที่ 20 ตุลาคม 2557 บร�ษทั ฯ ไดรบั พระมหากรุณาธ�คณ
ุ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานตราตั้ง “พระครุฑพาห”
ซ�ง่ ตราตัง้ พระราชทานนีเ้ ปนประดุจเอกสารรับรองวา บร�ษทั สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหาชน)
ไดประกอบธุรกิจการคาโดยซ�่อสัตยสุจร�ต ตั้งอยูในศีลธรรมอันดี
วันที่ 11-13 กุมภาพันธ 2558 มีผบู ร�หารและพนักงานของบร�ษทั จองซ�อ้ หุน สามัญเพิม่ ทุน
ตามโครงการ ESOP จำนวน 2,234,797 หุน
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2558 บร�ษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและชำระแลว จำนวน 330 ลานบาท
วันที่ 9 สิงหาคม 2558 พิธป� ระดิษฐานองคครุฑ ตราตัง้ พระราชทาน ณ อาคารสำนักงานใหญ
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 บร�ษัทฯ ไดรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาช�กแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต (Certification) จากคณะกรรมการแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต
วันที่ 4 พฤศจ�กายน 2562 ไดรบั การรับรองการตออายุสมาช�กแนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชน
ไทยในการตอตานการทุจร�ต จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานทุจร�ต (CAC)

โครงสรางและการดำเนินงาน
ป 2563

ป 2564

โครงการซ�้อหุนคืนเพื่อบร�หารทางการเง�น โดยกำหนดระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน
2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจ�กายน 2563 ซ�ง่ บร�ษทั ฯ ไดซอ้� หุน คืน ทัง้ สิน้ จำนวน 1,827,100 หุน
คิดเปนรอยละ 0.55 ของหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบร�ษัท มีมูลคารวมทั้งสิ้น
118,722,375 บาท
โครงการซ�้อหุนคืนเพื่อบร�หารทางการเง�น ครั้งที่ 2 โดยกำหนดระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 1
ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ซ�่งบร�ษัทฯ ไดซ�้อหุนคืนระหวาง วันที่ 1-30
ธันวาคม 2564 รวมจำนวน 147,500 หุน คิดเปนรอยละ 0.05 ของหุนที่จำหนายไดแลว
ทั้งหมดของบร�ษัท มีมูลคารวม 9,295,875 บาท

1.1.3 การใชเง�นที่ไดจากการระดมทุน
ในป 2564 บร�ษัทฯ ไมมีการระดมทุนจากการเสนอขายตราสารทุนหร�อตราสารหนี้
1.1.4 ขอผูกพันที่บร�ษัทใหคำมั่นไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
- ไมมี 1.1.5 ช�่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบร�ษัท โทรศัพท โทรสาร เว็บไซตบร�ษัท
จำนวนและชนิดของหุนที่จำหนายไดของบร�ษัท
ช�่อ
บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง
2156 ถนนเพชรบุร�ตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ประเภทธุรกิจ
จำหนายสินคาอุปโภคบร�โภค
เลขทะเบียนบร�ษัท
0107537001421
โทรศัพท
0-2318-0062
โทรสาร
0-2318-1678
เว็บไซตบร�ษัท
www.sahapat.co.th
ทุนจดทะเบียน
330,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเร�ยกชำระแลว 330,000,000 บาท
ชนิดของหุน
หุนสามัญ
มูลคาหุน
หุนละ 1.00 บาท
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสรางรายได
บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจขายสินคาอุปโภค บร�โภค และพัฒนาอสังหาร�มทรัพย บร�ษัทยอยแหงหนึ่ง
ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาร�มทรัพยและใหบร�การ และบร�ษัทยอยแหงหนึ่งประกอบธุรกิจอาคารสำนักงานใหเชา
กลุมบร�ษัทมีสวนงานทางภูมิศาสตรหลักคือประเทศไทย และมีบางสวนงานเปนภูมิศาสตรตางประเทศ สำหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบร�ษัท มีรายไดจากการขายในสวนงานภูมิศาสตรตางประเทศ จำนวน 884.03
ลานบาท และ 817.55 ลานบาท ตามลำดับ
สวนงานของกลุมบร�ษัท ในงบการเง�นรวมมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
รายได
ขายสินคาอุปโภค บร�โภค
อาคารสำนักงานใหเชา
อื่นๆ
รวม

ป 2564
33,398.0
40.1
237.3
33,675.4

ป 2563
32,138.9
49.7
210.2
32,398.8

ป 2562
32,755.4
77.8
97.3
32,930.5

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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1.2.2 ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
(1) ลักษณะผลิตภัณฑหร�อบร�การ
บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจำหนาย และเปนตัวแทนจำหนายสินคาอุปโภคบร�โภค มามากกวา 70 ป
จากความรูค วามชำนาญ และการสรางเคร�อขายการจัดจำหนายสินคาผานรานคาประเภทตางๆ ไมวา จะเปนรานคาปลีก
สมัยใหม (Modern Trade) รานคาแบบดัง้ เดิม (Traditional Trade) ประกอบดวยรานคาสงทัง้ ขนาดกลางและขนาดใหญ
รวมทั้งรานคาปลีกยอยที่มีอยูทั่วประเทศ ซ�่งผลิตภัณฑที่บร�ษัทจำหนาย เปนสินคาอุปโภคบร�โภคที่ใชในช�ว�ตประจำวัน
แบงออกเปน 4 กลุม ผลิตภัณฑใหญ คือ ผลิตภัณฑในครัวเร�อน, ผลิตภัณฑอาหาร, ผลิตภัณฑสว นบุคคล และผลิตภัณฑเด็ก
(2) การตลาดและการแขงขัน
(ก) นโยบายการตลาดและการจำหนาย
บร�ษทั ฯ จัดจำหนายสินคาทัง้ เง�นสด และการใหเครดิตรานคาทัว่ ประเทศ โดยมีสดั สวนการจำหนาย
ในกรุงเทพฯ 40% และตางจังหวัด 60% ซ�ง่ ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ โดยทีมขายทีม่ ปี ระสบการณและความเช�ย่ วชาญ
จะทำหนาทีเ่ ยีย่ มรานคาและติดตอประสานงานขายกับรานคา ทัง้ นีบ้ ร�ษทั ฯ ไดนำเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมาใชสำหรับการรับ
คำสั่งซ�้อ การตรวจสอบขอมูล การออกเอกสารการขาย และการจัดสงสินคา
ชองทางการจำหนายสินคา แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้
1. กลุมรานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ประกอบดวย รานคาประเภทไฮเปอรมารเก็ต
ซุปเปอรมาเก็ต รานคาประเภทคอนว�เนียนสโตร และ รานคา Cash and Carry
2. รานคาสงและปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซ�่งประกอบดวยรานคาสงทั้งขนาดกลาง
และขนาดใหญ ที่กระจายอยูทั่วภูมิภาคในประเทศ โดยมีพนักงานขายของบร�ษัทเขาเยี่ยมและ
ติดตออยางสม่ำเสมอ
3. รถขายเง�นสด (Cash Van) เปนการขายสินคาใหกับรานคายอยเปนเง�นสด โดยใชหนวยรถ
เขาเยี่ยมเยียนและเสนอขายสินคาใหกับรานคายอยเหลานี้ตามรอบการขาย
(ข) สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
ในป 2564 สถานการณการระบาดของเช�อ้ ไวรัสโคว�ด-19 ทัว่ โลกยังคงเปนไปอยางตอเนือ่ ง สำหรับ
ในประเทศไทย ถึงแมวา จำนวนผูต ดิ เช�อ้ จะลดลงอยางมากในชวงไตรมาสแรก จนทำใหมกี ารผอนคลายมาตรการปองกัน
ตางๆ และกอใหเกิดการระบาดเพิม่ ข�น้ อยางรวดเร็วอีกครัง้ ในชวงไตรมาสที่ 2 และ 3 จนมีจำนวนผูต ดิ เช�อ้ สูงเกิน 20,000
รายตอวัน และคอยๆ ลดลงในชวงไตรมาสสุดทายของป
สถานการณดังกลาว ยังคงสงผลตอเศรษฐกิจ ธุรกิจ การจางงาน การดำรงช�ว�ตและพฤติกรรม
ของผูบร�โภคในประเทศอยางหนีไมพน มูลคาตลาดสินคาอุปโภคบร�โภคในภาพรวมหดตัวลดลง 5.3% ในป 2564
ตอเนือ่ งจากการลดลงของตลาดถึง 6.7% ในป 2563 อยางไรก็ตามภาครัฐบาลก็ไดมกี ารออกการมาตรการกระตุน เศรษฐกิจ
และเพิ่มกำลังซ�้อใหประชาชน ไมวาจะเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ผูประกันตน และประชาชนทั่วไปในกลุมตางๆ
ผานทางหลากหลายโครงการในรูปแบบตางๆ กัน
โดยในป 2564 บร�ษัทฯ สามารถทำยอดขายได 33,075 ลานบาท เติบโต 3.80% จากปกอนหนา
และมีกำไร 1,599 ลานบาท เนื่องจากบร�ษัทฯ เปนตัวแทนจำหนายสินคาอุปโภคบร�โภคหลากหลายชนิด โดยสินคาใน
กลุมอาหารและวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ไดรับผลกระทบในทางบวกเนื่องจากเปนสินคาจำเปนในการดำรงช�ว�ต
โดยเฉพาะอยางยิง่ บะหมีก่ ง่ึ สำเร็จรูปแบบซอง ซ�ง่ เปนสินคารายการแรกๆ ทีผ่ บู ร�โภคซ�อ้ เพือ่ กักตุน หร�อซ�อ้ เมือ่ ไดรบั เง�น
เพิม่ เติมจากโครงการกระตุน เศรษฐกิจตางๆ โดยตลาดบะหมีก่ ง่ึ สำเร็จรูปแบบซองในปนม้ี ยี อดขายสูงสุดในชวงไตรมาสที่ 3
ทั้งนี้การเพิ่มข�้นของยอดขายก็ยังไมสามารถเทียบเทากับยอดขายที่สูงสุดในชวงการระบาดรอบแรกในไตรมาส 1 ของป
2563 ทำใหภาพรวมตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบซองในป 2564 มีมูลคาใกลเคียงกับปกอนหนา อยางไรก็ตามยอดขาย
สินคาบะหมีก่ ง่ึ สำเร็จรูปแบบซองของบร�ษทั ฯ มีการเติบโตสูงข�น้ สวนหนึง่ จากการขายเพือ่ การบร�จาคแกโรงพยาบาลสนาม
ประชาชนที่เดือดรอนและประสบภัยพิบัติเปนจำนวนมาก
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ขณะเดียวกันสินคากลุมของใชในครัวเร�อนและกลุมของใชสวนตัวไดรับผลกระทบจากการลดลง
ของกำลังซ�้อของผูบร�โภคมากที่สุด โดยตลาดมีมูลคาลดลงถึง 9.7% และ 10.3% ตามลำดับ อยางไรก็ตาม บร�ษัทฯ
ไดรวมมือกับบร�ษัทผูผลิตสินคาในการทำกิจกรรมทางการตลาดอยางตอเนื่องเพื่อดูแลยอดขายของสินคาในภาพรวม
ของกลุมสินคาของใชในครัวเร�อนและของใชสวนตัวที่บร�ษัทฯ จัดจำหนาย ใหยังคงเติบโตไดในระดับหนึ่ง
ทั้งนี้โครงการกระตุนเศรษฐกิจตางๆ ของรัฐบาลที่เกิดข�้นนั้น เนนหนักใหผูบร�โภคไปใชจายใน
ชองทางรานคาแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) สงผลใหยอดขายของบร�ษัทฯ ในชองทางดังกลาวเติบโตข�้นมากกวา
การเติบโตในชองทางรานคาแบบสมัยใหม (Modern Trade) ซ�่งโดยเฉพาะรานคาประเภทรานสะดวกซ�้อ (Convenient
Stores) ยังคงไดรบั ผลกระทบตอเนือ่ ง จากการปรับเวลาการเปด-ปดราน การทีผ่ บู ร�โภคออกนอกบานและเดินทางลดลง
ทำใหสินคาของบร�ษัทฯ ที่จัดจำหนายในชองทางนี้ไดรับผลกระทบทางดานยอดขายตามไปดวย สำหรับชองทางการขาย
ออนไลนของบร�ษทั ฯ ก็มอี ตั ราการเติบโตทีส่ งู ข�น้ มาก สอดรับกับพฤติกรรมของผูบ ร�โภคทีค่ นุ ช�นกับการซ�อ้ สินคาออนไลน
มากข�้น
โดยในป 2565 บร�ษัทฯ ยังคงตั้งเปาหมายที่ทาทาย และมีความมุงมั่นที่จะพัฒนากลยุทธทาง
ดานการขายและการตลาดแบบใหมๆ รวมไปถึงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธ�ภาพโครงสรางพื้นฐาน ระบบการขาย
ระบบภายใน รวมทัง้ บุคลากรภายในองคกร เพือ่ ตอบสนองตอสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรมและการใชชว� ต�
ของผูบร�โภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่องและรวดเร็ว
(3) การจัดหาผลิตภัณฑและบร�การ
สินคาที่บร�ษัทจำหนายกวา 80% เปนสินคาที่ผลิต โดยบร�ษัทที่รวมลงทุนระหวางกลุมสหพัฒน
บางบร�ษัทเปนการรวมทุนกับตางประเทศ
ผูผลิตรายใหญที่ผลิตสินคาใหบร�ษัทจำหนาย
ช�่อบร�ษัท

สถานที่ตั้ง

ผลิตภัณฑที่ผลิต

1. บมจ. ไทยเพรซ�เดนทฟูดส

เลขที่ 278 อาคารทีเอฟ
ถนนศร�นคร�นทร แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2374-4730
แฟกซ 0-2374-7743

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมามา
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมามาราเมง
บะหมี่รุสกี
ขนมปงกรอบบิสช�น

2. บจ. ไลออน (ประเทศไทย)

เลขที่ 666 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2294-0191
แฟกซ 0-2294-4365

ผงซักฟอกเปาว�นวอช เปาซ�ลเวอรนาโน
ผงซักฟอกซ�่อสัตย ผงซักฟอก 108 Shop
ผลิตภัณฑเด็กโคโดโม สบูเหลวและ
โฟมลางหนา โชกุบุสซ�โมโนกาตาร�,
โฟมลางมือคิเรอิ คิเรอิ

3. บจ. ทิพยวาร�นวัฒนา

เลขที่ 134 หมู 4 ต. พบพระ
อ. พบพระ จ.ตาก 63160
โทร. 0-2318-1147
แฟกซ 0-2716-7107

น้ำแรมองตเฟลอ
สเปรยน้ำแรมองตเฟลอ

4. บจ. แดร�่ไทย

เลขที่ 132 ถนนเขางู-เบิกไพร
ตำบลคุงพะยอม อำเภอบานโปง
จังหวัดราชบุร� 70110
โทร. 032-372461-2
แฟกซ 032- 372463

ผลิตภัณฑนมร�ชเชส
โยเกิรตร�ชเชส
ขนมเยลลี่ร�ชเชส
“ร�วอง ซอยเกิรต” โยเกิรตที่ทำจาก
นมถั่วเหลือง 100%

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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โครงสรางและการดำเนินงาน
ช�่อบร�ษัท

สถานที่ตั้ง

ผลิตภัณฑที่ผลิต

5. บจ. คิวพี (ประเทศไทย)

เลขที่ 55 หมู 6 ตำบลหลุมดิน
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุร�
70000
โทร. (032) 741771-5
แฟกซ (032) 741776

น้ำสมสายชูกลั่นคิวพี
น้ำสมสายชูหมักคิวพี
คิวพีมายองเนส, คิวพีแซนว�ชสเปรด
คว�กเชฟซอสปลานึ่งมะนาว
คว�กเชฟซอสปลานึ่งซ�อิ๊ว

6. บมจ. เอส แอนด เจ
อินเตอรเนชั่นแนล
เอนเตอรไพรส

เลขที่ 115
ถนนนราธ�วาสราชนคร�นทร
(ซอย 10) แขวงทุงวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2676-2727,
0-2676-2737
แฟกซ 0-2676-2726-9

ผลิตภัณฑไอนิว
ผลิตภัณฑไบโอนิค

7. บจ. สหชลผลพืช

เลขที่ 600/1 หมู 11
ถนนสุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม
อ.ศร�ราชา จ.ชลบุร� 20280
โทร. 0-3848-0011-4

ผลิตภัณฑไอเฮลติ-คิวเทน
ผลิตภัณฑสตาร อินฟนิติ

8. บจ. คาลบี้ธนาวัธน

เลขที่ 3195/9 อาคารว�บูลยธานี
(ตึก ESSO) ชั้น 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2665-6220
แฟกซ 0-2665-6221

คาลบี้รสดั้งเดิม, บันบันดั้งเดิม
แจกซมะเข�อเทศ, แจกซพร�ก
แจกซมิกซโนร�,
แจกซรสโนร�สาหราย

9. บจ. แปซ�ฟก ชูการ คอรปอเรชั่น เลขที่ 2 ถนนสุขุมว�ท
แขวงคลองเตย เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2656-8488
10. บจ. อุตสาหกรรมเกลือบร�สุทธ�์

น้ำตาลบร�สุทธ�์มิตรผล
น้ำตาลทรายมิตรผล
น้ำตาลทรายแดงมิตรผล
น้ำตาลมิตรผลโกลด

เกลือปรุงทิพย
เลขที่ 1016 ชั้น 1
อาคารเฟองฟุง ถนนพระราม 4 เกลือทิพย
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2236-8962-8
แฟกซ 0-2236-8969

(4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพยถาวรทีใ่ ชในการประกอบธุรกิจของบร�ษทั และบร�ษทั ยอย ไดแกทด่ี นิ อาคาร และเคร�อ่ งจักร
ของบร�ษทั ซ�ง่ บร�ษทั ฯ และบร�ษทั ยอย เปนเจาของกรรมสิทธ� และไมมภี าระผูกพัน รายละเอียดรายงานในเอกสารแนบ 4
(5) งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -
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รายงานประจำป 2564

โครงสรางและการดำเนินงาน
1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบร�ษัท
1.3.1 โครงสรางการถือหุนของกลุมบร�ษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษทั ฯ มีการถือหุน ในบร�ษทั ยอย 5 บร�ษทั และถือหุน ในบร�ษทั รวม รวม 14
บร�ษัท แยกตามสายธุรกิจ ไดดังนี้

บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
บร�ษัทยอย

ธุรกิจจำหนายสินคาอุปโภค และบร�โภค
SAHA VIETNAM CO.,LTD. (100%)
ธุรกิจอสังหาร�มทรัพยและบร�การ
บจ. โชคชัยพิบูล (99.99%)
บจ.เอสพีซ� เวนเจอร (90.00%)
ธุรกิจอาคารสำนักงานใหเชา
บจ. กรุงเทพทาวเวอร (1999) (99.99%)
บจ.เอสพีซ� เวนเจอร (10.00%)
ธุรกิจการผลิต
บจ. แดร�่ไทย (63.91%)
บจ. ทิพยวาร�นวัฒนา (59.37%)
บจ. ทิพยวาร�น อินเตอร แพ็คเกจจ�้ง (99.00%)

บร�ษัทรวม

สายธุรกิจการผลิต
President Foods (Cambodia) Co.,Ltd. (30.00%)
Ayeyarwaddy Success Venture Foods Co.,Ltd. (24.00%)
สายธุรกิจการลงทุน
บจ.ไทย-เมียนมาร ซัคเซสเวนเจอร (35.00%)
บจ.บุญแคปปตอลโฮลดิ้ง (32.00%)
สายธุรกิจบร�การ และอื่นๆ
Canchana International Co.,Ltd. (40.00%)
บจ.รวมอิสสระ (25.00%)
บจ.รวมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท (25.00%)
บจ.สยามอาราตะ (25.00%)
บจ.ศร�ราชาขนสง (20.00%)
บจ.สหพัฒน เร�ยล เอสเตท (20.00%)
บจ.สหอุบลนคร (20.00%)
บจ.สห ลอวสัน (21.34%)
บมจ. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี (12.68%)
บจ. เส-นอรสห โลจ�สติกส (19.75%)
บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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จำนวนหุน
ที่ถือ

สัดสวนการ
ถือหุน (%)

ช�่อธุรกิจ

สถานที่ตั้ง

โทรศัพท

โทรสาร

ประเภทธุรกิจ

1

SAHA VIETNAM CO.,LTD.

No.2, Binh Phu Residential Street 4, Ward 11, District 6,
Ho Chi Minh City, Vietnam

-

-

จัดจำหนายสินคาอุปโภค
-บร�โภค

2

บ.โชคชัยพิบูล จก.

2156 ถ.เพชรบุร�ตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 10310

02-3180062

02-3191676

อสังหาร�มทรัพย
และบร�การ

9,200,000

9,199,994

99.99

3

บ.กรุงเทพทาวเวอร (1999) จก.

2170 ถ.เพชรบุร�ตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 10310

02-3081000

02-3081008

อาคารสำนักงานใหเชา

5,190,000

5,189,940

99.99

4

บ.แดร�่ไทย จก.

132 ม.3 ถ.เขางู-เบิกไพร ต.คุงพยอม อ.บานโปง จ.ราชบุร� 70110

032-372461-2

032-372463

นมเปร�้ยว

537,000

343,180

63.91

5

บ.ทิพยวาร�นวัฒนา จก.

2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร ถ.เพชรบุร�ตัดใหม เขตหวยขวาง กทม. 10310

02-3181147

02-7167107

ผลิตสินคาบร�โภค

164,400

97,597

59.37

6

CANCHANA INTERNATIONAL
CO.,LTD.

77 A, Sothearos Blvdl,Sangkat Tonle Basac, Khan Chamkarmon,
Phnom Penh Capital, Kingdom of Cambodia

-

-

จัดจำหนายสินคา

1,000

400

40.00

7

บ.ไทย-เมียนมาร ซัคเซสเวนเจอร จก.

278 ถ.ศร�นคร�นทร แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. 10240

02-3744730

02-3753185

การลงทุน

1,000,000

349,997

35.00

8

บ.บุญแคปปตอลโฮลดิ้ง จก.

530 ซอยสาธุประดิษฐ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120

02-2930030

02-2930040

ลงทุน

70,000,000

22,399,999

32.00

9

PRESIDENT FOODS (CAMBODIA)
CO.,LTD.

Phum Mor, Chamkardoung Road, Phnom Penh Cambodia

-

-

ผลิตอาหาร

1,500,000

450,000

30.00

10

บ.รวมอิสสระ จก.

2922/196 ชั้น 10 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร 2
ถ.เพชรบุร�ตัดใหม เขตหวยขวาง กทม. 10310

02-3082888

02-3082577

อสังหาร�มทรัพย

4,200,000

1,050,000

25.00

11

บ.รวมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จก.

2922/196 ชั้น 10 ชาญอิสสระทาวเวอร 2
ถ.เพชรบุร�ตัดใหม เขตหวยขวาง กทม. 10310

02-3082888

02-3082577

โรงแรม

5,600,000

1,400,000

25.00

12

บ. สยามอาราตะ จก.

54 อาคาร บี.บี.บิลดิ้ง ชั้น 8 หองเลขที่ 3823 ถ.สุขุมว�ท 21
เขตวัฒนา กทม. 10110

02-2620671

02-2620672

จัดจำหนายสินคา

200,000

50,000

25.00

ทุนจดทะเบียน
3,100,000,000 ดอง

100.00

รายงานประจำป 2564

จำนวนหุนที่
ออกจำหนาย

ลำดับ
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โครงสรางและการดำเนินงาน

ช�่อ/ สถานที่ / โทรศัพท โทรสารของนิติบุคคลที่บร�ษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ข�้นไป

15
ลำดับ

ช�่อธุรกิจ

สถานที่ตั้ง

โทรศัพท

โทรสาร

ประเภทธุรกิจ

จำนวนหุนที่
ออกจำหนาย

จำนวนหุน
ที่ถือ

สัดสวนการ
ถือหุน (%)

-

-

ผลิตอาหาร

10,000,000

2,400,000

24.00

13

บ.อิรวดี ซัคเซส เวนเจอรฟูดส จก.

86/10 Tabat Swal Village Tact, Palate-U
Rd.,Sint Kai to Township, Myanmar

14

บ.สห ลอวสัน จก.

2170 ถ.เพชรบุร�ตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 10310

02-3080708

02-3080702

รานคาสะดวกซ�้อ

13,670,000

2,917,060

21.34

15

บ.ศร�ราชาขนสง จก.

999/11 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศร�ราชา จ.ชลบุร� 20230

038-480444

038-480838

ขนสง

100,000

20,000

20.00

16

บ.สหพัฒน เร�ยล เอสเตท จก.

757/10 ซ.ประดู 1 ถ.สาธุประดิษฐ
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120

02-2930030

02-2930040

พัฒนาที่ดิน

36,000,000

7,200,000

20.00

17

บ.สหอุบลนคร จก.

611/40 ซ.วัดจันทนใน แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กทม. 10120

02-2930030

02-2930040

นิคมอุตสาหกรรม

1,250,000

250,000

20.00

18

บจ. เส-นอรสห โลจ�สติคส

311 หมู 1 ต.บึง อ.ศร�ราชา จ.ชลบุร� 20230

038-482033

038-482023

ขนสง

2,000,000

395,000

19.75

19

บ.ไอ.ดี.เอฟ จก.

747/163-164 ซ.ประดู 1 ถ.สาธุประดิษฐ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10120

02-2944403-4

02-2944500

ลงทุน

90,000

17,644

19.60

20

บมจ.แพนเอเซ�ยฟุตแวร

177/20 ม.5 ต.หนองขาม อ.ศร�ราชา จ.ชลบุร�

038-480713-4

038-480187

ผลิตรองเทา

540,000,000

97,843,300

18.12

21

บ.ไทซันฟูดส จก.

278 อาคารทีเอฟ ถ.ศร�นคร�นทร แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. 10240

02-7317250-5

02-7317256

ผลิตและจำหนาย
น้ำผลไม

5,000,000

843,750

16.88

22

บ.ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จก.

889 อาคารไทย ซ�ซ� ทาวเวอร หองเลขที่ 124 ชั้น 12 ถ.สาทรใต
เขตสาทร กทม. 10120

02-6758356

02-6739899

จำหนายผลิตภัณฑ
บำรุงสุขภาพ

250,000

37,500

15.00

23

บ.สห แคปปตอล ทาวเวอร จก.

530 ซอยสาธุประดิษฐ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120

02-2930030

02-2930040

พัฒนาอสังหาร�มทรัพย

50,000,000

7,500,000

15.00

24

บ.เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตร� จก.

11 ถ.สาธุประดิษฐ เขตยานนาวา กทม. 10120

02-2930030

02-2930040

ลงทุน

400,000

57,466

14.37

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

โครงสรางและการดำเนินงาน

ช�่อ/ สถานที่ / โทรศัพท โทรสารของนิติบุคคลที่บร�ษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ข�้นไป

โทรสาร

ประเภทธุรกิจ

จำนวนหุนที่
ออกจำหนาย

จำนวนหุน
ที่ถือ

สัดสวนการ
ถือหุน (%)

9 ถ.รัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม กรุงเทพ

02-4839999

-

โรงพยาบาล

195,000,000

27,793,333

14.25

บ.ไลออน (ประเทศไทย) จก.

666 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120

02-2940191

02-2944365

ผลิตสินคาอุปโภค

5,000,000

706,501

14.13

27

บ. เว�ลดเบสท คอรปอเรชั่น จก.

19/1 อาคารรอยัล ซ�ตี้ อเวนิว ซ.ศูนยว�จัย ถ.เพชรบุร�ตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม. 10310

05-2065888

05-2065888

ใหเชารถยนต
และบร�การดานอื่นๆ

500,000

70,000

14.00

28

บ.โชคสามัคคี จก.

188 ซ.ลาดพราว 73 ถ.ลาดพราว
แขวงวังทองหลาง เขตบางกะป กทม. 10900

02-5303479

02-9331431

ลงทุน

11,600,000

1,600,000

13.79

29

บ.เพรซ�เดนท คอมเมอรเช�ยล จก.

90/4 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. 10250

02-3143777
02-3145848

02-7194684

จำหนายบะหมี่

5,000

650

13.00

30

บมจ. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี

414/25 ซอยพัฒนาการ 1 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120

02-2954255

02-6836548

จำหนายสินคา
ผานเคร�่องอัตโนมัติ

700,000,000

88,767,500

12.68

31

บ.อเมร�กันฟูด จก.

16 ซ.ลาดพราว 115 ถ.ลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กทม. 10240

02-5500725

02-5500725

ผลิตและ
จำหนายไอศร�ม

14,000,000

1,680,000

12.00

32

บ.สห โตคิว คอรปอเรชั่น จก.

999 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศร�ราชา จ.ชลบุร� 20280

038-480444

038-480505

พัฒนาอสังหาร�มทรัพย

792,000

95,040

12.00

33

บมจ.ฟารอีสท เฟมไลน ดี ดี บี

465/1-467 ถ.ศร�อยุธยา เขตราชเทว� กทม. 10400

02-2480888

02-466055-6

โฆษณา

7,749,950

922,650

11.91

34

บ.เอราวัณสิ่งทอ จก.

49 ม.3 ถ.ปูเจาสมิงพราย สำโรงใต พระประแดง สมุทรปราการ 10130

02-7543604-5

02-1833916

ปนดายและทอผา

6,214,634

630,493

10.15

35

บ.คิวพี (ประเทศไทย) จก.

612 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุร� กทม. 10600

02-4769545-6

02-4769547

ผลิตซอสปรุงรส

2,630,000

263,000

10.00

36

บ.แพนแลนด จก.

222 ม.7 ต.คลองกิ่ว อ.บานบึง จ.ชลบุร� 20220

038-480444

038-480505

พัฒนาที่ดิน

3,000,000

300,000

10.00

38

บ.ยู ซ� ซ� อูเอะช�มา คอฟฟ
(ประเทศไทย) จก.

183 อาคารร�เจนทเฮาส ชั้น 9 ถ.ราชดำร�
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

02-6505400-2

02-6505403

อุปโภคบร�โภค

150,000

15,000

10.00

38

บจ.ไทยเพรซ�เดนทฟูดส (ฮังการ�)

2500 Eszztergom, (Ipari Park) Rubik Ernoutca 20377/9

-

-

ผลิตอาหาร

2,350,000,000

235,000,000

10.00

ช�่อธุรกิจ

25

บมจ. นวเวช อินเตอรเนชั่นแนล

26

สถานที่ตั้ง
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โครงสรางและการดำเนินงาน

ช�่อ/ สถานที่ / โทรศัพท โทรสารของนิติบุคคลที่บร�ษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ข�้นไป

โครงสรางและการดำเนินงาน
1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือหุนในบร�ษัทยอยหร�อบร�ษัทรวมเกินกวารอยละ 10
- ไมมี 1.3.3 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ
- ไมมี 1.3.4 ผูถือหุน
(1) รายช�่อผูถือหุนรายใหญ ณ วันปดสมุดทะเบียน วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ก) กลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก
รายช�่อผูถือหุน

จำนวนหุน

1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง

82,417,665

สัดสวน
การถือหุน (%)
24.98

2. บมจ. ไอ.ซ�.ซ�. อินเตอรเนชั่นแนล

34,830,158

10.55

3. บร�ษัท โชควัฒนา จำกัด

25,583,641

7.75

4. นายว�รพัฒน พูนศักดิ์อุดมสิน

16,735,288

5.07

5. LION CORPORATION

16,533,333

5.01

6. NISSIN FOOD HOLDINGS CO.,LTD.

16,216,666

4.91

7. บร�ษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด

14,042,096

4.26

8. LOTTE COMPANY LIMITED.

8,200,000

2.48

9. นายสำเร�ง มนูญผล

7,200,344

2.18

10. KEWPIE CORPORATION

5,219,737

1.58

การกระจายการถือหุนตามจำนวนรายที่ถือ โดยแบงชวงจำนวนหุนที่ถือตามจำนวนราย ของผูถือหุน
ชวงจำนวนหุนที่ถือ
1

-

50

จำนวนรายที่ถือ

%

224

13.54

51

- 100

173

10.46

101

- 500

278

16.81

501

- 1,000

201

12.15

1,001

- 3,000

193

11.67

3,001

- 5,000

96

5.80

5,001

- ข�้นไป

489

29.56

1,654

100.00

รวม

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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ประเภทและจำนวนผูถือหุน ตามประเภทของบุคคลที่ถือหุน
ประเภท

จำนวนราย

จำนวนหุน

รอยละ

นิติบุคคล
สัญชาติไทย

68

197,888,034

59.97

สัญชาติตางดาว

12

48,050,829

14.56

1,568

83,619,327

25.34

6

441,810

0.13

1,654

330,000,000

100.00

บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
สัญชาติตางดาว
รวม

(ข) กลุมผูถือหุนรายใหญมีอิทธ�พลตอการกำหนดนโยบาย - ไมมี (2) บร�ษัทฯ ไมไดประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบร�ษัทอื่น (Holding company)
(3) บร�ษัทฯ ไมมีขอตกลงระหวางผูถือหุนใหญ (Shareholders’ agreement)
1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว
1.4.1 บร�ษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 330,000,000 บาท เร�ยกชำระแลว 330,000,000 บาท
แบงเปนหุนสามัญ 330,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
ทั้งนี้ บร�ษัทฯ มีหุนสามัญซ�้อคืนจากโครงการซ�้อหุนคืน ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน - 30 พฤศจ�กายน 2563
รวมหุนสามัญซ�้อคืนจำนวน 1,827,100 หุน และมีหุนสามัญซ�้อคืนจากโครงการซ�้อหุนคืน ตั้งแตวันที่
1 - 30 ธันวาคม 2564 จำนวน 147,500 หุน รวมจำนวนหุนสามัญซ�้อคืนซ�่งเปนหุนสามัญที่ไมมีสิทธ�
ออกเสียง จำนวน 1,974,600 หุน
1.4.2 บร�ษัทฯ ไมมีหุนประเภทอื่นที่มีสิทธ�หร�อเง�่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ
1.5 การออกหลักทรัพยอื่น
ในป 2564 บร�ษัทฯ ไมมีการออกหลักทรัพยแปลงสภาพ และหลักทรัพยที่เปนตราสารหนี้
1.6 นโยบายการจายปนผล
บร�ษัทฯ กำหนดนโยบายการจายเง�นปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.15 บาท ตอป ทั้งนี้ยอมข�้นกับ
ผลการดำเนินงานของบร�ษัทและภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก
**2564

2563

2562

2561

2560

กำไรสุทธ�ตอหุน (บาท)

4.87

4.74

4.77

4.98

4.38

เง�นปนผลตอหุน (บาท)

1.60

1.60

1.60

1.50

1.50

32.81%

33.64%

33.52%

30.12%

34.28%

การจายเง�นปนผล

อัตราการจายเง�นปนผลตอกำไรสุทธ�

** หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 12 (ชุดที่ 28) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 มีมติใหนำเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป
2565 ซ�่งกำหนดใหมีข�้นในวันที่ 25 เมษายน 2565 เพื่ออนุมัติการจายเง�นปนผล หุนละ 1.60 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท
ครั้งที่ 8 (ชุดที่ 28) เมื่อวันที่ 11 พฤศจ�กายน 2564 มีมติอนุมัติจายเง�นปนผลระหวางกาลไปแลว ในอัตราหุนละ 0.60 บาท คงเหลือ
จายเง�นปนผลในอัตราหุนละ 1.00 บาท ทั้งนี้ การจายเง�นปนผลดังกลาวยังมีความไมแนนอน เนื่องจากตองรอการอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผูถือหุน
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2. การบร�หารจัดการความเสี่ยง

ป 2564 ทุกบร�ษัทถูกทดสอบประสิทธ�ภาพการดำเนินงานจากสถานการณการระบาดหนักของไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ทามกลางความไมแนนอนและสภาพแวดลอมที่ผันผวน สงผลใหระบบบร�หารความเสี่ยงทว�ความจำเปน
บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ยังคงสรางผลการดำเนินงานที่ดีไดในชวงว�กฤตนี้และเช�่อมั่นวาผลประกอบการ
ทางธุรกิจจะดีไดนน้ั สวนหนึง่ คือการมีระบบบร�หารความเสีย่ งอยางเปนรูปธรรม จ�งไดกำหนดเปาหมายสำคัญของระบบฯ
ไว 2 ประการ ไดแก 1) ทำใหผมู สี ว นไดเสีย (Stakeholder) มัน่ ใจวาบร�ษทั ฯ มีความพรอมตอการบร�หารความไมแนนอน
2) สรางความยัง่ ยืนใหกบั องคกรดวยการบร�หารความเสีย่ งอยางเปนระบบ ตลอดจนหาโอกาสใหมทส่ี อดคลองกับบร�บท
และทิศทางอนาคต
กรอบการบร�หารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management Framework)

Enterprise Risk
Management
Enterprise Risk
Governance
Management
Process
บร�ษัทฯ เช�่อมั่นวาการบร�หารความเสี่ยงใหประสบผลสัมฤทธ�์นั้น ตองประกอบไปดวย 2 สวนสำคัญคือ กลไก
การกำกับดานการบร�หารความเสีย่ งองคกร (Enterprise Risk Governance) และกระบวนการบร�หารความเสีย่ งองคกร
(Enterprise Risk Management Process)
1. กลไกการกำกับดานการบร�หารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Governance)
บร�ษัทฯ พัฒนาวัฒนธรรมความเสี่ยงองคกรผานกลไกกำกับดานความเสี่ยงที่ชัดเจน และตระหนักดีวา การทำ
ใหพนักงานทุกระดับเห็นความสำคัญของการบร�หารความเสี่ยง เร�่มตนจากผูนำ ซ�่งนโยบายของบร�ษัทฯ
ไดออกแบบการกำกับดูแลความเสี่ยงขององคกร ดังนี้

คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบร�หาร
คณะกรรมการบร�หาร
ความเสี่ยง
คณะทำงาน / ทีมงาน
ดานบร�หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบร�ษัท คือผูรับผิดชอบสูงสุดและตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวกับความเสี่ยงสำคัญของบร�ษัท
โดยไดรบั การกลัน่ กรองจากคณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการบร�หารความเสีย่ ง และคณะกรรมการตรวจสอบ
ในประเด็นทีเ่ กีย่ วของ และเพือ่ ใหความเสีย่ งไดมกี ารปรับปรุง (update) ใหสอดรับกับทิศทางปจจุบนั และอนาคต
บร�ษัทฯ จ�งไดมีการตั้งคณะทำงาน/ทีมทำงานดานบร�หารความเสี่ยง ทำงานรวมกับทีมที่ปร�กษาที่เช�่ยวชาญ
ดานการบร�หารความเสี่ยง เพื่อใหผลการว�เคราะหความเสี่ยงมีประสิทธ�ภาพมากที่สุด

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

19

การบร�หารจัดการความเสี่ยง
2. กระบวนการบร�หารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management Process)
บร�ษทั ฯ ใช COSO ERM 2017 (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission,
Enterprise Risk Management) เปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการบร�หารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
มีการถายทอดองคความรู จัดทำ Workshop จากผูเ ช�ย่ วชาญดานการบร�หารความเสีย่ ง เพือ่ ใหไดชดุ ความเสีย่ ง
ที่สะทอนถึงว�สัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนกลยุทธของบร�ษัท ดวยกระบวนการดังตอไปนี้
การจัด

สภาพแวดลอม

ภายใน

การติดตาม
ความเสี่ยง

การบร�หาร
ความเสี่ยง

การระบุ
ความเสี่ยง

การประเมิน
ความเสี่ยง

การจัดสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) ทีเ่ หมาะสม : ดวยการกำกับดานความเสีย่ งทีช่ ดั เจน
และสรางวัฒนธรรมองคกรที่ตระหนักในการบร�หารความเสี่ยง
ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) : ระบุความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงใหม (Emerging Risks) และ
ความเสี่ยงที่ใสใจตอความยั่งยืน หร�อ ESG (Environment, Society and Governance)
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) : ดวยการพัฒนาเกณฑโอกาสเกิดและผลกระทบ และนำเสนอ
แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)
การบร�หารความเสีย่ ง (Risk Management) : พัฒนากลยุทธการจัดการความเสีย่ งทีห่ ลากหลาย ปฏิบตั ไิ ดจร�ง
กำหนดระยะเวลา (Timeline) และผูรับผิดชอบหร�อเจาของความเสี่ยง (Risk Owners)
การติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring) : ทุกความเสี่ยงจะมีการติดตามผลการดำเนินงานบร�หารความ
เสีย่ งทุกไตรมาส ดวยการกำหนดดัชนีตวั ช�ว้ ดั ความเสีย่ ง (Key Risk Indicators, KRIs) และวัดผลการดำเนินงาน
เพื่อปรับระดับผลการประเมินความเสี่ยง
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ความเสี่ยงและโอกาส (Risk & Opportunity)
บร�ษัทฯ ว�เคราะหความเสี่ยงพรอมกับการระบุโอกาสทางธุรกิจ โดยแบงความเสี่ยงออกเปน 3 ประเภท
1. ความเสี่ยงใหม (Emerging Risk)
สูญเสียโอกาสในการสรางการเติบโตและขยายธุรกิจ
สินคาหลักที่สรางรายไดของบร�ษัท เปนสินคาจำเปน ไมออนไหวตอสภาพเศรษฐกิจ ซ�่งจะสังเกตไดวายอดขายของ
บร�ษัท ไมไดรับผลกระทบมากจากสถานการณ COVID-19 ทามกลางว�กฤต บร�ษัทฯ เห็นโอกาสในการสรางรายได
เพิ่มเติมจาก 1) การขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ 2) การสรางแบรนดสินคาของตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพา
ผูผลิตรายใหญนอยราย มากไปกวานั้น ในชวง COVID-19 พฤติกรรมผูบร�โภคเปลี่ยนไปใชชองทาง E-commerce
กันมากข�้น ดวยสาเหตุดังกลาว หากบร�ษัทฯ ไมปรับตัว อาจจะพลาดโอกาสในการสรางรายไดและการเติบโต
การบร�หารความเสีย่ ง : ทางบร�ษทั ฯ บร�หารความเสีย่ งดังกลาวดวยการวางแผนเปดชองทางการประกอบธุรกิจไปยัง
ประเทศอื่นเพิ่มเติม ตลอดจนพัฒนาชองทางการขายออนไลนใหเขมแข็ง และนอกจากธุรกิจหลัก บร�ษัทฯ สนับสนุน
การลงทุนในโครงการสรางโอกาสอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากผลประกอบการธุรกิจหลัก
2. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk)
ประกอบดวย ความเสีย่ งดานกลยุทธ (Strategic Risk) 1 ประเด็น ไดแก ความเสีย่ งจากความมัน่ คงของรายไดหลัก,
ความเสีย่ งดานการปฏิบตั งิ าน (Operational Risk) 3 ประเด็น ไดแก (1) ความเสีย่ งดานการเตร�ยมความพรอมของ
บุคลากร (2) ความเสี่ยงดานระบบสารสนเทศที่สอดรับกับทิศทางอนาคต (3) ความเสี่ยงดานการไมสามารถปฏิบัติ
ไดตามขอตกลงระดับการใหบร�การ (Service Level Agreement) กับคูคา
ทั้งนี้ ในป 2564 บร�ษัทฯ ไมพบความเสี่ยงดานการเง�นที่สำคัญในระดับความเสี่ยงองคกร
1) ความเสี่ยงจากความมั่นคงของรายไดหลัก
บร�ษทั ฯ มีความมัน่ คงจากการประกอบธุรกิจมายาวนาน ประกอบกับความสัมพันธอนั ดีกบั เคร�อขายการกระจาย
สินคาและรานคา แตเมือ่ รูปแบบการดำเนินธุรกิจเปลีย่ นไปจากการแทรกแซงของเทคโนโลยี พฤติกรรมของผูบ ร�โภค
เปลีย่ นไปซ�อ้ สินคาทางออนไลนมากข�น้ และการเปลีย่ นแปลงชัดเจนข�น้ จากสถานการณ COVID-19 ทำใหรปู แบบการ
ดำเนินธุรกิจในบทบาทของผูจัดจำหนายสินคาอาจตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ มากไปกวานั้น บร�ษัทฯ
พึ่งพาผูผลิตรายใหญ (Principal) นอยราย เหลานี้ลวนสงผลความมั่นคงของรายไดหลัก
การบร�หารความเสีย่ ง : บร�ษทั ฯ พัฒนารูปแบบการจัดจำหนายสินคาใหตรงกับความตองการของรานคาและผูบ ร�โภค
เก็บขอมูลทีจ่ ำเปนตอการว�เคราะหการเปนผูน ำดานการกระจายสินคา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพและประสิทธ�ภาพของ
พนักงานขาย พัฒนาระบบ E-Commerce และเพิ่มจำนวนฐานผูผลิตรายใหญ
2) ความเสี่ยงดานการเตร�ยมความพรอมของบุคลากร
เมื่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนไป ผูปฏิบัติงานตองมีสมรรถนะที่พรอมตอการขับเคลื่อนบร�ษัท ไปขางหนา
พนักงานบางสวนของบร�ษทั ยังมีชดุ ทักษะ กระบวนการทางความคิด ทัศนคติตอ งานในแบบเดิม เมือ่ ว�สยั ทัศน พันธกิจ
และทิศทางอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงไปความพรอมของบุคลากรจ�งเปนเร�่องสำคัญ
การบร�หารความเสีย่ ง : สายงานทรัพยากรบุคคลไดพฒ
ั นากลไกการรับพนักงานใหมทม่ี ชี ดุ ทักษะทีส่ อดรับตอทิศทาง
อนาคต (Future Skills) ปรับว�ธก� าร/แบบทดสอบในการรับพนักงานใหม ในดานของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ไดวางแผนออกแบบ Training Roadmap ตามสายงานและตำแหนงงาน พรอมกันนี้เพื่อใหงานธุรกรรมสำคัญ
ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง บร�ษัทฯ ไดทำแผนสืบทอดตำแหนงทางการบร�หาร (Succession Plan) และนโยบาย
หมุนเว�ยนงาน (Rotation Policy) เพื่อใหพนักงานหนึ่งคนมีสมรรถนะที่หลากหลาย
3) ความเสี่ยงดานระบบสารสนเทศที่สอดรับกับทิศทางอนาคต
ระบบสารสนเทศเปนกลไกสำคัญในการผลักดันการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model) ทัง้ ในสวน
ของกระบวนการหลัก (Core Process) และกระบวนการสนับสนุน (Support Process) บร�ษทั ฯ ประกอบธุรกิจมาเปน
ระยะเวลายาวนาน ซ�่งในอดีตจะเนนไปที่การปฏิบัติงานดวยกระดาษ หร�อ Manual เมื่อปจจุบัน การประกอบธุรกิจ
แขงกันดวยความเร็ว ความกังวลใจหลักคือการที่ระบบสารสนเทศและผูปฏิบัติงานไมพรอมตอทิศทางอนาคต
การบร�หารความเสี่ยง : บร�ษัทฯ ลงทุนปรับโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ใหม พัฒนาระบบสารสนเทศทั้ง
หวงโซอุปทานดวยระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ใหม ที่เช�่อมไปจนถึงระบบการเง�นและบัญช�
สรางแพลตฟอรมทัง้ แบบ B2B, B2C และสรางนิเวศนของแพลตฟอรม ตลอดจนพัฒนาเคร�อขายภายนอกในโครงการ
ติดตามการพัฒนาระบบรวมศูนยขอมูลแบบดิจ�ตอลใหมๆ จากสภาอุตสาหกรรม และธนาคารแหงประเทศไทย

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

21

การบร�หารจัดการความเสี่ยง
4) ความเสี่ยงดานการไมสามารถปฏิบัติไดตาม Service Level Agreement
บทบาทของผูน ำการจำหนายคือการสงมอบสินคาตรงตามเวลาทีก่ ำหนด แตเมือ่ สภาพแวดลอมการดำเนินธุรกิจ
ในปจจุบันเปนแบบ VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) การวางแผนคลังสินคาใหมี
เพียงพอตอปร�มาณความตองการลูกคามีปจจัยมหภาคเขามาเกี่ยวของ เชน ชวง Lock-Down จากโรคระบาดของ
ไวรัสโคโรนา เกิดการกักตุนสินคาจากผูบร�โภค ตลอดจนสภาพวัฏจักรทางเศรษฐกิจหลายประเด็นที่ตองพิจารณา
การพยากรณจำนวนสินคาที่แมนยำทำไดยากและทาทาย จ�งทำใหบางครั้งสินคามีไมพอตามเวลาและความตองการ
ของรานคา สงผลใหระดับการบร�การลูกคา (Service Level) ลดลงกวาที่ควรจะเปน
การบร�หารความเสีย่ ง : 1) บร�ษทั ฯ เพิม่ ความแมนยำในการพยากรณ (Forecast) ดวยการนำขอมูล แผนโปรโมชัน่
และกำลังความสามารถในการผลิตของโรงงาน โดยการใชขอ มูลในอดีตใหเกิดประโยชนตอ การพยากรณปร�มาณสินคา
ลวงหนา 2) พัฒนาระบบการอัพเดทขอมูลจำนวนสินคาในคลังสินคาทันที อยางสม่ำเสมอ เพือ่ ใหทกุ ฝายทีเ่ กีย่ วของ
เห็นระดับสินคาคงคลังที่ถูกตองและเปนจร�งมากที่สุด (Real-time Stock) เพื่อใหการวางแผนระดับสินคาแมนยำ
มากข�้น
3. ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม สังคมและการกำกับ (Environmental, Society and Governance Risk)
บร�ษัทฯ ระบุความเสี่ยงในระยะยาวเนนที่วัตถุประสงคความยั่งยืน 3 ดาน โดยในป 2564 บร�ษัทฯ ไมพบความเสี่ยง
ดานสิ่งแวดลอม สังคมและการกำกับที่อยูในระดับสูง แตเนนที่การจัดการประเด็นดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ดานสิ่งแวดลอม
บร�ษัทฯ ดำเนินการประกอบธุรกิจที่ใสใจตอสิ่งแวดลอมตลอดทั้งระบบหวงโซอุปทาน (Supply Chain) เพื่อลด
มลภาวะและใสใจเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม บร�ษัทฯ เร�่มตนดำเนินการตอไปนี้
• ศึกษาการลดการปลอยคารบอน ทั้งขนสงขาเขา (Inbound Logistics) และขนสงขาออก (Outbound
Logistics) โดยการพิจารณาจัดหาพาหนะที่ไมทำรายสิ่งแวดลอม
• รณรงคการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธ�ภาพ ลดการใชกระดาษ ประหยัดน้ำ ตลอดจนควบคุมการใช
พลังงานเทาทีจ่ ำเปน ทัง้ นี้ บร�ษทั ฯ ไดเร�ม่ พิจารณาการใชพลังงานทดแทนจาก พลังงานแสงอาทิตย ในคลัง
สินคาที่ศร�ราชา
• บร�ษทั ฯ ใหความสำคัญตอการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Climate Change) ดวยการเร�ม่ ประเมินปร�มาณ
คารบอนฟุตพร�้นทขององคกรหร�อปร�มาณกาซเร�อนกระจกที่ปลอยออกมาอยางเปนรูปธรรม
• ดำเนินโครงการรณรงคการร�ไซเคิลขยะ เชน โครงการ ‘Green Please’ เพือ่ รับร�ไซเคิลขวดพลาสติกภายใน
บร�ษัทฯ และ โครงการ ‘เก็บ แลก แยก จา’ ที่ชุมชนคุงบางกระเจา รวมกับโครงการ Care the Whale
ขยะลองหน กับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อสงเสร�มใหชุมชนคัดแยกขยะ เพื่อนำมาร�ไซเคิล
2) ดานสังคม
การบร�หารงานดวยหลักจร�ยธรรม เนนความเทาเทียม ใหเกียรติซง่� กันและกัน ภายใตนโยบายความหลากหลาย
และยอมรับความแตกตางของบุคคล (Diversity and Inclusion Policy) คือหลักการทำงานของบร�ษทั ตลอดจน
ใหโอกาสทุกเพศ ทุกวัยในการเขามาทำงาน มีการจางงานผูพ กิ าร การเปดโอกาสใหพนักงานมีสว นรวม ในการ
เจรจาตอรองเกีย่ วกับสวัสดิการและขอตกลงทีส่ ง ผลกระทบตอพนักงาน การมีกระบวนการเลิกจางทีเ่ ปนไปตาม
กฎหมายและสัดสวนของผูบร�หาร หัวหนาฝาย หัวหนางานมีทั้งผูชายและผูหญิงในสัดสวนเทากัน
3) ดานกำกับดูแล
การตัดสินใจสำคัญขององคกรจะผานกลไกการกำกับจากคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อลดอคติและเนนหลัก
ธรรมาภิบาล โดยหากมีการลงทุนหร�อขยายกิจการ จะมีการตัง้ คณะกรรมการกลัน่ กรองและกำกับอยางเปนระบบ
มีกระบวนการคัดเลือกและประเมินคูคาที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั�งยืน
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน)
แนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืน
รายงานฉบับนี้ จัดทำข�้นเพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานในรอบป 2564 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
2564 เกี่ยวของกับการบร�หารจัดการเพื่อความยั่งยืน อันเกี่ยวโยงกับประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ซ�่งบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ไดจัดทำและเผยแพรขอมูล โดยอางอิงการจัดทำรายงานใหมีความสอดคลอง
ตามดัชนีช�้วัดของ Global Reporting Initiative Version Standard (GRI Standard 2018) และ UN Sustainability
Development Goals
SDGS : 17 GOALS เพื่อเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน

โดยเนื้อหาและสาระสำคัญของการรายงาน ป 2564 นี้ มุงเนนการดำเนินงานตามทิศทางการดำเนินธุรกิจ
ว�สัยทัศน และกลยุทธองคกร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรมของคานิยมองคกร อีกทั้งให
ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่ถือเปนหัวใจสำคัญ อันจะนำไปสูความสำเร็จขององคกรอยางยั่งยืนดวยการพัฒนา
ความสามารถ ทักษะ รวมถึงการรักษาพนักงานใหอยูและเติบโตไปพรอมกับองคกร
โครงสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ
ภายใตการบร�หารงานของคณะกรรมการบร�ษทั ทีม่ งุ เนนการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนแบบบูรณาการ จ�งไดมกี ารจัดโครงสราง
องคกรใหมคี ณะกรรมการจำนวน 5 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบร�หารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบร�หาร โดยมอบหมายใหคณะกรรมการ
บร�หารรับผิดชอบกำกับดูแลในสวนของการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน และการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑแนวทางการปฏิบตั ใิ นดาน
ตางๆ ของบร�ษทั ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบตอสังคม เพือ่ นำพาบร�ษทั สูค วามสำเร็จ
ที่ยั่งยืน

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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โครงสรางองคกร

คณะกรรมการบร�ษัท
เลขานุการบร�ษัท
คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบร�หาร

สำนักตรวจสอบภายใน

กรรมการผูอำนวยการ
ทิศทางการดำเนินธุรกิจ
บร�ษัทฯ ไดบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคม จากจุดเร�่มตนดวยการทำกิจกรรมเพื่อสังคม การบร�จาคและ
ชวยเหลือชุมชนในดานตางๆ สูก ารพัฒนากระบวนการจัดการอยางยัง่ ยืนแบบบูรณาการ ดวยการเช�อ่ มโยงความรับผิดชอบ
ตอสังคม เขากับยุทธศาสตร ว�สัยทัศน และพันธกิจขององคกร เพื่อสรางความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ
• ว�สัยทัศน (Vision)
เปนผูนำในการตอบสนองความตองการและยกระดับคุณภาพช�ว�ตของผูบร�โภค ดวยสินคาและบร�การที่มีคุณภาพ
• พันธกิจ (Mission)
1. คัดสรรและจัดจำหนายผลิตภัณฑคณ
ุ ภาพดี ราคาทีเ่ หมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชนของผูบ ร�โภคเปนสำคัญ
2. ขยายชองทางการจัดจำหนายใหครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อใหผูบร�โภคในประเทศและตางประเทศสามารถ
เขาถึงผลิตภัณฑที่ดีมีคุณภาพไดอยางสะดวก
3. เพิ่มจุดแข็งใหกับทุกหนวยงานในบร�ษัท เพื่อเพิ่มข�ดความสามารถทางการแขงขันและเพิ่มคุณคาในบร�การ
ของบร�ษัท ตอคูคาและผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
4. พัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเช�่ยวชาญและเพิ่มประสิทธ�ภาพในการ
ปฏิบัติงาน ควบคูไปกับการปลูกฝงคุณคาดานคุณธรรม จร�ยธรรม
5. สรางความไววางใจใหกบั ผูม สี ว นไดเสีย และใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม การรักษาสิง่ แวดลอม
โดยใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
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• เปาหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ :
สรางการเติบโตและความสามารถในการขับเคลือ่ นธุรกิจ โดยเพิม่ ยอดขายและกำไร เพือ่ การเจร�ญเติบโตอยาง
ยั่งยืน สามารถจายเง�นปนผลใหกับผูถือหุนไดอยางสม่ำเสมอ
• กลยุทธหลักในการดำเนินธุรกิจ
1. พัฒนาผลิตภัณฑ ตราสินคา และบร�การ ทั้งสินคาที่รวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และสินคาของบร�ษัท
ใหมีความหลากหลาย มีคุณภาพ เปนที่นาเช�่อถือ ยอมรับ และสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบร�โภค
2. จัดหาสินคาที่ดีและเหมาะสมตอผูบร�โภค ดวยการนำเขาสินคาจากตางประเทศ รวมถึงการสนับสนุน
ผูประกอบการขนาดยอมภายในประเทศ
3. พัฒนาชองทางการจัดจำหนาย การตลาดรูปแบบใหมๆ ที่เหมาะสมกับยุคสมัยและตรงกับความตองการ
ของผูบร�โภค
4. ลงทุนธุรกิจใหมๆ ที่จะสามารถสงเสร�มธุรกิจในอนาคตของบร�ษัท เพื่อใหองคกรมีศักยภาพ พรอมตอการ
เปลี่ยนแปลงและแขงขัน
5. พัฒนาเทคโนโลยีและขอมูล เพือ่ เสร�มสรางความเขมแข็งในการเปนผูน ำตลาด และตอบสนองความตองการ
ของลูกคาอยางรวดเร็ว
• คานิยมองคกร (Core Values) : ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)
: การพัฒนาไปขางหนาอยางตอเนื่อง (Advancement)
: การรวมพลังดวยความสามัคคี (Harmony)
: มีความมุงมั่นสูความเปนเลิศ (Passion for Excellence)
: องคกรคนดีที่ซ�่อสัตยและยุติธรรม (Truthfulness)
กระบวนการดำเนินงานดานการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ

ว�สัยทัศน

พันธกิจ

เปาหมาย
ธุรกิจ

กลยุทธหลัก

แผนงาน
ตัวช�้วัด

การ
ดำเนินการ

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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1. นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
“สนับสนุน สงเสร�มใหชุมชมและสังคม อยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยการพัฒนาคุณภาพช�ว�ตขั้นพื้นฐาน ใหเปน
สวนหนึ่งของสังคมที่มีความเขมแข็งและยั่งยืน”
เปาหมาย : การอยูรวมกันอยางมีความสุข
1. ซ�่อสัตยสุจร�ต : มีว�นัย ยุติธรรม ไมทุจร�ต ตรงตอเวลา
2. พัฒนาตน
: ใฝรู ใฝศึกษา จ�ตอาสา พัฒนาตนเอง
กลยุทธ : การพัฒนาคุณภาพช�ว�ตขั้นพื้นฐาน
1. เสร�มสราง และใหความชวยเหลือชุมชนและสังคม เกี่ยวกับคุณภาพช�ว�ตขั้นพื้นฐาน (Financial)
2. สนับสนุน และใหความชวยเหลือชุมชน สังคม เพื่อตอยอดองคความรู (Non-Financial)
2. การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ
บร�ษทั ฯ คำนึงถึงประเด็นทีเ่ ปนสาระสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ซ�ง่ ครอบคลุมดานเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดลอม
ทีเ่ กีย่ วของกับผูม สี ว นไดเสียของบร�ษทั ใหทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน เพือ่ ตอบสนองตอความคาดหวังของผูม สี ว น
ไดเสีย ซ�ง่ เปนปจจัยสำคัญตอการรักษาความสามารถในการแขงขัน และสรางมูลคาในระยะยาว เพือ่ สนับสนุนการดำเนิน
ธุรกิจของบร�ษัทใหเกิดความยั่งยืน
Principle
คูคา
(โรงงานผลิต)

Inbound
Logistic
ขนสงขาเขา

Warehouse
คลังสินคา

• จัดหาสินคาที่มี • การจัดหา
• การจัดการ
คุณภาพได
พาหนะและ
คลังสินคา
มาตรฐานและ
อุปกรณสำหรับ • การจัดเก็บ
เปนมิตรตอ
ขนสงที่มี
และกระจาย
สิ่งแวดลอม
คุณภาพ
สินคา
เชน
และเปนมิตรตอ
บรรจุภัณฑที่
สิ่งแวดลอม
เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
• กระบวนการ
จัดซ�้อจัดหาที่
เปนธรรม
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Distribution
การจัดจำหนาย
และการตลาด

Outbound
Logistic
การกระจาย/
สงมอบสินคา

Customer/
Consumers
ลูกคา

• การกำหนด
• การจัดหาพาหนะ • ไดรับสินคา
ราคาอยาง
และอุปกรณ
ที่มีคุณภาพ
เหมาะสม
สำหรับขนสงที่มี ปลอดภัย
• การใหขอมูล
คุณภาพและเปน และตรงเวลา
เกี่ยวกับสินคา มิตรตอ
• มีกระบวนการ
อยางถูกตอง
สิ่งแวดลอม
รับขอรองเร�ยน
ครบถวน
• การขนสงที่
/ ความเห็น /
• การโฆษณา
รวดเร็ว และมี
ขอเสนอแนะ
ประชาสัมพันธ ประสิทธ�ภาพ
• การสงเสร�ม
• สงมอบสินคาที่มี
การตลาด
คุณภาพ ปลอดภัย
และตรงเวลา

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั�งยืน
กลุมผูมีสวนไดเสีย

ความคาดหวัง

ชองทางการสื่อสารและการมีสวนรวม

1. คูคา

• ปฏิบัติตามเง�่อนไขทางการคา ที่สุจร�ตและเปนธรรม
• แลกเปลี่ยนความรู รวมกันพัฒนา
และเพิ่มคุณคาสินคา
• ดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรมภายใต
กรอบของกฎหมาย
• ปฏิบัติตามสัญญาหร�อเง�่อนไขตางๆ ที่ตกลงกัน
• สรางสัมพันธภาพและความเขาใจที่ดีตอกัน

• มีกระบวนการคัดเลือก และประเมิน
คูคาที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได
• การประชุมรวมกัน
• การรวมมือพัฒนาผลิตภัณฑ
• การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
• การมีชองทางการรับขอเสนอแนะ
หร�อขอรองเร�ยน

2. ผูถือหุน

• ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
• ผลการดำเนินงานที่ดี
และมีผลตอบแทนอยางสม่ำเสมอ
• บร�หารงานดวยความโปรงใส
เปนธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล
• การเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวน
และทันเวลา

• การจัดประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อให
ผูถือหุนมีโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็น
• เผยแพรผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำาหนด
• การตอบขอซักถามทางโทรศัพท
อีเมล Website และรายงานประจำป

3. ลูกคา

•
•
•
•

ไดรับสินคาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
ใหขอมูลสินคาที่ถูกตองครบถวน
ราคาของสินคาและบร�การมีความเหมาะสม
มีสินคาที่ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เปนทางเลือก
• การรักษาความลับของขอมูลลูกคา
• มีชอ งทางการรับขอรองเร�ยนและจัดการกับขอรองเร�ยน

•
•
•
•
•

4. พนักงาน

• ไดรับการจางและปฏิบัติอยางเปนธรรม
• ไดรับผลตอบแทน และสวัสดิการอยางเหมาะสม
• มีสภาพแวดลอมการทำงานที่ปลอดภัย และสุขภาพที่ดี
• ไดรบั การอบรมพัฒนาความรูแ ละความกาวหนาในอาช�พ
• เคารพตอสิทธ�มนุษยชน
• มีความทัดเทียมและโอกาสในความกาวหนา
• สนับสนุนการมีสวนรวมในการกำหนดทิศทาง
การดำเนินงานและการพัฒนาบร�ษัท

• ประกาศตางๆ
• การฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถตามแผนประจำป
• การสื่อสารผานชองทางตางๆ
เชน Line, E-mail
• รับฟงความเห็น หร�อขอรองเร�ยน

5. เจาหนี้การคา

• ปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกกลุมอยางเสมอภาคและเปนธรรม • รายงานประจำป
• ปฏิบัติตามสัญญาหร�อเง�่อนไขตางๆ ที่ตกลงกัน
• การรับฟงขอเสนอแนะ ขอรองเร�ยน
อยางเครงครัด
และแจงปญหาใหทราบเปนการลวงหนา

6. คูแขง

• ดำเนินธุรกิจและแขงขันดวยความเปนธรรม โปรงใส
ปฏิบัติตามกรอบการแขงขันที่ดีและสุจร�ต

• ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบ
การแขงขันที่เปนธรรมรวมกัน
• ไมทำลายช�่อเสียงของคูแขงทางการคา

7. ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดลอม

• ไมละเมิดสิทธ�บุคคลอื่นที่อยูรวมในชุมชนและสังคม
• ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบตอชุมชน สังคม
และสิ่งแวดลอม
• ใหการสนับสนุนกิจกรรม

• การสื่อสารผานชองทางตางๆ
• การมีชองทางการรับขอเสนอแนะ
หร�อขอรองเร�ยน

8. ภาครัฐ

• ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ
• ชำระภาษีถูกตอง ครบถวน
• รวมมือและสนับสนุนการพัฒนาโครงการและกิจกรรม
ทันเวลาตามขอกำหนดของกฎหมาย
สาธารณประโยชน
• สนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ

การเขาพบลูกคา
การทำกิจกรรมรวมกับลูกคา
การจัดงานแสดงและจัดจำหนาย
การสื่อสารผานชองทางตางๆ
การจัดใหมีกระบวนการที่ลูกคาสามารถ
รองเร�ยนเกี่ยวกับคุณภาพบร�การ
และความปลอดภัยของสินคา
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การติดตามผล และการปรับปรุงพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
จากการประเมินแบบว�เคราะหผูมีสวนไดเสียแลว บร�ษัทฯ จะทำการติดตามผลและประเมินผลกระบวนการ
สรางการมีสว นรวมของผูม สี ว นไดเสีย เพือ่ นำไปปรับปรุงประสิทธ�ภาพของกระบวนการในอนาคตและจัดทำแผนบูรณาการ
จากขอเสนอแนะทีไ่ ดจากการมีสว นรวมของผูม สี ว นไดเสียในประเด็นสำคัญของบร�ษทั เพือ่ สะทอนวา บร�ษทั ฯ เห็นคุณคา
ของกระบวนการมีสวนรวมและขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสีย ในการกำหนดยุทธศาสตรและการดำเนินโครงการของ
บร�ษัท พรอมทั้งเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนทราบ

การจัดการดานความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดลอม
บร�ษัทฯ มีระบบบร�หารจัดการสิ่งแวดลอมภายในองคกร สามารถชวยใหวางแผนการดำเนินงาน และจัดเก็บ
ขอมูลดานสิง่ แวดลอมไดอยางเปนระเบียบแบบแผน มีระบบการบร�หารจัดการ ดานสิง่ แวดลอมทีม่ แี นวโนมการพัฒนาผล
การดำเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง รวมถึงการลดคาใชจาย และลดความเสี่ยงดานการเง�นที่อาจเกิดข�้นจาก
การละเมิดขอกำหนดดานสิง่ แวดลอม รวมถึงกำหนดนโยบายการจัดการและดูแลสิง่ แวดลอมทีค่ รอบคลุมประเด็นสำคัญ
ในการดำเนินงานใหสอดคลอง ตามขอกำหนดดานสิ่งแวดลอมและประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่เปนสาระสำคัญตอธุรกิจ
การควบคุมผลกระทบดานสิง่ แวดลอมทีอ่ าจเกิดข�น้ จากกิจกรรมทางธุรกิจ เชน มลพิษ ของเสีย หร�อระดับการใชทรัพยากร
เปนตน พรอมทั้งกำหนดใหผลการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอมเปน เปาหมายหร�อหนึ่งในตัวช�้วัดของบร�ษัท ตลอดจน
สนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมภายในองคกร
1. การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธ�ภาพ
บร�ษทั ฯ ใหความสำคัญการใชทรัพยากรในกระบวนการธุรกิจ เพือ่ ใหครอบคลุมการใชไฟฟา/พลังงาน การใชนำ้
การลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ รวมถึงของเสียหร�อมลภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยในป 2564 บร�ษัทฯ ได
ดำเนินโครงการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธ�ภาพ ผานกิจกรรม ดังนี้
1.1 ประกาศเสียงตามสายชวยกันปดคอมพิวเตอร
ชวงพักเที่ยงหร�อหลังจากการใชงานเสร็จ ในชวง
พักเทีย่ งหร�อบร�เวณทีไ่ มไดใช ปดแอรตวั ทีไ่ มจำเปน
และถอดปลัก๊ เคร�อ่ งใชไฟฟาทุกครัง้ หลังจากการใชงาน
1.2 รณรงคลดการใชกระดาษลง สงเอกสารเปนไฟล
ขอมูล การใชกระดาษร�ยูส
1.3 รวมกันประหยัดน้ำ ปดทุกครั้งหลังใชงานเสร็จ
1.4 เพื่อนไปไหนเราไปดวย รถรับสงพนักงานที่ไป
ทางเดียวกัน
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2. การจัดการดานสภาพภูมิอากาศ
บร�ษทั ฯ ใหความสำคัญเพือ่ เตร�ยมความพรอมในการรับมือผลกระทบทีอ่ าจเกิดข�น้ และมีสว นรวมในการลดการ
ปลอยกาซเร�อนกระจก ซ�่งเปนสาเหตุของสภาวะโลกรอน โดยปจจุบันบร�ษัทฯ เปนสวนหนึ่งในสังคมที่มีการใชทรัพยากร
ธรรมชาติ จ�งใหความสำคัญกับการปองกันและแกไขมลพิษที่เกิดข�้นจากการดำเนินกิจกรรมขององคกรที่สงผลกระทบ
ทางตรงและทางออมจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ สนับสนุนองคความรูใ นการพัฒนากลไกทีท่ ำใหเกิดการปลอยกาซ
เร�อนกระจกสูช น้ั บรรยากาศลดลง นำไปสูก ารปฏิวตั เิ พือ่ ลดการปลอยกาซเร�อนกระจกในภาคอุตสาหกรรม ซ�ง่ เปนสาเหตุ
ของสภาวะโลกรอน ที่ผานมา บร�ษัทฯ ไดประเมินปร�มาณคารบอนฟุตพร�้นทขององคกร หร�อปร�มาณกาซเร�อนกระจก
ที่ปลอยออกมาจากกิจกรรมขององคกร
บร�ษทั ฯ ประเมินปร�มาณกาซเร�อนกระจกจากกิจกรรมภายใตองคกร เชน การใชไฟฟา การจัดการของเสีย และ
การขนสง โดยเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 ผานนโยบายและการรวมรณรงคดวยกิจกรรม
ตางๆ ดังนี้
2.1 โครงการขนสงสินคา
เพื่อตอบสนองตอเปาหมายในการดำเนินธุรกิจ ระบบการขนสงสินคาจ�งเปนหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ
ของบร�ษทั ไดมกี ารจัดการเสนทางระหวางคลังสินคาและจัดประเภทรถขนสงสินคาใหเหมาะสมตามพืน้ ทีก่ ารดำเนินงาน
ซ�่งสงผลใหเกิดประสิทธ�ภาพการดำเนินงานที่ดีข�้น สามารถลดตนทุนได และสงผลใหลดการปลอยกาซเร�อนกระจกลง
เปนไปตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข�้น
ในป 2564 บร�ษทั ฯ มีการขนสงสินคา โดยคิดจากจำนวนเทีย่ วรถทีใ่ ชทง้ั หมดในการขนสงสินคามีระยะทาง
ขนสงสินคาสะสม 49,497,328 กิโลเมตร ใชน้ำมัน (ดีเซล) ทั้งหมด 11,070,381 ลิตร
2.2 โครงการบร�หารจัดการขยะ
บร�ษัทฯ มีโครงการบร�หารจัดการขยะอยางตอเนื่องจากป 2563 และปลูกจ�ตสำนึกใหพนักงานมีความ
ตระหนักั รับั รู มีวี นิ� ยั และจะทำตอๆ ไปในอนาคตเพิม่ เติมข�น้ เพือ่ ใหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกรนัน้ นาอยู
โดยสามารถลดจำนวนขยะในป 2564 ไดมากข�้นกวาเดิม ชวยในการลดคาใชจายของบร�ษัท ลดภาระในการจััดเก็็บ
บร�หารจัดการขยะ และเพื่อลดสภาวะโลกรอน ใหกับภาครััฐมากยิ่งข�้น
ในป 2564 บร�ษัทฯ ไดดำเนินโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการบร�หารจัดการขยะหลายโครงการ
• โครงการ ‘เก็บ แลก แยก จา’ ภายใต Project Care the Whale ที่ชุมชนคุงบางกระเจา
บร�ษัทฯ รวมผลักดันโครงการ “สถานีขยะลองหน @ชุมชนคุงบางกะเจา” รณรงคนำขยะมาแลกของกิน
ของใช ตั้งเปาลดขยะใหโลก ลดคาครองช�พใหชุมชน โดยรวมกับ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และวัดจากแดง
นำรองขยายพืน้ ทีค่ วามรวมมือ ใหคนในชุมชนนำขยะมาแลกสิง่ ของอุปโภคบร�โภค เพือ่ สรางการมีสว นรวมในการบร�หาร
จัดการขยะนำเขาสูกระบวนการร�ไซเคิลเปนผลิตภัณฑกลับคืนสูชุมชน ตามแนวคิด “กำจัดคำวาขยะใหหายไป รวมหา
ทางใชใหถึงที่สุด"
โครงการดังกลาว เปนโครงการนำรองของบร�ษัท ที่รวมมือกับหนวยงานอื่น และเปนครั้งแรกที่มีบร�ษัท
เอกชนเขารวมกับโครงการนี้ บร�ษทั ฯ ไดสนับสนุนสินคาอุปโภคบร�โภคใหกบั ชุมชนทีน่ ำขยะมาแลกผานการสะสมแตมกับ
แคมเปญ “เก็บ แยก แลก จา” ของวัดจากแดง ซ�ง่ มีทง้ั บะหมีก่ ง่ึ สำเร็จรูปมามา แปรงสีฟน เซ็นทแอนดรูว ยาสีฟน ซ�สเท็มมา
ปลากระปองซ�่อสัตย ยากันยุงคินโช ผงซักฟอก 108 Shop น้ำตาลมิตรผล ทิชชูมวนรักไทย น้ำยาลางจานไลปอนเอฟ
ขาววรรณภพ เปนตน โดยในป 2564 จำนวนชาวบานที่มีสวนรวม และสินคามีการถูกแลกออกไปมีสัดสวนเพิ่มข�้น
ตารางแสดงผลการดำเนินงาน ป 2564
ขยะ
ผูเขารวมโครงการ
ลดการปลอย CO2
เทียบเทาการปลูกตนไม

ปร�มาณ
4,770
105
4,092.75
454

หนวย
กิโลกรัม
ราย
Kg Co
ตน
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ขยะทีไ่ ดสว นใหญจะถูกนำไปแปรรูปทำเปนอิฐบล็อก โดยโครงการนีส้ ามารถเขาถึงประชากรในชุมชนคุง บางกะเจา
กวา 13,200 ครัวเร�อน ครอบคลุมพืน้ ที่ 6 ตำบล ในจังหวัดสมุทรปราการ และชวยลดขยะในครัวเร�อนชุมชนคุม บางกะเจา
ที่มีมากถึง 4 ตัน ตอเดือน

แนวทางการขยายโครงการ
หนวยงาน
ขยายตอไปยังหนวยงานในพื้นที่ใหมีสวนรวมกับโครงการ เชน โรงเร�ยน, โรงพยาบาล,
รานอาหาร, ตลาดสด, Hostel, หนวยงานอื่นๆ
ระยะเวลา
กุมภาพันธ - ธันวาคม 2565
ประเภทขยะ
ขวดใส ขวดขุน ถุงใส เศษผา
บร�ษัทฯ มีแผนในการรวมมือกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการขยายโครงการตนแบบนี้ โดยป 2565
มีแนวทางในการขยายไปยัง โรงเร�ยน รานอาหาร ทาเร�อ หร�อหนวยงานทีม่ คี วามสนใจ และยินดีทจ่ี ะรวมมือกับพันธมิตร
ในการดำเนินโครงการใหเกิดวงจรหมุนเว�ยน (Circular flow) เพื่อความยั่งยืนตอไป
• Green Please Project โครงการติดตั้งตูสำหรับทิ้งขวดพลาสติกภายในองคกร
บร�ษทั ฯ มุง เนนทีจ่ ะเสร�มสรางจ�ตสำนึกและปลูกฝงคนในองคกรใหลดการสรางขยะ แยกขยะใหถกู ตอง และ
เห็นถึงความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดลอม โดยเร�่มจากภายในบร�ษัท ดวยการลดการใชขวดพลาสติก หร�อ พลาสติก
ใชครัง้ เดียว (single-use plastic) ผานขัน้ ตอนการแยกสวนขวด ฝา และฉลากพลาสติก เพือ่ นำไปเขากระบวนการร�ไซเคิล
ตอไป โดยในชวงสถานการณโคว�ด ขวดพลาสติก PET ไดมีการรวบรวมสงมอบใหกับโครงการ แยกขวด ชวยหมอ และ
โครงการ YOU เทิรน ของบร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำไปเขากระบวนการร�ไซเคิล ผลิตเปนชุด PPE แบบใชซ้ำได
เพื่อมอบใหกับโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทยในพื้นที่ขาดแคลน
ในป 2564 บร�ษทั ฯ สามารถรวบรวมขวดพลาสติกสงมอบใหกบั โครงการได 169 กิโลกรัม สามารถนำไปผลิต
ชุด PPE ได 550 ชุด หลังจากนี้จะมีแผนตอยอด ขยายผล เพิ่มพื้นที่ และขยายเวลาการจัดโครงการนี้ตอไป
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3. การบร�หารจัดการพลังงาน
บร�ษทั ฯ ตระหนักและมุง มัน่ ทีจ่ ะควบคุมการใชพลังงานไฟฟาใหมปี ระสิทธ�ภาพสูงสุด เพือ่ ใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางคุม คาลดผลกระทบทีม่ ตี อ สิง่ แวดลอมใหไดมากทีส่ ดุ และยังสามารถลดตนทุนดานพลังงานของบร�ษทั โดยบร�ษทั ฯ
ไดมีเปาหมายการบร�หารจัดการพลังงานผานโครงการ และกิจกรรมที่สำคัญในป 2564 ดังนี้
• โครงการลดการใชพลังงานไฟฟา
จากกิจกรรมการรณรงคและปลูกจ�ตสำนึกใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการทำกิจกรรมตางๆ เพื่อลดการใช
พลังงานไฟฟาของบร�ษัท ทำใหพนักงานเกิดการตระหนััก รัับรู ในการประหยัดพลังงานและมีีว�ินัยมากข�้น ในป 2564
มีผลการดำเนินงานดังนี้

ผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษพลังงาน เทากับ 199,000 หนวย (KW/ป) คิดเปนอัตราสวนรอยละ 30.33
ลดคาใชจายดานพลังงานได 796,388 บาท/ป
• โครงการพลังงานทดแทน
บร�ษัทฯ ไดเห็นถึงความสำคัญของพลังงานทางเลือก จ�งไดทำการติดตั้ง Solar Rooftop โดยการนำพลังงาน
แสงอาทิตยมาใชเปนพลังงานทดแทนในสำนักงาน ซ�ง่ โครงการนีส้ ามารถชวยลดปร�มาณการซ�อ้ ไฟฟาได 112,250 หนวย
(KW/ป) ชวยประหยัดพลังงานไดรอยละ 13.60 เมื่อเทียบกับคาใชจายดานพลังงานไฟฟาทั้งหมดของสำนักงาน

• โครงการ Paperless & Online meeting
บร�ษทั ฯ เร�ม่ ทำการปรับตัวใหเขากับยุคดิจท� ลั และสถานการณโคว�ด-19 โดยนำการประชุมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
มาใชกบั การประชุมภายในองคกร ตัง้ แตป 2562 ซ�ง่ เร�ม่ จากการประชุมในระดับหนวยงานจนไปถึงการประชุมคณะกรรมการ
บร�ษัท เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางมีประสิทธ�ภาพและสามารถลดการใชกระดาษลง จากการสงเอกสารและช�้นงาน
ผานระบบอิเล็กทรอนิกสหร�อซอลฟไฟล (Soft File) แทนการใชกระดาษ (Hard copy) เพื่อลดการตัดไม และรักษา
สิ่งแวดลอม

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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โดยการประชุมจะดำเนินการผานระบบ Zoom Cloud Meetings หร�อ Microsoft Teams ที่มีฟงกชันในการ
สื่อสารการประชุมเสมือนจร�ง การแบงปนขอมูลในการประชุม การบันทึกการประชุม

ในป 2564 บร�ษัทฯ สามารถลดปร�มาณการสั่งซ�้อกระดาษลงได เปนจำนวนเง�น 106,440 บาท เมื่อเทียบกับป
2563 โดยคิดเปนอัตราสวนรอยละ 26 จากปร�มาณการสั่งซ�้อเดิม
• แผนงานโครงการพลังงานทดแทน ป 2565
1. Solar Cell Project @ คลังสินคาศร�ราชา
จากโครงการ Solar Cell Project ทีจ่ ดั ทำข�น้ ณ สำนักงานใหญ ทำใหบร�ษทั ฯ มีแผนการขยายโครงการ
ไปที่คลังสินคาศร�ราชา คาดวาจะเร�่มดำเนินการในป 2565
2. โครงการใชรถยนตไฟฟาในการขนสงสินคา (Electric Vehicle)
การขนสงสินคาเปนหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของบร�ษทั บร�ษทั ฯ จ�งมีแนวคิดในการจัดการระบบขนสง
ใหเกิดประสิทธ�ภาพสูงสุด โดยการลดการปลอยกาซเร�อนกระจก ใหเปนไปตามแนวทาง การพัฒนาอยางยัง่ ยืน และเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมมากข�้น ดวยการใชนวัตกรรมรถยนตพลังงานไฟฟา หร�อรถยนต EV (Electric Vehicle) ซ�่งจะชวยลด
มลภาวะ ประหยัดคาใชจายในการใชน้ำมัน
4. การจัดหาวัตถุดิบ อยางรับผิดชอบ
บร�ษทั ฯ ตระหนักถึงการใหไดมาซ�ง่ วัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพอยางตอเนือ่ ง และไมสง ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมและสังคม
จ�งกำหนดแนวทางเพื่อชวยลดความเสี่ยง และเปนการสะทอนถึงการจัดหาวัตถุดิบอยางมีความรับผิดชอบขององคกร
บร�ษัทฯ ไดกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดี สำหรับกรอบการจัดหาวัตถุดิบอยางรับผิดชอบ ครอบคลุม
รายละเอียดที่สำคัญ ในป 2564 มีแผนการจัดหาวัตถุดิบจากการคัดเลือกผูผลิตที่ปฏิบัติตามกฎหมายและดำเนินการ
ที่เคารพสิทธ�มนุษยชน ครอบคลุมถึงการไมใชแรงงานเด็ก การไมบังคับใชแรงงาน การใชแรงงานตางดาว อยางถูก
กฎหมาย
5. ประสิทธ�ภาพจากการใชน้ำ
บร�ษัทฯ มีการจัดการใชน้ำอยางเปนระบบทั่วทั้งบร�ษัท มีการรณรงคเพื่อสรางจ�ตสำนึกแกพนักงานในการใชน้ำ
ใหเกิดความคุม คาและเกิดประโยชนสงู สุด มีเปาหมายเพือ่ ลดคา BOD ของน้ำเสีย โดยใหความรวมมือกับเจาหนาทีข่ อง
ภาครัฐในการบำบัดน้ำเสียใหเปนไปตามคามาตรฐาน
กระบวนการใชน้ำ
น้ำจาก
การประปา
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ตรวจสอบ
และ
ควบคุม
คุณภาพน้ำ
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ระบบ
ทอสงน้ำ

กิจกรรม
ของบร�ษัท

น้ำเสีย

ระบบ
บำบัด
น้ำเสีย

แหลงน้ำ
ธรรมชาติ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั�งยืน
ระบบบำบัดน้ำเสีย
บร�ษทั ฯ ไดพฒ
ั นาระบบบร�หารจัดการน้ำ เพือ่ เปาหมายในการลดคาน้ำเสีย ใหเปนไปตามมาตรฐานของกรุงเทพ
มหานคร มีกระบวนการจัดการโดยดำเนินการตามคำแนะนำของเจาหนาที่ภาครัฐดวยการเพิ่มเติมระบบแผงกั้นระหวาง
บอพักน้ำไวสำหรับดักไขมัน การเติมเช�้อจุลินทร�ย (Effective Microorganisms) เพื่อปรับสมดุลของน้ำ ปองกันเช�้อโรค
ลดการใชสารพิษ มีเคร�อ่ งกรองตะกอนและดักไขมันติดตัง้ อยูต ามทอน้ำทิง้ นอกจากนี้ บร�ษทั ฯ ยังมีการลางทำความสะอาด
ทอและบอทั้งหมดเปนประจำ

ตรวจวัดคา BOD ของน้ำเสีย
บร�ษทั ฯ ไดตดิ ตอบร�ษทั ตรวจสอบวัดคา BOD น้ำเสีย ตามทีเ่ จาหนาทีข่ องภาครัฐแนะนำ โดยมีการเก็บตัวอยาง
น้ำจากบอบำบัดน้ำเสียเพื่อนำไปทดสอบคุณภาพน้ำ 2 ครั้งในป 2564
ตารางเปร�ยบเทียบคาBOD ของน้ำเสียสำนักงาน SPC
ครั้งที่

วันที่ตรวจคุณภาพน้ำ

คาBOD น้ำเสีย
ของสำนักงาน SPC (mg/L)

คาBOD น้ำเสียมาตรฐาน
ของกรุงเทพมหานครฯ (mg/L)

1

27/1/2564

50.7

นอยกวา 40

2

16/3/2564

6.5

นอยกวา 40

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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การจัดการดานความยั่งยืนในมิติสังคม
บร�ษทั ฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบทีพ่ งึ มีตอ ประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจน
ขนมธรรมเนียมประเพณีทอ งถิน่ เพือ่ ธำรงรักษาไวซง่� สังคมสวนรวมทีด่ ี และเปนการแสดงความโปรงใสตอผูม สี ว นไดเสีย
ผานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสังคมในรอบป 2564
1. การปฏิบัติตอแรงงาน อยางเปนธรรม และเคารพสิทธ�มนุษยชน
บร�ษทั ฯ กำหนดนโยบายสิทธ�มนุษยชนใหครอบคลุมพนักงานและผูม สี ว นไดเสียขององคกร ตลอดจนมีการปฏิบตั ิ
ตอพนักงานหร�อแรงงานทีส่ อดคลองกับนโยบาย ในป 2564 มีแผนการปฏิบตั ติ อ แรงงาน อยางเปนธรรม และเคารพสิทธ�
มนุษยชนผานกิจกรรม เชน การจางงานผูพ กิ าร การเปดโอกาสใหพนักงานมีสว นรวมในการเจรจาตอรองเกีย่ วกับสวัสดิการ
และขอตกลงที่สงผลกระทบตอพนักงาน การมีกระบวนการเลิกจางที่เปนไปตามกฎหมาย เปนตน
2. การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
บร�ษัทฯ ถือวาพนักงานที่มีศักยภาพเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธทางธุรกิจ จ�งไดกำหนดแนวทาง
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางเปนระบบ โดยครอบคลุมตั้งแตการว�เคราะห ความจำเปนในการฝกอบรมตาม
หนาที่หร�อผลประเมินพนักงาน รวมทั้งกำหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผานโครงการสงเสร�มความรูอยาง
เปนระบบเพื่อใหสามารถติดตามผลการฝกอบรม และจัดเก็บขอมูลสถิติจำนวนชั่วโมงฝกอบรมโดยเฉลี่ยของพนักงาน
ตอปไวอยางครบถวน
โดยในป 2564 บร�ษัทฯ ไดดำเนินการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ดังตอไปนี้
ดานพนักงาน
การบร�หารทรัพยากรบุคคล : การปฏิบัติตอแรงงาน อยางเปนธรรม และเคารพสิทธ�มนุษยชน
บร�ษัทฯ มุงเนนการสรางความแข็งแกรงและเติบโตอยางยั่งยืน บร�ษัทฯ เล็งเห็นคุณคา และความสำคัญของ
พนักงาน โดยเช�อ่ มัน่ วาพนักงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพเปนปจจัยทีส่ ำคัญยิง่ ตอการนำพาองคกรสูค วามเจร�ญเติบโต และความสำเร็จ
ที่ยั่งยืน
ตารางแสดงจำนวนพนักงาน
รายการ

2564

2563

2562

1,604

1,617

1,630

ประจำสำนักงานใหญ

832

841

848

ไมประจำสำนักงานใหญ

772

776

782

1,604

1,617

1,630

จำแนกตามประเภทพนักงาน
พนักงานรายเดือน
จำแนกตามสถานที่ทำงาน

รวม
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2564

2563

2562

กทม. / ปร�มณฑล

973

986

995

ตางจังหวัด

631

631

635

1,604

1,617

1,630

ฝายขาย

793

793

799

ฝายการตลาด

205

210

211

ฝายสนับสนุน

606

614

619

1,604

1,617

1,630

2.7%

2.2%

2.8%

รายการ
จำแนกตามภูมิภาค

รวม
จำแนกตามสายงานหลัก

รวม
จำนวนพนักงาน Turn Over
พนักงานรายเดือน

แนวทางในการบร�หารจัดการทรัพยากรบุคคล สอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซ�่งใหความสำคัญ
ตอทรัพยากรบุคคล เพราะเช�่อมั่นวาพนักงานคือปจจัยที่มีสวนสำคัญอยางยิ่งในการสรางความเจร�ญเติบโตใหกับบร�ษัท
ในทุกมิติ รวมถึงใหความสำคัญตอการพัฒนา ในทุกๆ ดาน
1. การสรรหาบุคลากร
บร�ษทั ฯ ตองการรักษาพนักงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแขงขัน โดยเร�ม่ ตัง้ แตกระบวนการสรรหา
และคัดเลือก การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานใหสามารถทำงานไดบรรลุตามเปาหมาย การดูแลพนักงานใหทุกคน
ไดรับโอกาสอยางเสมอภาค ไมจำกัดเพศ เช�้อชาติ และศาสนา รวมถึงการบร�หารคาตอบแทนอยางเปนธรรม
1.1 ในป 2564 มีสัดสวนการสรรหาพนักงานใหม ดังนี้
Performance Jan Feb Mar Apr May Jun

Jul

Aug Sep Oct

Nov Dec Total

Recruitments

24

32

33

8

27

31

31

31

27

38

38

35
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1.2 การดูแลพนักงานใหมตง้ั แตวนั แรกทีเ่ ร�ม่ งาน ถือเปนกิจกรรมสำคัญทีบ่ ร�ษทั ฯ ใหความสำคัญ เพือ่ ปลูกฝง
คานิยมองคกรใหกบั สมาช�กใหมทเ่ี ขามารวมงาน โดยพนักงานใหมจะไดรบั การปฐมนิเทศพนักงานใหมในวันแรกทีเ่ ร�ม่ งาน
การวางแผนการเร�ยนรูง าน On The Job Training สำหรับพนักงานฝายขาย ซ�ง่ เปนหนวยงานหลักทีบ่ ร�ษทั ฯ จัดใหมกี าร
ฝกอบรมอยางเปนระบบ ดวยโปรแกรมอบรมการพัฒนาทักษะพืน้ ฐานการเปนพนักงานขาย เพือ่ ใหพนักงานมีความพรอม
มีความรูความเขาใจที่จำเปนตอการทำงาน โดยจัดใหมีผูสอนงานในชวงที่ทดลองงาน
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การปฐมนิเทศพนักงานใหม
รวมทุกหนวยงาน

2021

Passed Traning

122

การอบรมทักษะพ�้นฐานพนักงานขาย
เฉพาะฝายขายหนวยรถ

2021

Passed Traning

45

100%
Newcomers

122

100%
Newcomers

45

2. การพัฒนาและสงเสร�มศักยภาพบุคลากร
ฝายทรัพยากรบุคคลซ�ง่ เปนหนวยงานทีม่ หี นาทีบ่ ร�หารจัดการดานทรัพยากรบุคคลขององคกรจ�งมุง มัน่ สงเสร�ม
สนับสนุนใหพนักงานพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เสร�มสรางวัฒนธรรม สงเสร�มสุขภาพทั้งดานรางกายและจ�ตใจ สราง
บรรยากาศการทำงานที่ดี สงเสร�มการทำงานเปนทีม เพื่อสรางความมั่นใจใหพนักงาน
ในป 2564 บร�ษทั ฯ ไดกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรโดยมุง เนนการยกระดับพัฒนาทักษะความรูใ นงาน
ปจจุบันที่รับผิดชอบ และสรางทักษะใหมที่จำเปนในการทำงาน (Upskills - Reskills) เพื่อรองรับความตองการและ
ทิศทางการเติบโตของธรุกิจ บนพื้นฐานของการปลูกฝงคานิยมองคกรและการสรางบรรยากาศในการเร�ยนรูตางๆ ให
เหมาะสมสอดคลองกับทิศทางกลยุทธขององคกรที่วางไว
2.1 หลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
การวางแผนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำป 2564 หลักสูตรตางๆ ไดมกี ารว�เคราะหและออกแบบ
หลักสูตรตามความจำเปนจากกลยุทธและทิศทางขององคกร แผนธุรกิจของหนวยงาน และคานิยมองคกร โดยมีการจัด
การฝกอบรม ทั้งภายในและภายนอกองคกร ทั้งนี้จากสถานการณว�กฤตทำใหสัดสวนการฝกอบรมในรูปแบบออนไลน
เพิม่ ข�น้ ตามความจำเปนในสภาพแวดลอมการทำงานทีเ่ ปลีย่ นไป รวมทัง้ ยังมีการประเมินผลการอบรมและการติดตามผล
การอบรมอยางตอเนื่อง เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมตอไปใหสามารถยกระดับทักษะความรูความ
สามารถไดตามวัตถุประสงคที่ตองการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมสำหรับพนักงานใหม
หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม และอบรมทักษะพื้นฐานสำหรับพนักงานขาย (Onsite Training)
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หลักสูตรยกระดับทักษะความรูปจจุบัน
Onsite Training หลักสูตรที่จัดในป 2564 ไดแก
• เทคนิคการทำโครงสรางเง�นเดือน
• การใชงานโปรแกรม Power Point ขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานขาย
• การวางแผนลงทุน ของกองทุนสำรองเลี้ยงช�พบร�ษัทฯ

Virtual Training หลักสูตรที่จัดในป 2564 ไดแก
• Effective Project Management & Presentation Skills
• การใชงานโปรแกรม Microsoft 365
• การใชงานระบบ SPC HR SYSTEM
• เทคนิคการจัดเร�ยงสินคาเพื่อการสงเสร�มการขาย

การจัดงานสัมนาวันนักการตลาด
หัวขอบรรยายเร�่อง “Switching Point และการตั้งเปาหมายสวนตัว” (Onsite Training)
บรรยายโดยคุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบร�ษัท

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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หัวขอบรรยายเร�่อง “Master the Art of Storytelling in Business” (Onsite Training)
บรรยายโดย ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

หัวขอบรรยายเร�่อง “Blockchain” (Virtual Training)
บรรยายโดย คุณเวทิต โชควัฒนา กรรมการผูอำนวยการ

หัวขอบรรยายเร�่อง “ทำแผนการตลาดอยางไร เมื่อโลกเปลี่ยนไป” (Onsite Training)
บรรยายโดย คุณผาสุข รักษาวงศ รองประธานกรรมการบร�หาร

หัวขอบรรยายเร�่อง “2 แนวโนมที่นักการตลาดตองเตร�ยมพรอม” (Virtual Training)
บรรยายโดย คุณเวทิต โชควัฒนา กรรมการผูอำนวยการ
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หลักสูตรการฝกอบรมเพื่อใหสอดคลองตามที่กฏหมายกำหนด
การอบรมดับเพลิงขั้นตั้นและฝกซอมอพยพหนีไฟประจำป

2.2 ผลการดำเนินงานการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรป 2564
• จำนวนหลักสูตรที่จัดอบรมทั้งหมด 17 หลักสูตร โดยแบงเปน
- อบรมภายใน 12 หลักสูตร (รวม 91 รุน)
- อบรมภายนอก 5 หลักสูตร (รวม 5 รุน)
จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการเขารับการฝกอบรมของพนักงาน ในป 2564
• ผูบร�หารระดับสูง
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 5.00 ชั่วโมง
• ผูบร�หารระดับกลาง
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 3.91 ชั่วโมง
• ผูบร�หารระดับตน
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 3.15 ชั่วโมง
• พนักงานระดับปฏิบัติการ
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 3.83 ชั่วโมง
2.3. การวางแผนการสรรหาและพัฒนาผูสืบทอดตำแหนงงานสำคัญ
แนวทางในการบร�หารจัดการ บร�ษทั ฯ ไดมกี ารกำหนดนโยบายการวางแผนและพัฒนาผูส บื ทอดตำแหนงงาน
โดยเปนตำแหนงงานสำคัญทีม่ ผี ลกระทบตอองคกร เพือ่ เปนการเตร�ยมความพรอมตอแผนการดำเนินกิจการขององคกร
และเปนแนวทางใหผูบร�หารในการวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาผูบร�หารข�้นมาดำรงตำแหนงงานสำคัญ

ผลงานในป 2564 ฝายทรัพยากรบุคคล ไดเตร�ยมจัดทำแผนพัฒนาผูสืบทอดตำแหนงงาน (Successor)
โดยคณะกรรมการไดพิจารณากำหนดตำแหนงงานที่สำคัญจำนวน 3 อัตรา โดยการสรรหาผูสืบทอดจากภายใน และ
วางแผนและดำเนินการพัฒนาผูสืบทอดตามระบบที่วางไว
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3. การจูงใจและรักษาพนักงาน
บร�ษัทฯ ใหความสำคัญกับการดูแลรักษาพนักงานทุกคน ดวยเกณฑการประเมินที่ชัดเจน อางอิงตามผลสำเร็จ
ของการปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการประเมินดังกลาวมาใชกำหนดระดับคาตอบแทน และเปนขอมูลสำหรับการกำหนด
โครงการพัฒนาประสิทธ�ภาพการทำงานของพนักงาน ในป 2564 มีแผนในการจูงใจและรักษาพนักงาน ผานการวัดระดับ
ความพึงพอใจหร�อความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกร รวมถึงการจัดทำโครงการพัฒนาความพึงพอใจและปรับปรุง
การดูแลพนักงาน ตลอดจน สือ่ สารผลการประเมินใหพนักงานรับทราบ เปดเผยสถิตกิ ารลาออกของพนักงาน เพือ่ แสดง
ความมุงมั่น ในการพัฒนาและยกระดับการดูแลพนักงานอยางตอเนื่อง
4. สุขภาวะและความปลอดภัย ในสภาพแวดลอมการทำงาน
บร�ษัทฯ ใหความสำคัญกับสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดลอมการทำงานที่ดี พนักงานมีสภาพการ
ทำงานที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรการปองกันความปลอดภัยที่มีประสิทธ�ภาพสูงสุด และเปนปจจัย
สำคัญตอระดับความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกร
โดยในป 2564 บร�ษัทฯ ไดบันทึกอัตราการเจ็บปวยของพนักงาน โดยจัดลำดับจากจำนวนเคส ที่มีการเบิก
คารักษาพยาบาล ดังนี้
อันดับ

โรคที่พบ

จำนวนเคส

1

โรคไขขอและกระดูก

55 เคส

2

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

38 เคส

3

ทันตกรรม

31 เคส

4

ระบบทางเดินอาหารและลำไส

29 เคส

5

โรคผิวหนัง

28 เคส

รวมจำนวนเคสพนักงานเจ็บปวย

181 เคส
คิดเปน 11% จากจำนวนพนักงานทั้งหมด

4.1 กิจกรรมดานความปลอดภัย
การฝกซอมดับเพลิงขั้นตน

การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนและการกูช�พขั้นพื้นฐาน
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4.2 ดานอาช�วอามัย
จัดใหมีการตรวจ ATK ทุกๆ สองสัปดาห เพื่อคัดกรองผูติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคว�ด-19)

การตรวจสุขภาพประจำปตามปจจัยเสี่ยงของโรค

4.3 ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน
1. โครงการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ข�ยวในสำนักงานและเพือ่ ปรับปรุงสภาพอากาศใหดขี น้� โดยการนำตนไมฟอกอากาศ
ไปวางไวตามจุดตางๆ ในสำนักงาน

2. โครงการสรางหอง Co - Working Space โดยมีแนวคิดที่จะใหเปนสถานที่ที่สรางแรงบันดาลใจใน
การทำงาน ใหเกิดไอเดียใหม และเพื่อเปนพื้นที่แลกเปลี่ยนความรูของคนทำงาน
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5. การมีสวนรวมกับชุมชน และสังคม
บร�ษัทฯ ใหการสนับสนุน และใหความรวมมือกับชุมชนทองถิ่นและภาครัฐ เพื่อลดผลกระทบที่มีตอชุมชนและ
สังคมอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนการดำเนินโครงการที่มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนหร�อแกไขปญหาสังคมอยางยั่งยืน
ผานกระบวนการทางธุรกิจ โดยในป 2564 บร�ษัทฯ ไดจัดกิจกรรมที่สำคัญไวดังนี้
1. โครงการทบทวนความรูสูมหาว�ทยาลัยกับสหพัฒน (Sahapat Admission)
ปจจุบนั ประเทศไทยมีการแขงขันทางเศรษฐกิจสูง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจง� มีความสำคัญในการสรางความ
ไดเปร�ยบคูแ ขงทางเศรษฐกิจ เพือ่ เตร�ยมความพรอมใหแกนกั เร�ยนทีก่ ำลังเตร�ยมตัวเขาสูม หาว�ทยาลัย และเพือ่ เปดโอกาส
ความเทาเทียม

2. โครงการซ�่อสัตยเพื่อชาติ
บร�ษทั ฯ สนับสนุนการสรางความซ�อ่ สัตยใหเกิดในใจของคนไทยทุกคน โดยมุง หวังใหคนไทยทัว่ ประเทศ ดึงความดี
ทีม่ อี ยูใ นใจ ออกมาปฎิบตั ใิ หเกิดสังคมของคนดี มีความซ�อ่ สัตย ทัง้ นีไ้ ดเร�ม่ จากเด็กๆ และมุง หวังใหกระจายไปในวงกวาง
ใหกระแสความซ�่อสัตยไดสรางความสุขแกทุกคนในการทำความดี เพื่อใหสังคมไทย เปนสังคมที่นาอยู เปนช�่อเสียง
ของประเทศไทย
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3. โครงการสหพัฒนใหนอง
บร�ษัทฯ มองเห็นความสำคัญในการทำความดี จ�งไดจัดโครงการ “สหพัฒนใหนอง ตอน… ยอดมนุษยตัวจ�๋ว
Little Hero ป 5” สงเสร�มเด็กดี สรางแรงบันดาลใจใหคนไทยทำความดี ซ�่งเปนโครงการที่เฟนหาตัวแทนเด็กดี
มีคณ
ุ ธรรม และความซ�อ่ สัตย พรอมสงเสร�มใหเยาวชนมีความประพฤติทด่ี ี ซ�ง่ เปนตัวอยางทีด่ ใี หเยาวชนคนอืน่ หันมาทำ
ความดีมากยิง่ ข�น้ เปนการเร�ม่ ปลูกฝงสำนึกดีตง้ั แตเด็ก จะเปนการสรางพฤติกรรม และคาดวาจะเปนการชวยลดปญหา
สิ่งแวดลอมไดในอนาคต

4. สหพัฒน มอบทุน ดร.เทียม โชควัฒนา แกบุตร-ธ�ดาพนักงาน
บร�ษัทฯ รวมเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนไทย ซ�่งเปนรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมอบทุน
การศึกษา ดร.เทียม โชควัฒนา ประจำป 2564 ใหกับบุตรหร�อธ�ดาพนักงาน จำนวน 25 ทุน ตั้งแตระดับประถมศึกษา
ถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อชวยแบงเบาคาใชจายของพนักงาน และสนับสนุนใหเยาวชนไดรับโอกาสทางการศึกษามากข�้น
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5. กองทุนคนพิการ
บร�ษทั ฯ เห็นถึงความสำคัญของผูพ กิ ารจ�งไดมกี ารจัดตัง้ กองทุนคนพิการ เพือ่ เปนการสงเสร�มใหคนพิการมีงานทำ
มีรายไดเพียงพอสำหรับการดำรงช�พ ลดภาระของสังคม และพัฒนาใหคนพิการมีคุณภาพช�ว�ตที่ดีข�้น ตลอดจนสามารถ
ดำรงช�ว�ตในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศร�ของความเปนมนุษย
หนวยงาน

รายละเอียด

2562 2563 2564

รวม

1. Guidelight (2560 - 2562)
Vulcan (2563 - 2564)

1. จัดทำสื่อที่ชวยนักศึกษาบกพรองทางการ
มองเห็น ไดเร�ยนรูคนควาหาขอมูลดานการเร�ยน
2. ถอดบทความเสียงเพื่อใชในการพัฒนา AI
(เร�่มป 2563)

20

30

30

80

2. เทศบาลเมืองหนองปร�อ

รานคาชุมชน

4

2

2

8

3. กองทัพบก

รานคาชุมชน

7

2

2

11

4. โรงเร�ยนใน จ.พระนครศร�อยุธยา

จางงานคนพิการทำงานในโรงเร�ยนในชุมชน

3

-

-

3

รวม

34

34

34

102

6. โครงการประชารัฐ
เคร�อสหพัฒน จัดทำโครงการประชารัฐเคร�อสหพัฒน ข�น้ เพือ่ เปนสวนหนึง่ ในการพัฒนาและขับเคลือ่ นประเทศไทย
ใหเติบโตอยางเขมแข็งอยางยั่งยืน ดวยการยกระดับคุณภาพว�ชาช�พ และประชารัฐเพื่อสังคม โดยบร�ษัท สหพัฒนพิบูล
จำกัด (มหาชน) มุง เนนในการสรางโอกาสทางดานการศึกษาใหกบั เยาวชนไทย ดวยโครงการทบทวนความรูส มู หาว�ทยาลัย
(Sahapat Admission) เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาสูสังคมไทยในทุกภาคสวนของประเทศ
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7. โครงการบร�จาคโลหิตรวมกับสภากาชาดไทย
บร�ษัทฯ ไดจัดกิจกรรมบร�จาคโลหิตใหกับสภากาชาดไทยมาอยางตอเนื่อง เพื่อปลูกฝงจ�ตสำนึกที่ดี สงเสร�ม
ใหพนักงานรูจักการใหและชวยเหลือเพื่อนมนุษย เปนประจำทุกไตรมาส หร�อ ปละ 4 ครั้ง ซ�่งพนักงานใหความรวมมือ
เปนอยางดี แตเนื่องจากสถานการณโคว�ด-19 ในป 2564 สงผลใหทางสภากาชาดไทยไมไดเขามารับบร�จาคโลหิต
หากสถานการณกลับมาเปนปกติจะมีการจัดกิจกรรมและบันทึกขอมูลเพิ่มเติมตอไป

6. การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย (กิจกรรมของ Stakeholder)
บร�ษัทฯ มีกระบวนการสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย เพื่อทราบถึงประเด็นความคาดหวังจากผูมีสวน
ไดเสียที่เกี่ยวของ เพื่อตอบสนองตอความคาดหวังของสังคม รวมถึงสรางคุณคาระยะยาวใหแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บร�ษัทฯ มุงเนนการสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียที่มีความสำคัญ เพื่อกอใหเกิดความ
รวมมือที่จะผานพนอุปสรรคไปดวยกัน โดยเฉพาะในภาวะว�กฤต และเปนการรักษาความสัมพันธที่ดีระหวางบร�ษัทฯ
และผูมีสวนไดเสีย ในป 2564 บร�ษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อสรางการมีสวนรวมกับกลุมผูมีสวนไดเสีย ดังนี้
โครงการชวยเหลือผูประสบความเดือดรอนจากสถานการณโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคว�ค-19) ตั้งแต
ป 2563 เปนตนมา บร�ษัทฯ ไดสนับสนุนกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ไดแก
1. โครงการปนสุขอิ่มใจ
ในชวงที่ประเทศไทยเกิดว�กฤติโคว�ด-19 นอกจากเราจะตองเสี่ยงกับโรคระบาดแลว หลายคนยังประสบ
ปญหาเศรษฐกิจ บางคนตกงานแบบไมทันตั้งตัว บางอาช�พตองหยุดใหบร�การชั่วคราว ทำใหสูญเสียรายได มูลนิธ�
ดร.เทียม โชควัฒนา เคร�อสหพัฒน เห็นถึงความยากลำบากของคนไทย จ�งขอเปนสวนหนึง่ ในการชวยเหลือเพือ่ บรรเทา
ความเดือดรอนและลดภาระคาใชจายของผูที่ไดรับผลกระทบ โดยจะจัดสงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซ�่อสัตย มีดีที่ไมมีผงชูรส
ไปใหถึงบาน

2. มอบชุดจัดทำหองความดันลบ ชวยไทยสูภัยโคว�ด-19
บร�ษทั ฯ รวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ภายใต “กองทุน ส.อ.ท. ชวยไทยสูภ ยั โคว�ด-19” มอบชุด
จัดทำหองความดันลบแบบติดตั้งถาวรใหกับโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อลดความเสี่ยงในการกระจายเช�้อ โคว�ด-19 ใหกับ
บุคลากรทางการแพทยและผูปวย
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3. “สหพัฒน” มอบหองความดันลบ ชวยเหลือผูปวยโคว�ด-19
บร�ษัทฯ รวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ภายใต “กองทุน ส.อ.ท. ชวยไทยสูภัยโคว�ด-19” มอบ
หองความดันลบใหกับโรงพยาบาลภูมิพล เพื่อลดความเสี่ยงในการกระจายเช�้อโคว�ด-19 ใหกับบุคลากรทางการแพทย
และผูปวย

4. “สหพัฒน” รวมสนับสนุนโครงการ “วัคซ�นเพื่อคนไทย”
บร�ษทั ฯ รวมสนับสนุนโครงการ “วัคซ�นเพือ่ คนไทย” ของมูลนิธซ� ย� เู อ็นเทอรไพรซ โดยจุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
เพื่อนำไปพัฒนาวัคซ�นโคว�ด-19 จากใบพืช โดยโครงการฯ ไดเปดรับทุนว�จัย 500 บาทตอคน และจำกัดคนละ 1 สิทธ�์
เพื่อชวยใหพี่นองคนไทยและประเทศไทยกลับมายืนหยัดไดอยางแข็งแรงอีกครั้ง

5. สหพัฒนรวมบร�จาค “เตียงตอช�ว�ต ผูปวยโคว�ด-19”
บร�ษทั ฯ ไดมอบเง�นบร�จาค จำนวน 1 ลานบาท ใหกบั โครงการ เตียงตอช�วต� ผูป ว ยโคว�ด-19 ของโรงพยาบาล
วช�รพยาบาล เพื่อสรางหองแรงดันลบสำหรับดูแลรักษาผูปวยโคว�ด-19 ที่อยูในภาวะว�กฤต
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6. สหพัฒน สนับสนุน กทม.-กาชาด-วช�ระ-เมเจอร-เดอะมอลล
ประเทศไทยยังตองเผช�ญกับสถานการณการแพรระบาดของโรคโคว�ด-19 ที่ยังไมมีทาทีวาจะจบลงเมื่อใด
โดยมีผปู ว ยและผูเ สียช�วต� สะสมเพิม่ ข�น้ ทุกวัน และโคว�ด-19 ยังสงผลกระทบตอประชาชนทัง้ การดำเนินช�วต� และเศรษฐกิจ
ชวงนีจ้ ง� เปนชวงเวลาทีค่ นไทยทุกคนตองรวมใจชวยกันหยุดยัง้ การระบาด หากใครมีกำลังทีจ่ ะชวยเหลือสังคมไดกอ็ ยาก
เช�ญชวนใหมารวมกัน ในสวนของสหพัฒนไดใหความชวยเหลือแกผูไดรับผลกระทบจากโคว�ด-19 มาตั้งแตที่เร�่มมีการ
ระบาด และปนบ้ี ร�ษทั ฯ ยังไดรว มกับ 5 องคกร คือ สำนักการแพทยและสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, สภากาชาดไทย,
โรงพยาบาลวช�รพยาบาล, เมเจอร ซ�นีเพล็กซ และเดอะมอลล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย
และชวยเหลือผูปวยโคว�ด ผูปวยติดบาน ผูพิการ ผูสูงวัย และผูที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได

7. รวมพลังลดใหญ พาไทยฝาว�กฤต
บร�ษทั ฯ ไดตระหนักถึงความเดือดรอนของผูบ ร�โภคในชวงโคว�ด-19 จ�งไดรว มกับโลตัส จัดแคมเปญ โดยจับมือ
กับผูผลิตสินคารายใหญ 3 ราย ไดแก ไทยเพรซ�เดนทฟูดส ไลออน และมิตรผล ในการชวยลดคาครองช�พและแบงเบา
ภาระคาใชจายของประชาชน เพื่อชวยใหคนไทยผานว�กฤตครั้งนี้ไปไดดวยกัน

สรุปผลการดำเนินงาน
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บร�ษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม โดยในป 2564 บร�ษัทฯ ไดยกระดับ
ความรับผิดชอบตอสังคม สูการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ โดยการเช�่อมโยงกิจกรรมตางๆ เพื่อใหเขากับทิศทาง
การดำเนินธุรกิจของบร�ษัท ภายใตแนวทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยรายงานฉบับนี้จัดทำข�้นจากการ
อางอิงกรอบแนวทางการจัดทำรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน GRI Standard และ UN Sustainable Development
Goals บร�ษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนารายงานใหเปนไปตามมาตรฐานสากล บร�ษัทฯ ยังคงมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจ
ภายใตการพัฒนาอยางยัง่ ยืน ใหครอบคลุมกรอบแนวทาง GRI Standard และ UN Sustainable Development Goals
มากที่สุด
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5. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น
5.1 ขอมูลทั่วไป
ช�่อ / สถานที่ /โทรศัพท โทรสารของบุคคลอางอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย
บร�ษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
ผูสอบบัญช�
นางสุว�มล กฤตยาเกียรณ
ผูสอบบัญช�รับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หร�อ
นายว�โรจน สัจจธรรมนุกูล
ผูสอบบัญช�รับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 และ/หร�อ
นายจุมพฏ ไพรรัตนากร
ผูสอบบัญช�รับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 และ/หร�อ
นายนพฤกษ พิษณุวงษ
ผูสอบบัญช�รับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หร�อ
นางสาวสุภาภรณ มั่งจ�ตร
ผูสอบบัญช�รับอนุญาตเลขทะเบียน 8125
บร�ษัท สอบบัญช� ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
316/32 สุขุมว�ท 22 เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2259-5300-2
โทรสาร 0-2260-1563, 0-2259-8956
5.2 ขอมูลสำคัญอื่น
บร�ษัทฯ ไมมีขอมูลสำคัญอื่นที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสำคัญ
5.3 ขอพิพาททางกฎหมาย
บร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย ไมมีขอพิพาททางกฎหมาย
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สวนที่ 2
การกำกับดูแลกิจการ
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบร�ษทั ยึดมัน่ และปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ มี าอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหการดำเนินงาน
ของบร�ษทั เปนไปอยางโปรงใส มีประสิทธ�ภาพ สรางความเช�อ่ มัน่ ใหกบั ผูม สี ว นไดเสีย ซ�ง่ คณะกรรมการบร�ษทั ไดตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน ำทีต่ อ งกำกับดูแลใหองคกรมีการบร�หารจัดการทีด่ ี อันนำไปสูก ารสรางคุณคาใหกบั กิจการ
อยางยัง่ ยืน เพือ่ ใหบร�ษทั สามารถแขงขันได และมีผลประกอบการทีด่ ใี นระยะยาว ประกอบธุรกิจอยางมีจร�ยธรรม เคารพ
สิทธ� และรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สรางประโยชนใหกับสังคม และพัฒนาหร�อลดผลกระทบดานลบตอ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบร�ษทั ไดจดั ทำคูม อื หลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการบร�ษทั ผูบ ร�หาร และพนักงาน ใหสอดคลองตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำหรับบร�ษทั จดทะเบียน ป 2560
(Corporate Governance Code : CG Code) ทีก่ ำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั แิ กคณะกรรมการบร�ษทั ไดยดึ ถือปฎิบตั ิ
อยางเหมาะสมในฐานะผูนำองคกร ซ�่งประกอบดวย
• นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Good Corporate Governance Principles)
บร�ษทั ไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ เปนนโยบายและแนวปฏิบตั สิ ำหรับคณะกรรมการบร�ษทั
ผูบร�หาร และพนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลัก
ปฏิบัติ ของ ก.ล.ต. ดังนี้
1. กรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงานทุกคน มุงมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จร�ยธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบร�ษทั ผูบ ร�หาร และพนักงาน ไปปฏิบตั ใิ นการดำเนินงานของบร�ษทั
2. กรรมการบร�ษทั ผูบ ร�หาร และพนักงานทุกคน ตองปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ�อ่ สัตย
สุจร�ต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับบร�ษัท และประกาศที่เกี่ยวของ
3. ดำเนินการใหโครงสรางการจัดการของบร�ษัทมีการกำหนดอำนาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการแตละคณะและผูบร�หารอยางชัดเจน
4. ดำเนินการใหมีระบบการควบคุมภายในและการบร�หารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการ
มีระบบบัญช�และรายงานทางการเง�นที่มีความถูกตองเช�่อถือได
5. ดำเนินการใหมกี ารเปดเผยสารสนเทศทีส่ ำคัญอยางเพียงพอ เช�อ่ ถือได และทันเวลา ตราบเทาทีไ่ มกระทบ
ตอประโยชนอันชอบธรรมของบร�ษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธ�แหงความเปนเจาของของผูถือหุน ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
8. มุง มัน่ สูค วามเปนเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมัน่ ในการสรางความพึงพอใจใหแกลกู คาดวยการรับฟง
และทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบร�หารและสรางสรรคสิ่งที่ดีที่สุดอยูเสมอ
9. ปลูกฝงคุณธรรม จร�ยธรรม สรางจ�ตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเปนธรรม ตลอดจน
มุงมั่นในการพัฒนาและยกระดับข�ดความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง
10. ตอตานการทุจร�ต การคอรรปั ชัน ไมลว งละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญา เคารพตอกฎหมายและสิทธ�มนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชนของ
บร�ษัทเปนที่ตั้ง
• หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทในฐานะผูนำองคกร
ที่สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติที่ 3 เสร�มสรางคณะกรรมการบร�ษัทที่มีประสิทธ�ภาพ
หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบร�หารระดับสูงและการบร�หารบุคลากร
หลักปฏิบัติที่ 5 การสงเสร�มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลใหมีระบบการบร�หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความนาเช�่อถือทางการเง�นและการเปดเผยขอมูล
หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน
• จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
• จรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงาน
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นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบร�ษทั ประกอบดวยผูม คี วามรู ความเช�ย่ วชาญ และประสบการณทส่ี ามารถเอือ้ ประโยชน
แกบร�ษทั ไดเปนอยางดี มีความทุม เทและใหเวลาอยางเต็มทีใ่ นการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามความรับผิดชอบ คณะกรรมการไดรบั
การแตงตัง้ จากผูถ อื หุน เพือ่ กำกับดูแลแนวทางการดำเนินงานของบร�ษทั โดยคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทนสำหรับกรรมการและผูบ ร�หาร คณะกรรมการมีความเปนอิสระจากฝายจัดการ มีการแตงตัง้ ฝาย
บร�หารเพือ่ รับผิดชอบการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ แตงตัง้ คณะกรรมการเฉพาะเร�อ่ ง เพือ่ รับผิดชอบเฉพาะเร�อ่ งทีไ่ ดรบั มอบหมาย
และมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย รวมทั้งมีการกำกับดูแลบร�ษัทยอย
และบร�ษทั รวม และแตงตัง้ เลขานุการบร�ษทั เพือ่ รับผิดชอบการดําเนินการประชุมและการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย โดยบร�ษทั
กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
ของ ก.ล.ต. ดังนี้
• การสรรหากรรมการบร�ษัท คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบร�ษัท
มีกระบวนการที่โปรงใสและชัดเจน เพื่อใหไดคณะกรรมการบร�ษัทที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับองคประกอบที่กำหนดไว
ทั้งนี้เพื่อใหการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทเติบโตอยางยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) คณะกรรมการบร�ษัทแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจัดใหมีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑและว�ธ�การ
สรรหาบุคคล เพื่อใหไดกรรมการบร�ษัทที่มีคุณสมบัติ มีความรูความชำนาญที่เหมาะสม
3) คณะกรรมการบร�ษทั เปดโอกาสใหผถู อื หุน เสนอช�อ่ บุคคล เพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เปนกรรมการบร�ษทั
• การกำหนดคาตอบแทนของกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการบร�ษัทพิจารณาโครงสรางและอัตราคา
ตอบแทนใหมีกระบวนการที่โปรงใสและชัดเจน มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจใหคณะกรรมการบร�ษัท
นำพาองคกรใหดำเนินงานตามเปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเสนอโครงสรางและอัตราคาตอบแทนกรรมการ
บร�ษัทใหผูถือหุนอนุมัติเปนประจำทุกป ทั้งนี้เพื่อใหการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทเติบโตอยางยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) คณะกรรมการบร�ษัทแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
2) คาตอบแทนของกรรมการบร�ษทั สอดคลองกับภาระหนาที่ และความรับผิดชอบ (accountability and
responsibility) ของกรรมการบร�ษทั แตละคน โดยเปร�ยบเทียบกับบร�ษทั อืน่ ทีอ่ ยูใ นกลุม ธุรกิจเดียวกัน
3) ผูถือหุนเปนผูอนุมัติโครงสรางและอัตราคาตอบแทนกรรมการบร�ษัท รวมถึงสิทธ�ประโยชน
4) เปดเผยนโยบายและหลักเกณฑการกำหนดคาตอบแทนกรรมการบร�ษัท ที่สะทอนถึงภาระหนาที่และ
ความรับผิดชอบของแตละคน โดยมีการแจกแจงรายละเอียดโครงสรางคาตอบแทน ตามตำแหนงและ
ประเภทของกรรมการ และเปดเผยจำนวนเง�นคาตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ
• การสรรหาและการพัฒนาผูบ ร�หารระดับสูง คณะกรรมการบร�ษทั ดูแลใหมกี ารสรรหาและพัฒนากรรมการ
ผูจ ดั การและผูบ ร�หารระดับสูง ใหมคี วามรู ความสามารถ ประสบการณ และคุณลักษณะทีจ่ ำเปนตอการขับเคลือ่ นองคกร
ไปสูเ ปาหมาย และกำกับดูแลใหกรรมการบร�ษทั แตละคนมีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับบทบาทหนาที่ ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหกรรมการบร�ษทั ทุกคนไดรบั การเสร�มสรางทักษะ
และความรู สำหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการบร�ษัทอยางสม่ำเสมอ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) คณะกรรมการบร�ษัทเปนผูพิจารณาหร�อมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการ
2) มอบหมายใหกรรมการผูจัดการดูแลใหมีผูบร�หารระดับสูงที่เหมาะสม
3) คณะกรรมการบร�ษัทดูแลใหการดำเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเนื่อง รวมทั้งกำกับดูแลใหมีแผนสืบทอด
ตำแหนง (Succession Plan) เพื่อเปนการเตร�ยมสืบทอดตำแหนงกรรมการผูจัดการและผูบร�หาร
ระดับสูง และรายงานความคืบหนาของแผนสืบทอดตำแหนงตอคณะกรรมการบร�ษทั เพือ่ ทราบ อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
4) สงเสร�มและสนับสนุนใหกรรมการผูจ ดั การและผูบ ร�หารระดับสูงไดรบั การอบรมและพัฒนา เพือ่ เพิม่ พูน
ความรูและประสบการณที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
5) กำหนดใหกรรมการผูจ ดั การและผูบ ร�หารระดับสูงมีหนาทีร่ ายงานการเขาดำรงตำแหนงกรรมการบร�ษทั
หร�อผูบร�หารของบร�ษัทอื่นตอประธานกรรมการบร�ษัทและประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ โดย
รายงานผานเลขานุการบร�ษัท
6) บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบร�ษัทใหม จะไดรับการปฐมนิเทศ
• แนะนำขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่
• ทิศทางการดำเนินธุรกิจ (วัตถุประสงค เปาหมาย ว�สัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร)
• บทบาทหนาที่ คาตอบแทนและสิทธ�ประโยชนอื่นของกรรมการบร�ษัท
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7) กรรมการบร�ษัทจะไดรับการพัฒนาความรูและการอบรมที่จำเปนอยางตอเนื่อง และเปดเผยไวใน
รายงานประจำป
8) คณะกรรมการบร�ษัทควรมีความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพ
แวดลอมที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งไดรับทราบขอมูลที่เปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ
• การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบร�ษัทดูแลใหมั่นใจวาการดำเนินงานของคณะกรรมการบร�ษัท
เปนไปดวยความเร�ยบรอย สามารถเขาถึงขอมูลที่จำเปน และมีเลขานุการบร�ษัทที่มีความรูและประสบการณที่จำเปน
และเหมาะสมตอการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบร�ษัท โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. มีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบร�ษัทตลอดทั้งปเปนการลวงหนา โดยเลขานุการบร�ษัทแจง
ตารางการประชุมทั้งปใหคณะกรรมการรับทราบ ตั้งแตชวงปลายปกอนการประชุมในปถัดไป เพื่อให
กรรมการบร�ษัทสามารถจัดเวลาเขารวมประชุมได
2. กำหนดจำนวนครั้งของการประชุมไมนอยกวา 6 ครั้งตอป
3. จัดใหมีกลไกใหกรรมการบร�ษัทและฝายจัดการเสนอเร�่องที่เปนประโยชนตอบร�ษัทเขาสูการประชุม
4. ดูแลใหมกี ารจัดสงเอกสารประกอบการประชุมใหแกกรรมการบร�ษทั เปนการลวงหนาอยางนอย 7 วัน
กอนวันประชุม
5. สนับสนุนใหกรรมการผูจัดการและผูบร�หารเขารวมประชุมคณะกรรมการบร�ษัท เพื่อใหสารสนเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวของกับปญหาโดยตรง
6. คณะกรรมการบร�ษัทเขาถึงสารสนเทศที่จำเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการบร�ษัท
หร�อผูบ ร�หารอืน่ ทีไ่ ดรบั มอบหมายภายในขอบเขตนโยบายทีก่ ำหนด และในกรณีทจ่ี ำเปนคณะกรรมการ
บร�ษัทอาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากที่ปร�กษาหร�อผูประกอบว�ชาช�พภายนอกโดยถือเปนคาใชจาย
ของบร�ษัท
7. จัดใหกรรมการบร�ษทั ทีไ่ มเปนผูบ ร�หารมีโอกาสทีจ่ ะประชุมระหวางกันเอง ตามความจำเปนเพือ่ อภิปราย
ปญหาตางๆ เกีย่ วกับการจัดการทีอ่ ยูใ นความสนใจโดยไมมฝี า ยจัดการรวมดวยและควรแจงใหกรรมการ
ผูจัดการทราบถึงผลการประชุมดวย
8. กำหนดใหมีเลขานุการบร�ษัท โดยมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
จัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่
• การกำหนดคาตอบแทนของผูบร�หาร คณะกรรมการบร�ษัทกำกับดูแลใหมีการกำหนดโครงสรางคา
ตอบแทนและการประเมินที่เหมาะสม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดโครงสรางคาตอบแทนกรรมการผูจัดการ
• ผลประโยชนระยะสัน้ เชน เง�นเดือน เง�นอุดหนุน เง�นบำเหน็จ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน
ของบร�ษัท ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
• ผลประโยชนระยะยาว เชน กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ เง�นตอบแทนการเกษียณอายุ ESOP
2) คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมายใหประธานกรรมการบร�ษัทหร�อประธานกรรมการบร�หารเปนผูสื่อสาร
กับกรรมการผูจัดการเพื่อรับทราบผลการประเมิน ดังนี้
• ผลการดำเนินงานในรอบป เปร�ยบเทียบกับเปาหมายและผลการดำเนินงานในปที่ผานมา
• สภาพคลองทางการเง�นของบร�ษัท สภาวะเศรษฐกิจ เปร�ยบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน
3) คณะกรรมการบร�ษทั มอบหมายใหกรรมการผูจ ดั การประเมินผูบ ร�หารระดับสูง และบุคลากรของบร�ษทั
ใหสอดคลองกับหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบร�ษัทพิจารณากำหนดโครงสรางและอัตราคาตอบแทนแตละประเภทของกรรมการ
และผูบร�หารใหมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจใหคณะกรรมการบร�ษัทนำพาองคกรใหดำเนินงานตาม
เปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปร�ยบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเสนอ
โครงสรางและอัตราคาตอบแทนกรรมการบร�ษัทใหผูถือหุนเปนผูอนุมัติ โดยรายละเอียดการจายคาตอบแทนของ
กรรมการและผูบร�หาร รายงานอยูใน สวนที่ 2 “หัวขอ 7.4 ขอมูลเกี่ยวกับผูบร�หาร”
• ความเปนอิสระของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะตองว�นิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงใน
กิจการที่คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจ ความเปนอิสระของกรรมการ จ�งเปนเร�่องที่ตองคํานึงถึงอยางยิ่ง
เพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหุนและบร�ษัท โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) คณะกรรมการบร�ษทั มีองคประกอบและสัดสวนระหวางกรรมการบร�ษทั ทีเ่ ปนผูบ ร�หารและกรรมการบร�ษทั
ที่ไมเปนผูบร�หารที่มีความเหมาะสม ซ�่งสะทอนอำนาจที่ถวงดุลกันอยางเหมาะสม โดยสวนใหญเปนกรรมการบร�ษัทที่ไม
เปนผูบร�หารที่สามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝายจัดการไดอยางอิสระ
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2) กรรมการอิสระของบร�ษทั มีคณ
ุ สมบัตขิ องกรรมการอิสระตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ�ง่ กรรมการอิสระทำงานรวมกับคณะกรรมการ
บร�ษัททั้งหมดไดอยางมีประสิทธ�ภาพและแสดงความเห็นไดอยางอิสระ
3) คณะกรรมการบร�ษทั กำหนดหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบใหกรรมการผูจ ดั การและฝายจัดการอยางชัดเจน
ตลอดจนติดตามดูแลใหกรรมการผูจัดการ และฝายจัดการปฏิบัติหนาที่และติดตามงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4) บร�ษัทไมมีขอตกลงของผูถือหุนที่เปนอุปสรรคตอการทำหนาที่ของคณะกรรมการบร�ษัท
• บทบาทหนาที่และอำนาจของคณะกรรมการ คณะกรรมการบร�ษัทใหความสำคัญในการตระหนักถึง
บทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูนำองคกร เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย โดยกำหนด
ยุทธศาสตรและทิศทางการดำเนินธุรกิจทัง้ ในปจจุบนั และในระยะยาว สรางและขับเคลือ่ นวัฒนธรรมองคกรในทุกๆ ดาน
กำหนดกระบวนการตรวจสอบและการกำกับดูแลใหการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทเปนไปอยางโปรงใส เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ใหองคกรสูความยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) กำหนดว�สัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย กลยุทธ คานิยม นโยบายการดำเนินงานและ
งบประมาณของบร�ษัท โดยจัดใหมีการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ เพื่อใหกรรมการบร�ษัท
ผูบร�หาร และพนักงานมีสวนรวมในการกำหนดทิศทางของบร�ษัท และจุดมุงหมายไปในทิศทาง
เดียวกัน ผานการประชุมเช�งปฏิบัติการเปนประจำทุกป
2) กำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ทีส่ ามารถสรางคุณคาใหแกบร�ษทั ผูม สี ว นไดเสีย และสังคม
ควบคูกันไป
3) กรรมการบร�ษัทปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซ�่อสัตยสุจร�ต โดยพิจารณาตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ
4) ดูแลใหบร�ษัทมีระบบหร�อกลไกอยางเพียงพอที่จะมั่นใจไดวาการดำเนินงานของบร�ษัท เปนไปตาม
กฎหมาย ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนนโยบายหร�อแนวทางที่ไดกำหนดไว รวมทั้งมี
กระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด
5) สงเสร�มและสนับสนุนใหบร�ษทั มีการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี เคารพสิทธ�และมีความรับผิดชอบตอผูถ อื หุน
และผูมีสวนไดเสีย พัฒนาหร�อลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม เพื่อประโยชนตอสังคมโดยรวม
6) ดูแลใหมีการสื่อสารนโยบาย เปาหมาย และทิศทางการดำเนินงานใหพนักงานทุกระดับรับทราบ
รวมถึงดูแลใหมกี ารสือ่ สารและเสร�มสรางใหวตั ถุประสงคและเปาหมายหลักของบร�ษทั อยูใ นจ�ตสำนึก
ของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร
7) มีการติดตามและประเมินผล โดยกำหนดใหฝา ยจัดการรายงานผลการดำเนินงาน ผานคณะกรรมการ
บร�หาร เปนประจำอยางนอยทุกไตรมาส
8) กำหนดความสำเร็จของการดำเนินกิจการ คำนึงถึงจร�ยธรรม ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
เปนสำคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเง�น โดยกำหนดนโยบายการจัดการดานสิง่ แวดลอม
และนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม
9) สรางและขับเคลือ่ นวัฒนธรรมองคกรทีย่ ดึ มัน่ ในจร�ยธรรม โดยคณะกรรมการบร�ษทั ประพฤติตนเปน
แบบอยางในฐานะผูนำในการดำเนินการและปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10) จัดใหบร�ษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงาน เปนลายลักษณอักษร และกำกับดูแลใหมีการสื่อสารเพื่อให
กรรมการ ผูบร�หาร และพนักงานทุกคนเขาใจ มีกลไกที่เอื้อใหมีการปฏิบัติจร�ง รวมถึงมีการติดตาม
ผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเปนประจำ
11) กำหนดกลยุทธและผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจใหสอดคลองกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
ภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง
12) ดูแลใหกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงาน ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
ซ�่อสัตยสุจร�ต โดยพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ
13) กำกับดูแลใหมีการสงเสร�มการสรางนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการสราง
ความสามารถในการแขงขันและตอบสนองความตองการของผูม สี ว นไดเสีย โดยจัดลำดับความสำคัญ
มาดำเนินการใหเกิดผล
14) กำกับดูแลใหมกี ารจัดสรรทรัพยากรและควบคุมการดำเนินงานทีเ่ หมาะสม และติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนงานประจำป
15) กำหนดใหมีเลขานุการบร�ษัท โดยมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
จัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่
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นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
• บทบาทหนาทีข่ องประธานกรรมการ คณะกรรมการบร�ษทั เลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมเปนประธานกรรมการบร�ษทั
และดูแลใหมั่นใจวาองคประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบร�ษัทเอื้อตอการใชดุลพินิจในการตัดสินใจอยาง
มีอิสระ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) ประธานกรรมการบร�ษทั และกรรมการผูจ ดั การ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบแยกจากกันอยางชัดเจน
เพื่อไมใหคนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไมจำกัด ดังนี้
• ประธานกรรมการบร�ษทั มีบทบาทเปนผูน ำของคณะกรรมการบร�ษทั โดยมีหนาทีเ่ ชน เปนประธาน
ในที่ประชุมผูถือหุน เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท เปนผูลงคะแนนเสียงช�้ขาดใน
กรณีที่คะแนนเสียงเทากัน เปนผูเร�ยกประชุมคณะกรรมการบร�ษัท และกำหนดวาระการประชุม
โดยหาร�อรวมกับกรรมการผูจัดการ เปนตน
• กรรมการผูจัดการมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบร�ษัทกำหนด
• กำหนดมาตรการสำหรับกรณีทป่ี ระธานกรรมการบร�ษทั และกรรมการผูจ ดั การเปนบุคคลคนเดียวกัน
เชน ประธานกรรมการบร�ษัทหร�อกรรมการผูจัดการมีสวนไดเสีย จะตองออกจากหองประชุมและ
ไมมีสิทธ�ออกเสียงในวาระนั้นๆ เปนตน
• การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร�่อง เพื่อใหมีการพิจารณากลั่นกรองการดําเนินงานและเสนอแนวทาง
การดำเนินการที่สําคัญอยางรอบคอบและมีประสิทธ�ภาพ คณะกรรมการบร�ษัทจ�งแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพื่อ
ชวยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่เฉพาะเร�่องของคณะกรรมการบร�ษัท จำนวน 5 คณะ ไดแก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
และคณะกรรมการบร�หาร โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการชุดยอย โดยระบุบทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เพือ่ ใชอา งอิงในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องกรรมการทุกคน และกำหนดใหมกี ารทบทวนกฎบัตรเปนประจำ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
2) มีการเปดเผยบทบาท หนาที่ของคณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดยอย จำนวนครั้งของ
การประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการบร�ษัทแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด
• การพัฒนากรรมการ คณะกรรมการบร�ษัทกำกับดูแลใหกรรมการบร�ษัทแตละคนมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให
กรรมการบร�ษัททุกคนไดรับการเสร�มสรางทักษะและความรู สำหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการบร�ษัทอยางสม่ำเสมอ
โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบร�ษัทใหม จะไดรับการปฐมนิเทศ เพื่อแนะนำขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ รับทราบทิศทางการดำเนินธุรกิจ (วัตถุประสงค เปาหมาย ว�สัยทัศน
พันธกิจ คานิยมองคกร) และบทบาทหนาที่ คาตอบแทนและสิทธ�ประโยชนอื่นของกรรมการบร�ษัท
2) กรรมการบร�ษัทจะไดรับการพัฒนาความรูและการอบรมที่จำเปนอยางตอเนื่อง และเปดเผยไวใน
รายงานประจำป
3) คณะกรรมการบร�ษัทควรมีความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเสี่ยง และ
สภาพแวดลอมทีเ่ กีย่ วของกับการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ ไดรบั ทราบขอมูลทีเ่ ปนปจจุบนั อยางสม่ำเสมอ
• การประเมินผลการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการบร�ษทั และคณะกรรมการชุดยอย คณะกรรมการบร�ษทั
จัดใหมกี ารประเมินผลการปฏิบตั หิ นาทีป่ ระจำปของคณะกรรมการบร�ษทั และคณะกรรมการชุดยอย โดยนำผลการประเมิน
ไปใชในการพัฒนาการปฏิบตั หิ นาทีแ่ ละใชเปนกรอบในการแกไขปรับปรุงการปฏิบตั งิ านในหนาทีข่ องคณะกรรมการบร�ษทั
โดยบร�ษทั กำหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบร�ษทั และคณะกรรมการชุดยอย ใหสอดคลอง
กับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนดไวและเปนไปตามหลักสากล โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) คณะกรรมการบร�ษทั และคณะกรรมการชุดยอยมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านอยางนอยปละ 1 ครัง้
2) คณะกรรมการบร�ษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เชน ประเมินผลทั้งคณะ ประเมินผล
รายบุคคล และเปดเผยผลการประเมินไวในรายงานประจำป
3) คณะกรรมการบร�ษัทนำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบร�ษัท
และคณะกรรมการชุดยอย

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
• การกำกับดูแลบร�ษทั ยอยและบร�ษทั รวม คณะกรรมการบร�ษทั กำกับดูแลใหมกี รอบและกลไกในการกำกับ
ดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบร�ษัทยอยและกิจการอื่นที่บร�ษัทไปลงทุนอยางมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับ
กิจการแตละแหง โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) คณะกรรมการบร�ษัทพิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลบร�ษัทยอย ซ�่งรวมถึง
• การแตงตัง้ บุคคลไปเปนกรรมการบร�ษทั ผูบ ร�หาร หร�อผูม อี ำนาจควบคุมในบร�ษทั ยอย ทีมผูบ ร�หาร
ระดับสูงของบร�ษัทที่รวมลงทุนเปนผูพิจารณากรรมการบร�ษัทหร�อผูบร�หารในกลุม ที่มีความรู
ความสามารถและมีความชำนาญในธุรกิจนั้นเขาไปเปนตัวแทนในฐานะผูรวมทุนหร�อตามสัญญา
รวมทุน
• กำหนดขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เปนตัวแทนของบร�ษัทตามขอ 1) และให
ตัวแทนของบร�ษัทดูแลใหการปฏิบัติเปนไปตามนโยบายของบร�ษัทยอย และในกรณีที่บร�ษัทยอย
มีผูรวมลงทุนอื่น คณะกรรมการบร�ษัทควรกำหนดนโยบายใหตัวแทน ทำหนาที่อยางดีที่สุดเพื่อ
ผลประโยชนของบร�ษัทยอย และใหสอดคลองกับนโยบายของบร�ษัทแม
• ระบบการควบคุมภายในของบร�ษัทยอยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทำรายการตางๆ
เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
• การเปดเผยขอมูลตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เพือ่ ใหบร�ษทั ยอยมีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ
2) การเขารวมลงทุนในกิจการอื่นอยางมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบร�ษัทจะดูแลใหมีการจัดทำสัญญา
รวมทุน (Shareholders’ Agreement) หร�อขอตกลงอื่น เพื่อใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจใน
การบร�หารจัดการและการมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร�่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน
เพื่อสามารถใชเปนขอมูลในการจัดทำงบการเง�นของบร�ษัทไดตามมาตรฐาน และกำหนดเวลา
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
คณะกรรมการของบร�ษัทกำหนดหร�อดูแลใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ (objective)
เปนไปเพือ่ ความยัง่ ยืน และสอดคลองกับการสรางคุณคาใหบร�ษทั ลูกคา ผูม สี ว นไดเสีย และสังคมโดยรวม ติดตามดูแล
ใหฝา ยจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม ไมละเมิดสิทธ�ของผูม สี ว นไดเสีย โดยบร�ษทั
กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
ของ ก.ล.ต. ดังนี้
• การดูแลผูถ อื หุน คณะกรรมการบร�ษทั ตระหนักและเคารพในสิทธ�แหงความเปนเจาของ ของผูถ อื หุน
รับผิดชอบและดูแลรักษาผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน สงเสร�มการ
ใชสิทธ�ของผูถือหุน โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร�่องสำคัญของบร�ษัท และดูแลใหการประชุม
ผูถ อื หุน เปนไปดวยความเร�ยบรอย โปรงใส มีประสิทธ�ภาพ รวมถึงสงเสร�มใหผถู อื หุน สามารถใชสทิ ธ�ของตนอยางครบถวน
ถูกตองตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย นอกจากนี้ คณะกรรมการบร�ษทั ดูแลใหการเปดเผยมติทป่ี ระชุมและการจัดทำรายงาน
การประชุมผูถือหุนเปนไปอยางถูกตองและครบถวน โดยมีแนวปฎิบัติดังนี้
1) เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช�่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบร�ษัท
2) การอนุมัติการทำรายการใดๆ หร�อการเสนอความเห็นใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการ
บร�ษัทมั่นใจวา การทำรายการดังกลาวจะไมกระทบตอความตอเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพ
คลองทางการเง�น หร�อความสามารถในการชำระหนี้
3) กำกับดูแลใหฝา ยจัดการจัดใหมหี นวยงานหร�อผูร บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ ทำหนาทีส่ อ่ื สาร
กับผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย นักลงทุน นักว�เคราะห หร�อสื่อมวลชน อยางเหมาะสม เทาเทียมกัน
และทันเวลา
4) ตระหนักและเคารพในสิทธ�แหงความเปนเจาของของผูถือหุน ไมมีการกระทำใดๆ อันเปนการ
ละเมิดหร�อลิดรอนสิทธ�ของผูถือหุน โดยทำหนาที่ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนอยางเปนธรรม
ตลอดจนสนับสนุนและสงเสร�มใหผูถือหุนทุกกลุมไมวาเปนผูถือหุนในประเทศหร�อตางประเทศ
ทัง้ ทีเ่ ปนผูถ อื หุน รายใหญ ผูถ อื หุน รายยอย หร�อผูถ อื หุน ประเภทสถาบันไดใชสทิ ธ�ของตน ทัง้ สิทธ�
ขั้นพื้นฐานของผูถือหุน สิทธ�ในการเขาถึงสารสนเทศอยางเพียงพอและทันเวลา และสิทธ�ในการ
เขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเร�่องที่มีผลกระทบที่มี
นัยสำคัญตอบร�ษัท
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5) กำหนดใหวาระการประชุมสามัญผูถ อื หุน เปนไปตามขอบังคับของบร�ษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
รวมทั้งมีคำช�้แจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม
6) เปดโอกาสใหผถู อื หุน สวนนอยเสนอเร�อ่ งเพือ่ บรรจุเปนวาระการประชุม และ/หร�อ เสนอช�อ่ บุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบร�ษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป
7) เปดโอกาสใหผถู อื หุน สงคำถามทีเ่ กีย่ วของกับการประชุมเปนการลวงหนากอนวันประชุมผูถ อื หุน
8) หนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุนมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ
โดยจัดทำเปนฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพรบนเว็บไซตของบร�ษทั ลวงหนาอยาง
นอย 30 วันกอนวันประชุม
9) สนับสนุนใหผูถือหุนทุกรายใชสิทธ�ของตนในฐานะผูถือหุน โดยบร�ษัทสงหนังสือบอกกลาวนัด
ประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาลวงหนา ทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
10) ปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน ทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน โดยหุน ประเภทเดียวกันมีสทิ ธ�ออกเสียง
เทาเทียมกัน เทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
11) สนับสนุนใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกำหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสียงได และเสนอช�อ่ กรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการ
มอบฉันทะของผูถือหุน
12) กำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกของผูถือหุน
13) ดูแลไมใหมีการกระทำใดๆ ที่เปนการจำกัดโอกาสการเขาประชุมของผูถือหุน
14) สงเสร�มการนำเทคโนโลยีมาใชกับการประชุมผูถือหุน
15) กำหนดแนวทางในการประชุมผูถือหุน ไวดังนี้
• ประธานกรรมการบร�ษัทเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน
• ไมมีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการลวงหนา
• กรรมการบร�ษัท ประธานคณะกรรมการชุดยอย ผูบร�หารสูงสุดทางดานบัญช�และการเง�น
และผูบร�หารที่เกี่ยวของ ตองเขารวมการประชุม
• กอนเร�่มการประชุม มีการแจงจำนวนและสัดสวนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง
และผูถือหุนที่มอบฉันทะ ว�ธ�การประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
• วาระการเลือกตั้งกรรมการบร�ษัท จัดใหมีการลงมติเปนรายบุคคล
• วาระคาตอบแทนกรรมการบร�ษัท ใหสิทธ�ผูถือหุนเปนผูอนุมัติ
• มีการใชบัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เปนอิสระเปนสักข�พยานในการนับคะแนน
16) ในวาระคาตอบแทนกรรมการบร�ษทั บร�ษทั กำหนดใหมกี ารเสนอนโยบายในการกำหนดคาตอบแทน
และหลักเกณฑการใหคาตอบแทนสำหรับกรรมการแตละตำแหนง และจำนวนเง�นคาตอบแทน
กรรมการในทุกรูปแบบ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของผูถือหุน
17) เปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงมติทป่ี ระชุมผูถ อื หุน พรอมผลการลงคะแนนในแตละวาระภายใน
วันทำการถัดไป ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและบนเว็บไซตของบร�ษัท
18) ดูแลใหมกี ารจัดทำรายงานการประชุมผูถ อื หุน โดยบันทึกการช�แ้ จงขัน้ ตอน การลงคะแนน รายช�อ่
กรรมการบร�ษัท กรรมการชุดยอยและผูบร�หารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนใน
แตละวาระ พรอมคำถาม คำตอบ และเปดเผยตอสาธารณชนบนเว็บไซตของบร�ษัท
19) ดูแลใหมกี ารจัดสงสำเนารายงานการประชุมผูถ อื หุน ใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน
14 วันนับจากวันประชุมผูถ อื หุน และกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกำหนด
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• การปองกันการใชขอ มูลภายใน คณะกรรมการบร�ษทั กำหนดนโยบายการปองกันการใชขอ มูลภายใน
และมาตรการปองกันการนำขอมูลภายในไปใชเพือ่ ผลประโยชนใหแกตนเองและผูอ น่ื โดยมิชอบ โดยกำหนดไวในจรรยาบรรณ
กรรมการบร�ษทั ผูบ ร�หาร และพนักงาน เพือ่ ใหปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความซ�อ่ สัตยสจุ ร�ต มีความรับผิดชอบ มีวน� ยั และมีจต� สำนึก
ที่ดีตอสวนรวมและตอตนเอง รักษาผลประโยชนและทรัพยสินของบร�ษัท โดยไมนำขอมูลและทรัพยสินของบร�ษัทไปใช
เพื่อประโยชนของตนเอง และ/หร�อผูอื่น โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) กำหนดใหกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงานซ�่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน
หามทำการซ�อ้ ขายหลักทรัพยของบร�ษทั ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเง�นแกสาธารณชน
และภายหลังงบการเง�นเปดเผยแลว 24 ชั่วโมง
2) กำหนดในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบร�ษัท โดยหามมิใหกรรมการ ผูบร�หาร และ
พนักงานนำขอมูลภายในของบร�ษัทเปดเผยตอบุคคลภายนอก หากมีการฝาฝนจะมีบทลงโทษ
ทางว�นัยไวสูงสุด คือ การเลิกจาง
• การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบร�ษทั มีการกำหนดนโยบายดำเนินการกับ
ความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดข�้นไดระหวางบร�ษัท กับกรรมการบร�ษัท ฝายจัดการ หร�อผูถือหุน รวมไปถึงการ
ปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน ขอมูลและโอกาสของบร�ษัท และการทำธุรกรรมกับผูที่มีความสัมพันธเกี่ยว
โยงกับบร�ษัท โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) คณะกรรมการบร�ษทั กำกับดูแลใหมรี ะบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซ�ง่ รวมถึงการกำหนด
นโยบายและว�ธป� ฏิบตั ใิ นการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความนาเช�อ่ ถือ (integrity)
และความพรอมใชของขอมูล (availability) รวมทั้งการจัดการขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพย (market sensitive information) นอกจากนี้ คณะกรรมการบร�ษทั ดูแลใหกรรมการบร�ษทั
ผูบร�หารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ ปฏิบัติตามระบบการรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลดวย
2) ดูแลใหมีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน รวมทั้งดูแลใหมี
แนวทางและว�ธ�ปฏิบัติ เพื่อใหการทำรายการดังกลาวเปนไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการ
เปดเผยขอมูล ตามทีก่ ฎหมายกำหนดและเปนไปเพือ่ ผลประโยชนของบร�ษทั และผูถ อื หุน โดยรวม
เปนสำคัญ โดยผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ
3) กำหนดใหกรรมการบร�ษทั รายงานการมีสว นไดเสีย กอนการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ
บร�ษทั และบันทึกไวในรายงานการประชุม โดยกรรมการบร�ษทั ทีม่ สี ว นไดเสียออกจากหองประชุม
และไมมีสิทธ�ออกเสียงในวาระนั้น
• ความรับผิดชอบตอผูม สี ว นไดเสีย คณะกรรมการบร�ษทั มีจร�ยธรรม เคารพสิทธ� รักษาผลประโยชน
และมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อใหกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดำเนินการ และกำหนดหร�อ
ดูแลใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ (objectives) เปนไปเพื่อความยั่งยืน สอดคลองกับการสรางคุณคา
ใหบร�ษทั ลูกคา ผูม สี ว นไดเสีย และสังคมโดยรวม นอกจากนีค้ ณะกรรมการบร�ษทั ติดตามดูแลใหฝา ยจัดการประกอบธุรกิจ
อยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไมละเมิดสิทธ�ของผูมีสวนไดเสีย เพื่อเปนแนวทางใหทุกสวนงานใน
องคกรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค เปาหมายหลักทีเ่ ปนไปดวยความยัง่ ยืน และสะทอนอยูใ นแผนดำเนินการ (Operation
Plan) และในภาวะทีบ่ ร�ษทั ประสบปญหาสภาพคลองทางการเง�น คณะกรรมการบร�ษทั มัน่ ใจวา บร�ษทั มีแผนหร�อกลไกอืน่
ในการแกไขปญหา โดยคำนึงถึงสิทธ�และบทบาทของผูมีสวนไดเสีย โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) ดูแลใหผบู ร�หารดำเนนการตางๆ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอผูถ อื หุน ผูม สี ว นไดเสีย ชุมชน
สังคม และสิ่งแวดลอม
2) กำหนดความสำเร็จของการดำเนินกิจการ คณะกรรมการบร�ษัทคำนึงถึงจร�ยธรรม ผลกระทบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนสำคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเง�น โดยพิจารณา
และอนุมตั กิ ารกำหนดนโยบายการจัดการดานสิง่ แวดลอม นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม
3) คณะกรรมการบร�ษทั กำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ทีส่ ามารถสรางคุณคาใหแกบร�ษทั
ผูมีสวนไดเสีย และสังคมควบคูกันไป โดยพิจารณาถึง
• สภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงปจจัยตางๆ รวมทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใชอยางเหมาะสม
• ความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดเสีย
• ความสามารถในการแขงขัน ความชำนาญ โอกาส/ความเสี่ยงทางธุรกิจ
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4) คณะกรรมการบร�ษทั ดูแลใหมกี ารสือ่ สาร และเสร�มสรางใหวตั ถุประสงคและเปาหมายหลักของบร�ษทั
อยูในจ�ตสำนึกของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร
5) กำกับดูแลใหการกำหนดกลยุทธและแผนงานประจำป มีการว�เคราะหสภาพแวดลอม ปจจัย
ความเสี่ยงตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียตลอดหวงโซอุปทาน รวมถึงปจจัยที่อาจ
มีผลตอการบรรลุเปาหมายหลักของบร�ษัท
• ระบุวธ� ก� าร กระบวนการ ชองทางการมีสว นรวม หร�อ ชองทางการสือ่ สารระหวางผูม สี ว นไดเสีย
กับบร�ษทั อยางชัดเจน เพือ่ ใหบร�ษทั เขาถึงขอมูล หร�อความตองการของผูม สี ว นไดเสียแตละกลุม
ไดอยางถูกตองใกลเคียงมากที่สุด
• ระบุผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของของบร�ษัท ทั้งภายในและภายนอก
• ระบุความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย เพื่อนำไปว�เคราะหผลกระทบที่จะเกิดข�้นตอบร�ษัทและ
ผูมีสวนไดเสีย โดยจัดลำดับความสำคัญมาดำเนินการใหเกิดผล
6) กำกับดูแลใหมกี ารสงเสร�มการสรางนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการสราง
ความสามารถในการแขงขันและตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสีย โดยอยูบนพื้นฐาน
ของความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
7) คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดเปาหมาย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
และศักยภาพของบร�ษัท ทั้งที่เปนตัวเง�นและไมใชตัวเง�น ใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี
8) กำกับดูแลใหมีการสื่อสารวัตถุประสงค เปาหมายและแผนงานประจำป ทั่วทั้งองคกร
9) กำกับดูแลใหมีการจัดสรรทรัพยากรและควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม และติดตามการ
ดำเนินการตามแผนงานประจำป
10) ตระหนักและเคารพในสิทธ�ของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ โดยคำนึงถึงสิทธ�ตามกฎหมายหร�อ
ขอตกลงที่มีกับบร�ษัท เพื่อใหมั่นใจไดวาสิทธ�ดังกลาว ไดรับการคุมครองและการปฏิบัติอยาง
เปนธรรมและเทาเทียมกัน จ�งไดกำหนดนโยบายเพือ่ เปนแนวทางในการปฏิบตั ติ อ ผูม สี ว นไดเสีย
แตละกลุม ตลอดจนคำนึงถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ตอตาน
การทุจร�ต การคอรรปั ชัน ไมลว งละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญา รวมถึงการเคารพตอสิทธ�มนุษยชน
11) สนับสนุนใหจัดทำรายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเปนสวนหนึ่งของรายงานประจำป
12) ดำเนินการใหมชี อ งทางและขัน้ ตอนทีผ่ มู สี ว นไดเสียทุกกลุม สามารถรายงานหร�อรองเร�ยนในเร�อ่ ง
ที่อาจทำใหเกิดความเสียหายตอบร�ษัท ความถูกตองของรายงานทางการเง�นหร�อเร�่องที่ไมได
รับความเปนธรรม
13) กำหนดนโยบาย หร�อแนวทางในการปกปองคุม ครองพนักงาน หร�อผูแ จงเบาะแส ในเร�อ่ งทีอ่ าจ
ทำใหเกิดความเสียหายตอบร�ษัท หร�อเร�่องที่ไมไดรับความเปนธรรม โดยบร�ษัทไดกำหนดไวใน
จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงาน
14) ดูแลใหบร�ษัทกำหนดแผนการแกไขปญหาทางการเง�น โดยคำนึงถึงความเปนธรรมตอผูมีสวน
ไดเสีย รวมถึงเจาหนี้ ตลอดจนติดตามการแกไขปญหา โดยฝายจัดการตองรายงานอยาง
สม่ำเสมอ
15) พิจารณาความเหมาะสมในการเปดเผยขอมูลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
และจรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงาน นโยบายการตอตานการคอรรัปชัน
การปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสีย รวมถึงการปฏิบัติอยางเปนธรรม และการเคารพสิทธ�
มนุษยชน ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ไดรับการ
ยอมรับในประเทศหร�อในระดับสากล
16) รับผิดชอบในการดูแลใหมรี ะบบการจัดทำรายงานทางการเง�น และการเปดเผยขอมูลสำคัญตางๆ
ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น หลักเกณฑของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
กฎเกณฑที่เกี่ยวของ
17) กำกับดูแลใหฝา ยจัดการจัดใหมหี นวยงานหร�อผูร บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ ทำหนาทีส่ อ่ื สาร
กับผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย นักลงทุน นักว�เคราะห หร�อสื่อมวลชน อยางเหมาะสม เทาเทียมกัน
และทันเวลา
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ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย
คณะกรรมการบร�ษัทมีนโยบายที่จะสงเสร�มความรวมมือระหวางบร�ษัทกับผูมีสวนไดเสีย ในการสรางเสร�ม
ผลการดำเนินงานของบร�ษทั โดยสงเสร�มใหเกิดความรวมมือและดูแลผูม สี ว นไดเสียตามสิทธ�ทม่ี ตี ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
ซ�่งผูมีสวนไดเสียของบร�ษัท ทั้ง 9 กลุม ไดแก
1) ผูถือหุน : คณะกรรมการบร�ษัทปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ�่อสัตย สุจร�ต เพื่อสรางผล
ตอบแทนที่ดีใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
• เคารพในสิทธ�แหงความเปนเจาของ และปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม
• ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซ�่งจะชวยสรางความเช�่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน
อันจะนำไปสูความเจร�ญเติบโตอยางยั่งยืน
• มีการพัฒนากิจการของบร�ษัทใหเจร�ญกาวหนาอยางตอเนื่อง ใหผลตอบแทนแกผูถือหุนอยางเหมาะสม
• รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหร�ออาจมีผลกระทบตอสิทธ�ประโยชนของผูถือหุน ทั้งสารสนเทศที่รายงาน
ตามรอบระยะเวลาบัญช� และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวของ
โดยไมกระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเปนการจำกัดสิทธ�ของผูถือหุนในการเขาถึงสารสนเทศของบร�ษัท
• จัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทตอรายงานทางการเง�นในรายงานประจำป
• เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเร�่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หร�อ เสนอช�่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบร�ษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป
• เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคำถามที่เกี่ยวของกับการประชุมเปนการลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน
• เผยแพรหนังสือบอกกลาวนัดประชุมผูถ อื หุน บนเว็บไซตของบร�ษทั ลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนวันประชุม
ผูถือหุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนรับทราบและศึกษาขอมูลกอนการประชุม
• อำนวยความสะดวกในการประชุมผูถ อื หุน โดย วัน เวลา สถานที่ และว�ธก� าร ไมเปนอุปสรรคในการเขารวม
ประชุมของผูถ อื หุน รวมทัง้ เปดโอกาสใหผถู อื หุน ทีไ่ มสามารถมารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะ
ใหผูอื่นมารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
• ดำเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความมีเหตุมผี ล และเปดเผยขอมูลอยาง
ครบถวน
• ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินของบร�ษัท เสมือนว�ญูชนพึงรักษาทรัพยสินของตนเอง ขจัดการ
แสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดโดยชอบไมวาโดยทางตรงหร�อทางออม
สิทธ�ของผูถือหุน
1) บร�ษัทตระหนักและเคารพในสิทธ�แหงความเปนเจาของของผูถือหุน ไมมีการกระทำใดๆ อันเปนการละเมิด
หร�อลิดรอนสิทธ�ของผูถือหุน ทำหนาที่ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนอยางเปนธรรม ตลอดจนสนับสนุนและสงเสร�มให
ผูถ อื หุน ทุกกลุม ไมวา จะเปนผูถ อื หุน ในประเทศ หร�อตางประเทศ ทัง้ ทีเ่ ปนผูถ อื หุน รายใหญ ผูถ อื หุน รายยอย หร�อผูถ อื หุน
ประเภทสถาบันไดใชสิทธ�ของตน ทั้งสิทธ�พื้นฐานของผูถือหุน สิทธ�ในการเขาถึงสารสนเทศอยางเพียงพอและทันเวลา
สิทธ�ในการเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเร�่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญตอ
บร�ษัท
2) คณะกรรมการบร�ษทั เปดโอกาสใหผถู อื หุน และนักลงทุนสถาบันเสนอวาระการประชุมและสงคำถามทีต่ อ งการ
ใหตอบในที่ประชุมผูถือหุนไดเปนการลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน โดยเผยแพรหลักเกณฑการเสนอวาระการประชุม
และการสงคำถามลวงหนาบนเว็บไซตของบร�ษัท
3) คณะกรรมการบร�ษทั ดูแลใหมกี ารใหขอ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำช�แ้ จงและเหตุผล
ประกอบในแตละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผูถือหุนสะดวกตอการเดินทาง
4) คณะกรรมการบร�ษัทใหสิทธ�ผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบร�ษัทเปนประจำทุกป
5) คณะกรรมการบร�ษัทสงเสร�มการนำเทคโนโลยีมาใชในการประชุมผูถือหุน เพื่อใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว
มีการลงมติเปนแตละวาระ ใหสิทธ�ผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบร�ษัทเปนรายบุคคล และมีการใชบัตรลงคะแนน รวมทั้งมี
บุคคลที่เปนอิสระเปนผูตรวจสอบการนับคะแนน
6) คณะกรรมการบร�ษทั เปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงมติทป่ี ระชุมผูถ อื หุน พรอมผลการลงคะแนนในแตละวาระ
ในวันทำการถัดไปบนเว็บไซตของบร�ษัท
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7) คณะกรรมการบร�ษัทจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุน โดยบันทึกการช�้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายช�่อ
กรรมการบร�ษัท กรรมการชุดยอยและผูบร�หารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแตละวาระพรอมคำถาม
คำตอบ ไมมีการเพิ่มวาระที่ไมไดระบุในหนังสือนัดประชุม และเปดเผยตอสาธารณชนบนเว็บไซตของบร�ษัท
นอกจากสิทธ�ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบร�ษัทยังคำนึงถึงสิทธ�ของผูถือหุนทั้งตามกฎหมาย และดำเนินการใน
เร�อ่ งตางๆ โดยไมละเมิดสิทธ�หร�อลิดรอนสิทธ�ของผูถ อื หุน สงเสร�มและอำนวยความสะดวกในการใชสทิ ธ�ของผูถ อื หุน ดังนี้
• สิทธ�ในการรับทราบขอมูล
ผูถือหุนมีสิทธ�รับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบร�ษัทไดเผยแพรขอมูล ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผานทางเว็บไซต (www.sahapat.co.th) เพื่อใหผูถือหุน มีชอง
ทางที่จะไดรับขาวสารขอมูลของบร�ษัทไดมากข�้น เชน ผลการดำเนินงาน ขอมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การซ�้อขาย
สินทรัพยที่สำคัญ รายช�่อผูถือหุน 10 อันดับแรกของบร�ษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน เพื่อประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำปปจจุบันกอนวันประชุม รายงานการประชุมผูถือหุนภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และขอมูลที่จำเปนตอการ
ตัดสินใจของผูถือหุน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส
• สิทธ�ในการเขารวมประชุมผูถือหุน
บร�ษทั จัดใหมกี ารประชุมสามัญผูถ อื หุน เปนประจำทุกปภายใน 4 เดือน นับแตวนั สิน้ สุดรอบปบญ
ั ช�ของบร�ษทั
โดยวัน เวลา สถานที่ และว�ธก� าร ไมเปนอุปสรรคในการเขารวมประชุมของผูถ อื หุน เพือ่ เปนการอำนวยความสะดวกและ
สงเสร�มใหผถู อื หุน ทุกกลุม ไดเขารวมประชุมผูถ อื หุน และมีสว นรวมในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบร�ษทั รวมถึง
มีสวนรวมในการออกเสียงและแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่
ในป 2564 บร�ษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 70 ในวันจันทรที่ 26 เมษายน 2564 ณ โรงแรมมณเฑียร
ร�เวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 พรอมแนบแผนทีส่ ถานทีป่ ระชุม
ไปกับหนังสือบอกกลาวนัดประชุมผูถือหุน ทั้งนี้นอกจากการเลือกสถานที่สำหรับจัดประชุมผูถือหุนโดยคำนึงถึงความ
สะดวกในการเดินทางของผูถือหุนแลว บร�ษัทยังตระหนักถึงความปลอดภัยดานช�วอนามัยของผูถือหุนเปนสำคัญ โดย
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเช�้อไวรัสโคว�ด-19 บร�ษัทไดจัดเตร�ยมหองประชุมที่มีขนาดเหมาะสม มีการเวน
ระยะหาง และสามารถรองรับผูเขารวมประชุมไดอยางเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการปองกัน
การติดตอของเช�้อไวรัสโคว�ด-19 อยางเครงครัด
กอนวันประชุมผูถือหุน
• บร�ษัทแจงผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุน
สวนนอย เสนอเร�อ่ งเพือ่ บรรจุเปนวาระการประชุม และ/หร�อ เสนอช�อ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เปนกรรมการบร�ษทั
• ในการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป 2564 บร�ษทั เผยแพรหลักเกณฑและชองทางการเสนอเร�อ่ งเพือ่ บรรจุ
เปนวาระการประชุม และ/หร�อ เสนอช�่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบร�ษัท บนเว็บไซตของบร�ษัท
ตั้งแตวันที่ 11 พฤศจ�กายน 2563 โดยกำหนดชวงเวลาใหผูถือหุนเสนอเร�่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หร�อ
เสนอช�่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบร�ษัท ตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2563 ซ�่งปรากฏวาไมมี
ผูถ อื หุน เสนอเร�อ่ งเพือ่ บรรจุเปนวาระการประชุม และ/หร�อ เสนอช�อ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เปนกรรมการบร�ษทั
แตอยางใด
• บร�ษทั ไดแจงมติคณะกรรมการบร�ษทั ซ�ง่ กำหนดการประชุมสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 70 ในวันที่ 26 เมษายน
2564 พรอมวาระการประชุมทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานระบบเผยแพรขอ มูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และเปดเผยในเว็บไซตของบร�ษัท (www.sahapat.co.th) เพื่อใหผูถือหุนไดทราบลวงหนาถึง 5 สัปดาหกอนวันประชุม
• บร�ษัทเปดเผยขอมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม โดยมีการ
ระบุวตั ถุประสงค ขอเท็จจร�งและเหตุผล รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการบร�ษทั และคณะกรรมการชุดยอยทีเ่ กีย่ วของ
ในทุกวาระที่เสนอ โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป บร�ษัทกำหนดใหมีการเผยแพรหนังสือบอกกลาวนัดประชุม
พรอมเอกสารประกอบการประชุมลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนวันประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบและศึกษา
ขอมูลเปนการลวงหนากอนจัดสงเอกสารดังกลาว
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 บร�ษัทไดเผยแพรหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอมเอกสาร
ประกอบการประชุม ทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษ ตัง้ แตวนั ที่ 23 มีนาคม 2564 ผานเว็บไซตของบร�ษทั เปนการลวงหนา 34 วัน
กอนวันประชุมผูถือหุน โดยเปนขอมูลเดียวกับที่บร�ษัทสงใหผูถือหุนในรูปแบบเอกสาร
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นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
• บร�ษัทไดจัดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุม พรอมเอกสารประกอบการประชุม เชน รายละเอียดการ
ดำเนินการเกีย่ วกับการจัดประชุมผูถ อื หุน และรายงานการประชุมผูถ อื หุน ของบร�ษทั ในปทผ่ี า นมา รายงานประจำป หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอช�่อใหเลือกตั้งเปนกรรมการบร�ษัท ขอมูลกรรมการตรวจสอบที่บร�ษัทเสนอ
ช�่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธ�บายเอกสาร และหลักฐานที่ผูถือหุนตองนำมาแสดงในการ
เขารวมประชุม ขอบังคับบร�ษทั ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการประชุม ผูถ อื หุน และขัน้ ตอนการเขารวมประชุม โดยมอบใหบร�ษทั
ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด ซ�ง่ เปนนายทะเบียนหุน ของบร�ษทั เปนผูจ ดั สงใหแกผถู อื หุน ลวงหนาอยางนอย
21 วันกอนวันประชุม ซ�่งเปนการสงหนังสือเช�ญประชุมดวยว�ธ�การทางอิเล็กทรอนิกส ตามที่ พรบ. บร�ษัทมหาชน (ฉบับ
แกไข พ.ศ. 2564) ไดกำหนดไวทุกประการ
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 บร�ษัทฯ ไดจัดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุม พรอมเอกสาร
ประกอบการประชุมใหแกผถู อื หุน ลวงหนากอนวันประชุม 24 วัน รวมทัง้ ไดลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพเปนเวลาติดตอ
กัน 3 วัน คือในวันที่ 7 - 9 เมษายน 2564 ซ�่งถือเปนการบอกกลาวนัดประชุมแกผูถือหุนลวงหนา ตามที่ พรบ. บร�ษัท
มหาชนกำหนดไว
นอกจากนี้ ผูถือหุนสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ ซ�่งมีใหเลือก 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. ทีไ่ ดจดั ทำและปฎิบตั ติ ามประกาศของกระทรวงพาณิชย และคำแนะนำหร�อเอกสารหลักฐานทีผ่ ถู อื หุน ตองเตร�ยม
เพื่อใชในการมอบฉันทะ รวมถึงเง�่อนไขในการมอบฉันทะใหผูอื่นลงคะแนน/เขาประชุมแทนของผูถือหุนทั้งสัญชาติไทย
และตางดาว ไดจากเว็บไซตของบร�ษัท (www.sahapat.co.th)
• กรณีผูถือหุนตางชาติ บร�ษัทไดจัดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมซ�่ง
มีการแปลเปนภาษาอังกฤษ เพื่อสงเสร�มใหผูถือหุนทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันเขารวมประชุม
ในป 2564 มีผูถือหุนตางชาติที่มอบฉันทะใหคนของตนเขารวมประชุม 2 ราย
วันประชุมผูถือหุน
• คณะกรรมการบร�ษัทใหความสำคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยถือเปนหนาที่ที่ตองเขารวมประชุมยกเวน
ปวยหร�อติดภารกิจสำคัญ ซ�ง่ ในการประชุมสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 70 เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2564 มีกรรมการบร�ษทั เขารวม
ประชุม จำนวน 13 ทาน คิดเปนรอยละ 86.67 นอกจากนี้ กรรมการบร�หาร ผูอ ำนวยการฝายบร�หารการเง�นและการลงทุน
ผูชวยผูอำนวยการฝายบัญช� และผูสอบบัญช� จากบร�ษัทสอบบัญช�ของบร�ษัทซ�่งทำหนาที่เปนสักข�พยานในการนับคะแนน
ไดเขารวมประชุม ผูถ อื หุน ดวยเพือ่ ใหผถู อื หุน สามารถซักถามในเร�อ่ งทีเ่ กีย่ วของได รายช�อ่ คณะกรรมการบร�ษทั และผูบ ร�หาร
ทีเ่ ขารวมประชุมผูถ อื หุน ดูไดจากรายงานการประชุมสามัญผูถ อื หุน ทีเ่ ผยแพรบนเว็บไซตของบร�ษทั (www.sahapat.co.th)
• บร�ษัทไดนำเทคโนโลยีมาใชในการประชุมผูถือหุน เพื่อใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว และอำนวยความ
สะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธ�ในการเขารวมประชุมผูถือหุน และออกเสียงอยางเต็มที่ โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม
ไมเปนอุปสรรคในการเขารวมประชุม
• การลงทะเบียนเขาประชุมสามารถลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง และยังคง
ใหสิทธ�ผูถือหุนที่มารวมประชุม ภายหลังจากที่ไดเร�่มการประชุมแลว มีสิทธ�ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไมมีการ
พิจารณาและใหนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระที่ใชสิทธ�ในการออกเสียงเปนตนไป
• บร�ษทั ไดจดั ใหมบี คุ ลากรและเทคโนโลยีอยางเพียงพอในการลงทะเบียนเขาประชุมและการนับคะแนนเสียง
ในแตละวาระโดยใชระบบ Barcode เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส รวมทั้งมีบุคคลที่เปนอิสระเปน
ผูตรวจสอบการนับคะแนน
• กรณีผถู อื หุน ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหบคุ คลใดบุคคลหนึง่ หร�อกรรมการ
ตรวจสอบซ�่งเปนกรรมการอิสระของบร�ษัทคนใดคนหนึ่งเขาประชุมแทน เพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธ�ของตนได
• บร�ษัทปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย โดยกอนเร�่มประชุม เลขานุการบร�ษัทไดแจงจำนวน/
สัดสวนผูถือหุนที่เขาประชุม รวมถึงอธ�บายว�ธ�การลงคะแนนและว�ธ�การนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละ
วาระตามกฎหมายและขอบังคับของบร�ษทั การกำหนดสิทธ�ออกเสียงในทีป่ ระชุมใหเปนไปตามจำนวนหุน ทีผ่ ถู อื หุน ถืออยู
โดยหนึ่งหุนมีสิทธ�เทากับหนึ่งเสียง และไมมีหุนใดมีสิทธ�พิเศษที่จะจำกัดสิทธ�ผูถือหุนรายอื่น
• การจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อใหผูถือหุนไดใชสิทธ�ในฐานะผูถือหุนไดทราบถึงผลการดำเนินงาน
อัตราการจายเง�นปนผล ใหสิทธ�ผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบร�ษัทประจำป และเลือกตั้งกรรมการบร�ษัท
เปนรายบุคคล รวมถึงการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเร�่องตางๆ ตามที่กฎหมายและขอบังคับบร�ษัทกำหนด
ในกรณีผถู อื หุน รายใดเขามาภายหลังจากทีไ่ ดเร�ม่ ประชุมไปแลว บร�ษทั ยังใหสทิ ธ�ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระทีเ่ หลือ
อยูที่ยังไมไดมีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเปนองคประชุม
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• ในการประชุม ประธานกรรมการบร�ษัททำหนาที่ประธานที่ประชุมเปนผูดำเนินการประชุมใหเปนไปตาม
ลำดับวาระการประชุม ไมมกี ารเพิม่ วาระหร�อเปลีย่ นแปลงขอมูลสำคัญโดยไมไดแจงใหผถู อื หุน ทราบลวงหนา มีการจัดสรร
เวลาใหเหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นตางๆ ของแตละวาระ โดยเปดโอกาสใหผถู อื หุน ซักถามและแสดง
ความคิดเห็นไดอยางเต็มทีใ่ นแตละวาระ หากผูถ อื หุน ซักถามหร�อแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม คณะกรรมการบร�ษทั จะตอบ
ขอซักถามอยางชัดเจนตรงประเด็น มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในแตละวาระดวยระบบ Barcode
และมีผูสอบบัญช�เปนสักข�พยานในการนับคะแนน
ทัง้ นี้ ในการประชุมสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 70 เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2564 รองประธานกรรมการไดทำหนาที่
เปนประธานที่ประชุม แทนประธานกรรมการบร�ษัทที่ไมไดเขารวมประชุม
การกำหนดวาระการประชุม
บร�ษัทกำหนดวาระการประชุมไวเปนเร�่องๆ อยางชัดเจน และมีการขออนุมัติในแตละเร�่องแยกขาดจากกัน
โดยในวาระเกี่ยวกับคณะกรรมการการ ไดแยกเร�่องการเลือกตั้งกรรมการและคาตอบแทนกรรมการออกเปนแตละวาระ
และในกรณีทอ่ี ยูใ นวาระเดียวกัน แตมกี ารขออนุมตั แิ ยกกัน ก็ไมถอื วาเปนการรวมวาระ และบร�ษทั ไมมกี รณีการเพิม่ วาระ
อื่นๆ ที่ไมไดกำหนดไวลวงหนาในหนังสือเช�ญประชุมผูถือหุนที่ไดจัดสงแกผูถือหุนไปแลว ทั้งนี้ วาระการประชุมผูถือหุน
ที่สำคัญ ไดแก
• การแตงตั้งกรรมการบร�ษัท
บร�ษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช�่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบร�ษัท ซ�่งในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอช�่อแตอยางใด และกรรมการบร�ษัทที่ไดรับการเสนอช�่อ
ไดผา นการพิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการบร�ษทั และหากเปนกรรมการอิสระ ตองมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีบ่ ร�ษทั กำหนด
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยหนังสือนัดประชุม ในวาระแตงตัง้ กรรมการ จะตองระบุขอ มูลเบือ้ งตน
ของบุคคลทีเ่ สนอใหเลือกตัง้ ไวอยางชัดเจน ไดแก ช�อ่ -นามสกุล อายุ ประวัตกิ ารศึกษา ประวัตกิ ารทำงาน จำนวนบร�ษทั
ที่ดำรงตำแหนงกรรมการ ทั้งในบร�ษัทจดทะเบียนและบร�ษัททั่วไป ซ�่งหากเปนบร�ษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบร�ษัท จะตองระบุการดำรงตำแหนงในกิจการดังกลาวไวอยางชัดเจนดวย
หลักเกณฑและว�ธ�การสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอแตงตั้ง เชน กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไมเปน
ผูบร�หาร/กรรมการที่เปนผูบร�หาร เปนตน และในกรณีเปนการเสนอช�่อกรรมการทานเดิมกลับเขาดำรงตำแหนงใหม
จะตองมีขอ มูลการเขารวมประชุมในปทผ่ี า นมา และวันที่ เดือน และปทไ่ี ดรบั การแตงตัง้ เปนกรรมการของบร�ษทั ทัง้ นีใ้ น
การเลือกตัง้ กรรมการ บร�ษทั เสนอช�อ่ กรรมการและเปดโอกาสใหผถู อื หุน ใชสทิ ธ�ลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการเปนรายบุคคล
โดยบร�ษัทเสนอช�่อกรรมการใหผูถือหุนลงคะแนนทีละคน และมีการรายงานผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให
ผูถือหุนรับทราบ เปนรายบุคคล
• คาตอบแทนกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการบร�ษัทใหสิทธ�ผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดยอย
เปนประจำทุกป มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการในแตละตำแหนงและแตละคณะ
พรอมเสนอจำนวนวงเง�นคาตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบและสิทธ�ประโยชนอน่ื ๆ (ถามี) ใหทป่ี ระชุมผูถ อื หุน พิจารณา
อนุมัติเปนประจำทุกป โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ซ�่งพิจารณาจากผลการ
ดำเนินงาน ผลปฏิบตั งิ าน วงเง�นคาตอบแทนทีไ่ ดรบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน จำนวนเง�นคาตอบแทนทีจ่ า ยในปทผ่ี า นมา
รวมถึงอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ โดยมีการสรุปวงเง�นทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ จำนวนเง�นทีจ่ า ยจร�ง และรูปแบบในการจาย
รวมทั้งมีการสรุปจำนวนเง�นที่จายใหแกคณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบร�หารความเสีย่ ง เปนรายบุคคลในแบบแสดงรายการขอมูล
ประจำป 56-1 One Report ของบร�ษัท
• การแตงตั้งผูสอบบัญช�และกำหนดจำนวนเง�นคาสอบบัญช�
ในหนังสือนัดประชุมผูถ อื หุน ในวาระแตงตัง้ ผูส อบบัญช� บร�ษทั ใหขอ มูลผูส อบบัญช�อยางครบถวนชัดเจน
เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญช�ของบร�ษัท ไดแก ช�่อผูสอบบัญช�ที่เสนอใหแตงตั้ง สำนักงาน
สอบบัญช�ที่ผูสอบบัญช�สังกัด ประสบการณความสามารถและประเด็นเกี่ยวกับความเปนอิสระของผูสอบบัญช� หากเสนอ
ใหแตงตั้งผูสอบบัญช�รายเดิมจะระบุจำนวนปที่ทำหนาที่ผูสอบบัญช�ใหบร�ษัทที่ผานมา และมีการเปร�ยบเทียบคาบร�การ
สอบบัญช�ระหวางปปจ จุบนั กับปทผ่ี า นมา รวมถึงคาบร�การอืน่ ทีม่ กี ารรับบร�การจากสำนักงานสอบบัญช�ทผ่ี สู อบบัญช�สงั กัด
ซ�่งการแตงตั้งผูสอบบัญช�และกำหนดจำนวนเง�นคาสอบบัญช�ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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• การจายเง�นปนผล
ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน ในวาระอนุมัติจายเง�นปนผล บร�ษัทเปดเผยขอมูล ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับ
นโยบายการจายเง�นปนผลของบร�ษัท อัตราเง�นปนผลที่เสนอจายเปนรอยละ (dividend payout ratio) พรอมเหตุผล
และขอมูลประกอบ และมีการเปร�ยบเทียบเง�นปนผลที่จายระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา ในกรณีที่เสนอใหงดจายเง�น
ปนผล บร�ษัทจะเปดเผยเพิ่มเติมถึงเหตุผลที่งดจายเง�นปนผลประกอบดวย
หลังวันประชุมผูถือหุน
• เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมผูถือหุน บร�ษัทไดเปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผูถือหุน พรอมผล
การลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ผานเว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพรผาน
เว็บไซตบร�ษัท (www.sahapat.co.th) ในวันทำการถัดไปจากวันประชุมผูถือหุน
• จัดทำรายงานการประชุมสามัญผูถ อื หุน อยางละเอียด ชัดเจน ครบถวน ตรงตามขอเท็จจร�ง เพือ่ ใหผถู อื หุน
ที่ไมไดเขาประชุมไดรับทราบ โดยมีการบันทึกรายช�่อและตำแหนงของกรรมการบร�ษัทที่เขารวมประชุมทุกคน กรรมการ
ชุดยอย ผูบ ร�หารสูงสุดของบร�ษทั ผูบ ร�หารสูงสุดทางดานบัญช�และการเง�น ผูส อบบัญช� ตัวแทนจากสำนักงานทีเ่ ขาประชุม
และผูตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงที่มีความเปนอิสระ มีการแจงว�ธ�การลงคะแนนและว�ธ�นับคะแนนใหผูถือหุนทราบ
กอนเร�ม่ การประชุมตามวาระ และระบุวา ในแตละวาระมีการใชบตั รลงคะแนนเสียงหร�อใชระบบทีช่ ว ยในการนับคะแนนเสียง
รวมถึง มีการเปดโอกาสใหผถู อื หุน ซักถามและเสนอความคิดเห็น มีการบันทึกคำช�แ้ จงทีเ่ ปนสาระสำคัญ คำถาม คำตอบ
ขอคิดเห็น และช�่อ-นามสกุลของผูถามและผูตอบ โดยสรุปรายละเอียดในแตละวาระเปนไปตามขอเท็จจร�งในที่ประชุม
มีการสรุปผลการลงมติและจำนวนคะแนนเสียงในแตละวาระไวอยางชัดเจน โดยแยกเปน เห็นดวย ไมเห็นดวย และงด
ออกเสียง ซ�่งรายงานการประชุมดังกลาวไดรับการสอบทานจากฝายกฎหมาย และประธานกรรมการบร�ษัท กอนลงนาม
ในฐานะประธานที่ประชุม และไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบร�ษัท (www.sahapat.co.th) ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
ผูถือหุนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเปนชองทางใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบขอมูลไดโดยไมจำเปนตองรอถึง
การประชุมครั้งตอไป พรอมทั้งนำสงกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
• จัดใหมีการบันทึกว�ดีทัศนการประชุมสามัญผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุม
2) ลูกคา : คณะกรรมการบร�ษทั ตระหนักวาความพึงพอใจและความเช�อ่ มัน่ ของลูกคาเปนกุญแจสำคัญ อันนำไปสู
ความสำเร็จของบร�ษัทอยางยั่งยืน โดยกำหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
• ดำเนินธุรกิจดานผลิต จำหนายสินคา และบร�การ ที่ปลอดภัยตอผูบร�โภคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
• ดำเนินธุรกิจดวยความมุงมั่น พัฒนาสินคาและบร�การ คิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพิ่มคุณคาใหแกสินคา
และบร�การ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง พรอมกับการใหขอมูลที่จำเปนตอการ
ตัดสินใจโดยไมปดบังหร�อบิดเบือนขอเท็จจร�ง
• ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซ�่อสัตย สุจร�ต เปนธรรม และไมกระทำการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธ�ของ
ลูกคา รักษาความลับทางการคาของลูกคา ไมนำไปใชเพื่อประโยชนตนเองหร�อผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
• ไมเร�ยก รับ หร�อยินยอมทีจ่ ะรับ ทรัพยสนิ หร�อประโยชนอน่ื ใดทีไ่ มสจุ ร�ตจากลูกคาทัง้ ทางตรงและทางออม
• ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได ใหร�บแจงลูกคาเปนการลวงหนา เพื่อรวม
กันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
• จัดใหมชี อ งทางการสือ่ สาร เพือ่ ใหลกู คาสามารถรองเร�ยนตอบร�ษทั และคำรองเร�ยน พึงไดรบั การเอาใจใส
และดำเนินการอยางเปนธรรม
3) คูค า : คณะกรรมการบร�ษทั ปฏิบตั ติ อ คูค า ดวยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชนรว มกัน โดยกำหนด
เปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
• มีระบบการคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทานที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยและอาช�วอนามัย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการปฏิบัติตอคูคาบนพื้นฐานของการแขงขัน
ที่เปนธรรมเสมอภาค และเคารพซ�่งกันและกัน
• รักษาความลับหร�อขอมูลทางสารสนเทศของคูค า ไมนำไปใชเพือ่ ประโยชนตนเอง หร�อผูเ กีย่ วของโดยมิชอบ
• สรางสัมพันธภาพและความเขาใจทีด่ ตี อ กัน แลกเปลีย่ นความรู รวมกันพัฒนาและเพิม่ คุณคาใหแกสนิ คา
และบร�การ เพื่อการเจร�ญเติบโตรวมกัน
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• ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคาและใหขอมูลที่ถูกตอง ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติไดใหร�บเจรจากับคูคา
เปนการลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
• ไมเร�ยก รับ หร�อยินยอมที่จะรับ ทรัพยสิน หร�อผลประโยชนอื่นใด ซ�่งอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา
4) คูแขง : คณะกรรมการบร�ษัทดำเนินธุรกิจภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเปนนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
• ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม โดยคำนึงถึงจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
และกฎหมายแขงขันทางการคาในประเทศตาง ๆ ที่บร�ษัทเขาไปดำเนินธุรกิจ
• ไมทำลายช�่อเสียงของคูแขงทางการคา
5) เจาหนี้ : คณะกรรมการบร�ษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางมีหลักการและมีว�นัย เพื่อสรางความเช�่อถือ
ใหกับเจาหนี้ โดยกำหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
• ปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกกลุมอยางเสมอภาคและเปนธรรม
• ปฏิบัติตามสัญญาหร�อเง�่อนไขตาง ๆ ที่ตกลงกันอยางเครงครัด
• บร�หารงานเพื่อใหเจาหนี้มั่นใจในฐานะทางการเง�นและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
• เปดเผยฐานะทางการเง�นอยางถูกตอง ตรงเวลา
• ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเง�่อนไขขอใดขอหนึ่ง ใหร�บแจงใหเจาหนี้ทราบเปนการลวงหนา เพื่อรวม
กันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
6) พนักงาน : คณะกรรมการบร�ษทั ถือวาพนักงานเปนทรัพยากรทีม่ คี า และเปนปจจัยแหงความสำเร็จของบร�ษทั
โดยกำหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
• ปฏิบัติตอพนักงานโดยเคารพตอศักดิ์ศร�ความเปนมนุษย และสิทธ�ขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจน
ไมเปดเผยหร�อสงผานขอมูลหร�อความลับของพนักงานตอบุคคลภายนอกหร�อผูไมเกี่ยวของ
• ปฏิบัติตอพนักงานภายใตกรอบกฎหมาย ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบร�ษัท
• สงเสร�มความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมกีดกันดวยเหตุทางเพศ สีผิว เช�้อชาติ
ศาสนา อายุ ความพิการ หร�อสถานะอื่นใดที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
• สนับสนุนและสงเสร�มใหมกี ารฝกอบรม แลกเปลีย่ นความรู เพือ่ พัฒนาความรูค วามสามารถของบุคลากร
อยางทั่วถึง สรางความมั่นคงในอาช�พ และใหโอกาสในการเจร�ญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน
• สงเสร�มใหพนักงานมีสวนรวมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบร�ษัท
• ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม เหมาะสมตามความรู ความสามารถ หนาที่ความรับผิดชอบและ
ผลการปฏิบัติงาน
• จัดใหมสี วัสดิการและสิทธ�ประโยชนทเ่ี หมาะสมแกพนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลีย้ งช�พ
สหกรณออมทรัพย เปนตน
• เปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางสื่อสาร เสนอแนะ และรองทุกข เกี่ยวกับการทำงาน ซ�่งขอเสนอตางๆ
จะไดรับการพิจารณาและกำหนดว�ธ�การแกไข เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย และสรางความสัมพันธ
อันดีในการทำงานรวมกัน
• จัดหาสิง่ อำนวยความสะดวกทีจ่ ำเปนในการปฏิบตั หิ นาที่ รวมทัง้ จัดสภาพแวดลอมการทำงาน โดยคำนึง
ถึงหลักความปลอดภัย อาช�วอนามัย เพื่อเปนการสงเสร�มและยกระดับคุณภาพช�ว�ตของพนักงาน
• สงเสร�มการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับ ในการดำเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม
7) ชุมชนและสังคม : คณะกรรมการบร�ษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่พึงมีตอ
ประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น เพื่อธำรงรักษาไวซ�่งสังคมและสวนรวมที่ดี
โดยกำหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
• ไมดำเนินธุรกิจที่ทำใหสังคมเสื่อมลง และไมละเมิดสิทธ�ของบุคคลอื่นที่อยูรวมในชุมชนและสังคม
• ปลูกฝงจ�ตสำนึกความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวมใหเกิดข�น้ ในบร�ษทั และพนักงานทุกระดับ
อยางตอเนื่อง
• กำหนดใหมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบที่เกิดข�้นตอชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการ
ดำเนินงานของบร�ษัท

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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•
•
•
•
•

สงเสร�มการอนุรักษวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น
รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในการพัฒนาชุมชน
ใหการสนับสนุนในกิจกรรมที่กอใหเกิดสาธารณประโยชน
สรางรายไดและสงเสร�มเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจางงานและผลิตภัณฑชุมชน
สรางความสัมพันธอนั ดีใหเกิดข�น้ ระหวางบร�ษทั กับชุมชนและสังคม บนพืน้ ฐานของความถูกตอง โปรงใส
เปนธรรม

8) สิง่ แวดลอม : คณะกรรมการบร�ษทั ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี อ สิง่ แวดลอม โดยกำหนด
เปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
• ดำเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดานสิง่ แวดลอม โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอยางสม่ำเสมอ
• สรางวัฒนธรรมองคกรและสรางจ�ตสำนึกใหพนักงานทุกระดับ เกิดความรวมมือและความรับผิดชอบ
ในการจัดการสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธ�ภาพและยั่งยืน
• สงเสร�มใหความรู และฝกอบรมแกพนักงานทุกคนในเร�่องสิ่งแวดลอม
• สงเสร�มระบบการจัดการดานสิง่ แวดลอม ตัง้ แตการใชทรัพยากรอยางประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟน ฟู
การทดแทน การเฝาระวังดูแลและปองกันผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
• มีระบบคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทานที่ดำเนินธุรกิจเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
• สงเสร�มการพัฒนาและเผยแพรเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
9) ภาครัฐ : คณะกรรมการบร�ษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเปนนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
• ศึกษาและทำความเขาใจในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและไมดำเนินการใดๆ อันเปนการขัด
ตอกฎหมาย
• ดำเนินการอยางถูกตอง เมื่อมีการติดตอทำธุรกรรมกับเจาหนาที่หร�อหนวยงานของรัฐ
• สรางสัมพันธอันดีระหวางบร�ษัทและภาครัฐ ในขอบเขตที่เหมาะสม
• ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ทีเ่ กีย่ วของกับการดำเนินธุรกิจในแตละประเทศหร�อทองถิน่
ชองทางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
ในกรณีที่ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียมีประเด็นที่เปนหวงเกี่ยวของกับความถูกตองของรายงานทางการเง�น
ระบบการควบคุมภายในทีบ่ กพรอง หร�อการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผูถ อื หุน และผูม สี ว นไดเสียสามารถ
ติดตอสื่อสารผานเลขานุการบร�ษัท ที่โทรศัพท 0-2318-0062 ตอ 1200 โทรสาร 0-2318-1152 และผานทางอีเมล :
invest@sahapat.co.th หร�อสำนักงานตรวจสอบภายใน ซ�่งรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ที่โทรศัพท
0-2318-0062 ตอ 1440 และผลการสอบสวนจะรายงานตอคณะกรรมการบร�ษทั ทัง้ นีข้ อ มูลผูแ จงเบาะแสและขอรองเร�ยน
ดังกลาวจะถูกรักษาไวเปนความลับของบร�ษัท ซ�่งในป 2564 บร�ษัทไมไดรับขอรองเร�ยนจากผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
• การตอตานการทุจร�ตคอรรปั ชัน คณะกรรมการบร�ษทั มีนโยบายปฏิบตั ติ ามกฎหมายตอตานการคอรรปั ชัน
โดยจัดทำนโยบายตอตานการคอรรปั ชัน และขอปฏิบตั ติ ามนโยบายตอตานการคอรรปั ชัน โดยสือ่ สารใหทกุ ระดับของบร�ษทั
และตอบุคคลภายนอก โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) คณะกรรมการบร�ษัทจัดใหมี คูมือนโยบายตอตานการคอรรัปชันและขอปฏิบัติตามนโยบายตอตาน
การคอรรปั ชัน เปนลายลักษณอกั ษร ซ�ง่ กรรมการบร�ษทั ผูบ ร�หาร และพนักงานทุกคน มีหนาทีป่ ฏิบตั ิ
ตาม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่สงเสร�มและปลูกฝงใหกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงาน
ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
2) จัดใหมีการเปดเผย ประชาสัมพันธใหสาธารณชนรับทราบถึงนโยบายตอตานการคอรรัปชัน รวมทั้ง
ชองทางในการแจงเบาะแสหร�อขอรองเร�ยนผานเว็บไซต และรายงานประจำปของบร�ษัท
3) กำหนดแนวทางปฏิบัติไวในจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้
• หามกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงาน กระทำการใดๆ อันเปนการเร�ยกรองหร�อยอมรับ
ซ�่งทรัพยสิน หร�อผลประโยชนอื่นใด สำหรับตนเองหร�อผูอื่นที่สอไปในทางจูงใจใหปฏิบัติ หร�อ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ในทางที่มิชอบ หร�ออาจทำใหบร�ษัทเสียประโยชนอันชอบธรรม
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• หามกรรมการบร�ษทั ผูบ ร�หาร และพนักงาน ใหหร�อเสนอทีจ่ ะใหทรัพยสนิ หร�อผลประโยชนอน่ื ใด
แกบุคคลภายนอก เพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นกระทำหร�อละเวนการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย หร�อโดย
มิชอบตอตำแหนงหนาที่ของตน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 บร�ษัทไดลงนามในคำประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติ (Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต โดยบร�ษทั ไดจดั ทำนโยบายและแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การตอตานการคอรรัปชันเปนลายลักษณอักษร ซ�่งไดผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบร�ษัทแลว เพื่อยืนยัน
เจตนารมณในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายตอตานการคอรรัปชัน ไมยอมรับการทุจร�ตคอรรัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรง
และทางออม ไมวาในฐานะผูรับหร�อผูให และจัดทำขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชันอยางชัดเจน เพื่อใหมี
การปฏิบตั ติ ามนโยบาย และมีการสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายตอตานการคอรรปั ชันนีอ้ ยางสม่ำเสมอ ซ�ง่ กรรมการบร�ษทั
ผูบ ร�หาร และพนักงานทุกคน มีหนาทีป่ ฏิบตั ติ ามนโยบายตอตานการคอรรปั ชันโดยทัว่ กัน และเมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2559
บร�ษทั ไดรบั ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาช�กแนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต (Certification)
จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต นอกจากนี้ เมือ่ วันที่ 4 พฤศจ�กายน 2562
บร�ษัทไดรับการรับรองการตออายุสมาช�กแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต (Re-Certify)
ครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต
ในป 2564 บร�ษทั คณะกรรมการบร�ษทั และผูบ ร�หาร ไมมกี รณีการถูกเปร�ยบเทียบปรับ กลาวโทษ หร�อมีการ
ดำเนินการทางแพง โดยหนวยงานกำกับดูแล ไดแก สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และ สำนักงาน ปปง. เกีย่ วกับ
การกระทำผิดดานการคอรรปั ชัน หร�อดานการทุจร�ต (Fraud) รวมถึงบร�ษทั ฯ ไมไดรบั เร�อ่ งรองเร�ยนหร�อการแจงเบาะแส
ใดๆ เกีย่ วกับการคอรรปั ชัน และการดำเนินงานทีไ่ มสอดคลองกับกฎหมายหร�อขอกำหนดทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนการละเมิด
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแตอยางใด
• การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา บร�ษัทมีนโยบายไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยกำหนดไวใน
จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ดำเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับ และขอผูกพันตามสัญญาทีเ่ กีย่ วกับสิทธ�ในทรัพยสนิ
ทางปญญา
2) ดูแลรักษางานอันเปนทรัพยสินทางปญญาของบร�ษัท และไมนำทรัพยสินทางปญญาดังกลาวไปใช
หร�อใหบุคคลอื่นใชโดยไมไดรับอนุญาต
3) เคารพสิทธ�ในทรัพยสนิ ทางปญญาของผูอ น่ื ไมละเมิดหร�อนำผลงานของผูอ น่ื ไปใชเพือ่ ประโยชนสว นตน
เวนแตไดรับอนุญาต หร�อใหคาตอบแทนแกเจาของผลงาน
4) ผลงานที่พนักงานไดสรางสรรคหร�อที่เกิดข�้นจากการปฏิบัติหนาที่ใหถือเปนทรัพยสินทางปญญาของ
บร�ษัท และเมื่อพนสภาพจากการเปนพนักงานแลวจะตองสงมอบทรัพยสินทางปญญาดังกลาวคืน
ใหบร�ษัท ไมวาจะเปนขอมูลที่เก็บไวในรูปแบบใด
• การไมละเมิดสิทธ�มนุษยชน บร�ษทั เคารพตอสิทธ�มนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1) ไมกระทำการใดๆ หร�อไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธ�มนุษยชน
2) ใหความรู ความเขาใจในหลักสิทธ�มนุษยชนแกพนักงาน เพื่อนำไปเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3) ไมจำกัดความเปนอิสระหร�อความแตกตางทางความคิด เพศ เช�้อชาติ ศาสนา การเมืองหร�อเร�่อง
อื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงหร�อแตกแยก
4) จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อใหพนักงานหร�อผูที่เช�่อวาสิทธ�ของตนถูกละเมิดหร�อไดรับการปฏิบัติ
อยางไมเปนธรรม สามารถรองเร�ยนตอบร�ษัท และคำรองเร�ยนพึงไดรับการเอาใจใสและดำเนินการ
อยางเปนธรรม
• การรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการบร�ษัทมีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน เพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงค และเปาหมายของบร�ษทั
ดังนี้
1) มีการบร�หารจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเพียงพอตอการดำเนินธุรกิจ
2) จัดใหมีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
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ในป 2564 บร�ษัทกำหนดใหมีหนวยงานภายใน รับผิดชอบโดยตรงในการบร�หารจัดการ ทดสอบ และ
เฝาระวัง รักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบร�ษทั เพือ่ ใหเกิดความปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ทางดานไซเบอรตางๆ โดยไดดำเนินการปรับปรุงระบบและนโยบายที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติของ
สากลและใหมมี าตรฐานความปลอดภัยของขอมูลอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการทำงานจากภายนอกบร�ษทั (Work from
Home) ในกรณีทไ่ี มสามารถปฏิบตั งิ านจากบร�ษทั ได บร�ษทั จัดใหมชี อ งทางและอุปกรณทเ่ี ขาถึงระบบงาน เพือ่ ใหพนักงาน
สามารถปฏิบตั งิ านไดอยางตอเนือ่ งจากทุกทีอ่ ยางมีประสิทธ�ภาพ มุง เนนความปลอดภัย การควบคุมและเฝาระวังในการ
เขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอกบร�ษัท รวมถึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ
• มาตรการการดำเนินการกับผูที่กระทำไมเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ คณะกรรมการบร�ษัท
เปดโอกาสใหพนักงานและผูม สี ว นไดเสียในการแจงเบาะแส หร�อขอรองเร�ยน เมือ่ พบผูท ฝ่ี า ฝนหร�อกระทำไมเปนไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัตินี้ ไมวาทางตรงหร�อทางออม หร�อพบเร�่องที่อาจเปนการกระทำผิดกฎหมาย การทุจร�ตหร�อ
ประพฤติมิชอบของพนักงานในบร�ษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบร�ษัท รวมทั้ง
การรับขอรองเร�ยนในกรณีทพ่ี นักงานและผูม สี ว นไดเสียถูกละเมิดสิทธ� หร�อไมไดรบั ความเปนธรรม โดยผานชองทางและ
กระบวนการที่บร�ษัทกำหนด โดยบร�ษัทจะรับฟงและดำเนินการกับทุกขอรองเร�ยนอยางเสมอภาพ โปรงใสและเปนธรรม
โดยมีมาตรการคุม ครองผูร อ งเร�ยนทีเ่ ปนระบบและยุตธิ รรม ขอมูลของผูร อ งเร�ยนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับของบร�ษทั
โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติไวในจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยจัดใหมีชองทาง
ในการสือ่ สาร เพือ่ ใหพนักงานและผูท ม่ี สี ว นเกีย่ วของสามารถทีจ่ ะแจงเบาะแสอันควรสงสัย โดยมัน่ ใจ
ไดวา จะไดรบั การคุม ครอง และตองมีการแตงตัง้ เจาหนาทีท่ ม่ี หี นาทีต่ รวจสอบทุกเบาะแสทีม่ กี ารแจง
เขามา
2) คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดมาตรการคุมครองผูรองเร�ยน ไวดังนี้
• ผูร อ งเร�ยนสามารถเลือกทีจ่ ะไมเปดเผยตนเองได หากเห็นวาการเปดเผยนัน้ จะทำใหเกิดความ
ไมปลอดภัย หร�อความเสียหาย
• บร�ษัทจะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผูรองเร�ยน โดย
กำหนดมาตรการคุมครองผูรองเร�ยนที่เปนพนักงาน รวมถึงผูใหความรวมมือในการตรวจสอบ
ขอเท็จจร�ง จะไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการ
แจงขอรองเร�ยน เชน รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหนงงาน เลิกจาง เปนตน
• ผูบ งั คับบัญชามีหนาทีร่ บั ผิดชอบและใหคำแนะนำแกผใู ตบงั คับบัญชา เพือ่ ใหรบั ทราบเขาใจและ
ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว หากจรรยาบรรณที่กำหนดไวไมครอบคลุมในกรณีใดๆ
หร�อหากยังมีขอ สงสัย ไมสามารถปฏิบตั หิ ร�อตัดสินใจได ใหปร�กษากับผูบ งั คับบัญชาตามลำดับขัน้
ในกรณีที่มีขอขัดแยงใหถือคำว�นิจฉัยของกรรมการผูจัดการ คณะกรรมการบร�หาร และคณะ
กรรมการบร�ษัท เปนที่สิ้นสุด
3) บร�ษัทจัดใหมีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรที่ฝาฝนหร�อกระทำไมเปนไปตามนโยบายและแนว
ปฏิบัตินี้ ไมวาทางตรงหร�อทางออม จะไดรับการพิจารณาทางว�นัยตามระเบียบขอบังคับของบร�ษัท
ซ�่งมีขั้นตอนการสืบสวนขอเท็จจร�ง การสอบสวน การลงโทษ และการอุทธรณที่ชัดเจน หร�อมีโทษ
ตามกฎหมาย
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บร�ษทั กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ ปนลายลักษณอกั ษรเกีย่ วกับมาตรฐานจร�ยธรรมและจรรยาบรรณ (Code
of Conduct) ตามหลักมาตรฐานสากล และมีความเช�่อมโยงกับว�สัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธ อันนำ
ไปสูก ารสรางคุณคาในองคกร (values) โดยกำหนดเปน จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และ จรรยาบรรณกรรมการ ผูบ ร�หาร
และพนักงาน ซ�่งเปนสวนหนึ่งของคูมือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัท โดยเปนการประมวลแบบแผน กำหนด
ขอบเขตมาตรฐานความประพฤติ และพฤติกรรมทีบ่ คุ ลากรของบร�ษทั ไมวา จะเปนกรรมการ ผูบ ร�หาร และพนักงานทุกคน
พึงกระทำในการดำเนินธุรกิจและยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานภายใตกรอบคุณธรรม ความซ�่อสัตย เสมอภาค
และเทาเทียม เพื่อสรางรากฐานใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรและรักษาภาพพจนของบร�ษัทใหเปนองคกรที่มีการเติบโต
อยางยั่งยืน โดยคณะกรรมการบร�ษัทกำกับดูแลใหมีการสื่อสารจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจร�ยธรรมกรรมการ
ผูบ ร�หาร และพนักงาน เพือ่ ใหกรรมการ ผูบ ร�หาร และพนักงานทุกคนเขาใจ มีกลไกทีเ่ อือ้ ใหมกี ารปฏิบตั จิ ร�ง รวมถึงมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเปนประจำ
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ทั้งนี้ ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นมีหนาที่รับผิดชอบ กํากับดูแล และสนับสนุนสงเสร�มใหพนักงานในสายการ
บังคับบัญชา ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจร�ยธรรมกรรมการ ผูบร�หาร
และพนักงาน โดยหากละเวนหร�อฝาฝนยอมมีความผิดทางว�นยั ตามระเบียบขอบังคับของบร�ษทั
จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ของบร�ษัท มีสาระสำคัญดังนี้
1. ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย
2. ความขัดแยงของผลประโยชน
3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หร�อการใหของขวัญ
4. การตอตานการทุจร�ต การคอรรัปชัน
5. การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา
6. การไมละเมิดสิทธ�มนุษยชน
7. ความปลอดภัยและอาช�วอนามัย
จร�ยธรรมกรรมการ ผูบร�หาร และพนักงาน ของบร�ษัท มีสาระสำคัญดังนี้
1. ความรับผิดชอบในหนาที่ ของ กรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงาน
2. การดูแลรักษาทรัพยสินของบร�ษัท
3. การแจงเบาะแสหร�อขอรองเร�ยน และมาตรการคุมครองผูรองเร�ยน
4. การว�นิจฉัยขอสงสัย
ในป 2564 คณะกรรมการบร�ษทั ไมมกี รณีกรรมการทีไ่ มเปนผูบ ร�หารหร�อกรรมการอิสระ ลาออกอันเนือ่ งมาจาก
ประเด็นเร�่องการกำกับดูแลกิจการของบร�ษัท ไมมีกรณีกรรมการบร�ษัทหร�อผูบร�หารกระทำความผิดเกี่ยวกับจร�ยธรรม
และไมมีกรณีคณะกรรมการตรวจสอบหร�อคณะกรรมการอิสระลาออกทั้งคณะ
ทั้งนี้ บร�ษัทไดเผยแพรจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผูบร�หารและพนักงาน
ใหกับพนักงาน ผูถือหุน และบุคคลทั่วไปไดรับทราบผานเว็บไซตของบร�ษัท ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ : หลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี”
6.3 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ำคัญของนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และการกำกับดูแลกิจการในรอบปทผ่ี า นมา
6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการ
กำกับดูแลกิจการ หร�อกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปที่ผานมา
เพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพในการกำกับดูแลและเปนการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบร�ษัท
อยางตอเนือ่ ง และสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำหรับบร�ษทั จดทะเบียนป 2560 (CG Code) คณะกรรมการ
บร�ษทั จ�งไดกำหนดนโยบายใหมกี ารทบทวนปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และระบบการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงกฎบัตร
คณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดยอย เปนประจำทุกป
ในป 2564 คณะกรรมการบร�ษทั ไดมอบหมายใหคณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาและอนุมตั กิ ารทบทวน
ปรับปรุงคูมือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซ�่งประกอบไปดวย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแล
กิจการทีด่ ี 8 หลักปฏิบตั ิ จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผูบ ร�หาร และพนักงาน รวมถึงพิจารณา
อนุมัติการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดยอย นอกจากนี้ คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดใหมี
การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีอยางสม่ำเสมอ และมีการประชาสัมพันธให
พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบตั ขิ องนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการ ผูบร�หาร และพนักงาน ผานเว็บไซตของบร�ษัท (www.sahapat.co.th) ทั้งนี้ ในป 2564 บร�ษัท
ไมมกี รณีกรรมการ ผูบ ร�หาร และพนักงานกระทำความผิดเกีย่ วกับจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ
ผูบร�หาร และพนักงาน ของบร�ษัท แตอยางใด

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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6.3.2 เร�อ่ งทีย่ งั ไมไดมกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการของบร�ษทั จดทะเบียน ป 2560 (CG Code)
ป 2564 บร�ษทั ไดปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี แตอาจไมครอบคลุมเกณฑของโครงการสํารวจ
การกํากับดูแลกิจการบร�ษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR),
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบร�ษัทจดทะเบียน ป 2560 (CG Code) และ ASEAN CG Scorecard ในหลาย
ประเด็น ซ�่งบร�ษัทจะนำไปเปนแนวทางในการปรับใชใหเหมาะสมตอไป โดยสามารถอธ�บายโดยสังเขปไดดังนี้
ขอที่ยังไมปฏิบัติ

เหตุผล

1. คณะกรรมการบร�ษัท ไมไดกำหนด
นโยบาย จำกัดจำนวนบร�ษัท
จดทะเบียนที่กรรมการแตละคน
จะดำรงตำแหนงไดไมเกิน 5 แหง
ไวในนโยบายกำกับดูแลกิจการ
ของบร�ษัท

เนื่องจากคณะกรรมการบร�ษัทเช�่อวาความสามารถทางธุรกิจและ
ความเช�่ยวชาญของกรรมการแตละคนนั้นไมไดข�้นอยูกับจำนวน
บร�ษัทที่ดำรงตำแหนง ตราบเทาที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถ
และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ของตนตามที่ไดรับความ
ไววางใจจากคณะกรรมการและผูถือหุน

2. คณะกรรมการบร�ษัทไมมีการกำหนด
นโยบายจำกัดจำนวนปในการดำรง
ตำแหนงของกรรมการอิสระไวไม
เกิน 9 ป

บร�ษัทเช�่อมั่นวากรรมการอิสระของบร�ษัทเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนเปนไปตามนิยามกรรมการอิสระและสามารถปฏิบัติหนาที่
ดวยความเปนอิสระ โดยใชความรู ความสามารถและนำ
ประสบการณที่สะสมมาชวยสงเสร�มพัฒนาบร�ษัท ดวยความเขาใจ
ในธุรกิจของบร�ษัทไดเปนอยางดี

3. คณะกรรมการบร�ษัทประกอบ
ดวยกรรมการจำนวน
เกินกวา 5-12 คน

คณะกรรมการบร�ษัท ของบร�ษัท มีจำนวน 15 คน
โดยองคประกอบของคณะกรรมการบร�ษัท ประกอบดวย 3 กลุม
กรรมการอิสระ กรรมการไมเปนผูบร�หาร และกรรมการบร�หาร
เพื่อการถวงดุลในการบร�หาร และเปนไปตามขอบังคับของบร�ษัท
ที่กำหนดใหมีคณะกรรมการบร�ษัทไมนอยกวา 5 คน ทั้งนี้
บร�ษัทพิจารณาจำนวนกรรมการบร�ษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสม
และสอดคลองกับขนาดของธุรกิจ

4. ประธานกรรมการบร�ษัท
ไมไดเปนกรรมการอิสระ

เนื่องจากเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีความเช�่ยวชาญ
ในธุรกิจของบร�ษัท และไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนอิสระ
เปดโอกาสใหกรรมการบร�ษัททุกคนมีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็น และเสนอขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอบร�ษัท

5. บร�ษัทไมไดใชการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการโดยการ
ลงคะแนน เสียงแบบสะสม
(Cumulative Voting)

ขอบังคับของบร�ษัทกําหนดใหเลือกตั้งกรรมการโดยว�ธ�คะแนน
เสียงขางมาก และผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับ
จำนวนหุนที่ตนถืออยู นอกจากนี้ บร�ษัทไดกำหนดใหมีว�ธ�การอื่น
ในการดูแลสิทธ�ของผูถือหุนรายยอยมาโดยตลอด เชน
การสนับสนุนใหผูถือหุนรายยอยใชสิทธ�เสนอวาระการประชุม
เพิ่มเติม หร�อเสนอช�่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการไดลวงหนา
เปนตน

6.3.3 ขอมูลการปฏิบัติในเร�่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบร�ษทั ซ�ง่ จัดข�น้ โดยสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษทั ไทย (IOD)
ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบร�ษัทจดทะเบียนประจําป 2564 ในภาพรวม บร�ษัทอยูในเกณฑ “ดีมาก” และ
มีคะแนนเฉลี่ยในหมวดการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
และหมวดการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของบร�ษัทจดทะเบียนที่ทําการสํารวจทั้งหมด
จำนวน 716 บร�ษัท ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกลาวพิจารณาจากขอมูลที่บร�ษัทเปดเผยตอสาธารณะ
นอกจากนี้ จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ อื หุน สามัญประจำป (AGM Checklist) ซ�ง่ จัดข�น้
โดยสมาคมสงเสร�มผูล งทุนไทย เพือ่ เปนการสงเสร�มใหบร�ษทั จดทะเบียนจัดประชุมสามัญผูถ อื หุน ใหเปนไปตามกฎหมาย
และหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซ�ง่ ในป 2564 บร�ษทั ไดจดั ประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำปครัง้ ที่ 70 เมือ่ วันที่ 26 เมษายน
2564 และบร�ษัทไดรับคะแนนประเมิน AGM Checklist 94 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
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7. โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ และขอมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย
ผูบร�หาร พนักงานและอื่นๆ
7.1 โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษทั มีโครงสรางการกำกับดูแล ซ�ง่ เปนการบร�หารจัดการภายในบร�ษทั ซ�ง่ ประกอบ
ดวยคณะกรรมการบร�ษัท และแบงเปนคณะกรรมการชุดยอยจํานวน 5 คณะ เพื่อชวยกลั่นกรองงานที่มีความสําคัญ
เฉพาะเร�่อง ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง และคณะกรรมการบร�หาร และมีหนวยงานที่เปนกลไกในการกำกับดูแลกิจการ ไดแก
สำนักตรวจสอบภายใน รวมถึงมีการแบงแยกหนาที่ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการอยางชัดเจน

คณะกรรมการบร�ษัท
เลขานุการบร�ษัท
คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบร�หาร

สำนักตรวจสอบภายใน

กรรมการผูอำนวยการ

สายงานธุรกิจ 1
และโครงการพิเศษ
ฝาย
การตลาด 1

สายงานธุรกิจ 4

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และซัพพลายเชน

สายงานธุรกิจ 2

สายงานธุรกิจ 3

ฝาย
การตลาด 2

ฝาย
การตลาด 3

ฝาย
ธุรกิจตางประเทศ

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายบัญช�

ฝายขาย 2
Traditional Trade

ฝายขาย 1
Traditional Trade

ฝาย
วางแผนเช�งกลยุทธ

ฝาย
ซัพพลายเชน

ฝายบร�หารการเง�น
และการลงทุน

ฝายขาย 2
Modern Trade

ฝายขาย 1
Modern Trade

ฝาย
ทรัพยากรบุคคล

ฝายว�จัย

ฝายสำนักงาน

สายงานบร�หารกลาง

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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7.2 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
7.2.1 องคประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบร�ษัท ประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเช�่ยวชาญ
หลากหลาย มีภาวะผูนำ มีว�สัยทัศน มีคุณธรรม จร�ยธรรม และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด มีความหลากหลาย
ของเพศ ทักษะ ว�ชาช�พ และองคประกอบสมรรถนะของคณะกรรมการบร�ษัท (Skill Matrix) อาทิ ดานกฎหมาย ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการบร�หารองคกร ดานการกำกับดูแลกิจการ โดยมีกรรมการบร�ษทั ทีไ่ มไดเปนกรรมการบร�หาร
อยางนอย 1 คนที่มีประสบการณในธุรกิจที่บร�ษัทดำเนินกิจการอยู มีกรรมการอยางนอย 1 คน ตองมีความรูดานบัญช�
การเง�น มีกรรมการทีเ่ ปนผูห ญิงอยางนอย 2 คน และมีกรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถวนตามประกาศของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรรมการบร�ษทั ทุกคนมีความตัง้ ใจในการปฏิบตั หิ นาทีก่ รรมการบร�ษทั
ตามทีไ่ ดรบั ความไววางใจจากคณะกรรมการบร�ษทั และผูถ อื หุน มีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและ
ใหความเห็นชอบในเร�่องตางๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบร�ษัทมีบทบาทสำคัญในการสรางและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร
ในทุกๆ ดาน ยึดมัน่ ในการกำกับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ ประโยชนสงู สุดของบร�ษทั และผูถ อื หุน ปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซ�อ่ สัตย สุจร�ตเยีย่ งว�ญูชน ผูป ระกอบธุรกิจเชนนัน้ จะพึงกระทำภายใตสถานการณอยางเดียวกัน มีการกำหนด
หนาทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝายจัดการไวอยางชัดเจน และกำหนดโครงสรางการบร�หารทีช่ ดั เจน ถวงดุล
และสามารถตรวจสอบได โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบร�ษัทเปนสำคัญ
นอกจากนี้ บร�ษทั กำหนดใหมคี ณะกรรมการของบร�ษทั ไมนอ ยกวา 5 คน โดยมีคณ
ุ สมบัตเิ ปนบุคคลธรรมดาและ
บรรลุนิติภาวะ ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หร�อคนเสมือนไรความสามารถ ไมเคยรับโทษจำคุก โดย
คำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหจำคุกในความผิดเกีย่ วกับทรัพยทไ่ี ดกระทำโดยทุจร�ต และไมเคยถูกลงโทษไลออกหร�อปลดออกจาก
ราชการ หร�อองคการ หร�อหนวยงานของรัฐ ฐานทุจร�ตตอหนาที่
คณะกรรมการบร�ษัทไดจัดใหมีการเปดเผยนโยบายในการกำหนดองคประกอบของคณะกรรมการที่มีความ
หลากหลายและขอมูลรายละเอียดของกรรมการบร�ษัททุกคน ไวในแบบแสดงขอมูลของบร�ษัท One Report และบน
เว็บไซตของบร�ษทั โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 องคประกอบของคณะกรรมการบร�ษทั สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหาชน)
มีจำนวน 15 ทาน ประกอบไปดวย
• กรรมการอิสระ 5 ทาน คิดเปนสัดสวนรอยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด (ซ�่งเปนไปตามขอกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทีก่ ำหนดไวใหบร�ษทั จดทะเบียน
ตองมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
• กรรมการที่เปนผูบร�หาร 5 ทาน คิดเปนสัดสวนรอยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด
• กรรมการที่ไมไดเปนผูบร�หาร 5 ทาน คิดเปนสัดสวนรอยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด
• กรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานความนาเช�่อถือของงบการเง�น 2 ทาน
• กรรมการที่เปนผูหญิง 3 ทาน คิดเปนสัดสวนรอยละ 20 ของกรรมการทั้งหมด
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7.2.2 ขอมูลคณะกรรมการและผูมีอำนาจควบคุมรายบุคคล
รายช�่อคณะกรรมการบร�ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวย
ลำดับ

รายช�่อกรรมการ

ตำแหนง

วันที่ไดรับแตงตั้ง
เปนกรรมการบร�ษัท
ป พ.ศ. 2504

1

นายบุณยสิทธ�์ โชควัฒนา

กรรมการ/ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

2

นายบุญชัย โชควัฒนา

กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบร�ษัท/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน/ประธานคณะกรรมการ
บร�หาร/กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ป พ.ศ. 2515

3

นายบุญปกรณ โชควัฒนา

กรรมการ/กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ป พ.ศ. 2505

4

นางผาสุข รักษาวงศ

กรรมการ/ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
/รองประธานคณะกรรมการบร�หาร/
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

19 มิถุนายน 2551

5

นายเวทิต โชควัฒนา

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน/กรรมการบร�หาร/กรรมการ
ผูอำนวยการ/กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

19 มิถุนายน 2551

6

นายบุญฤทธ�์ มหามนตร�

กรรมการ/กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

7

นายเพชร พะเนียงเวทย

กรรมการ/กรรมการบร�หาร/
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

26 เมษายน 2555

8

นางสาวศิร�ลักษณ ธนสารศิลป

กรรมการ/กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

17 ธันวาคม 2558

9

นางชัยลดา ตันติเวชกุล

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน/ประธานคณะกรรมการบร�หาร
ความเสี่ยง/กรรมการบร�หาร/รองกรรมการ
ผูอำนวยการ/กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

17 ธันวาคม 2558

10

นายธรรมรัตน โชควัฒนา

กรรมการ

11

นายวศิน เตยะธ�ติ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
(มีความรูและประสบการณในการสอบทาน
ความนาเช�่อถือของงบการเง�น)

28 เมษายน 2540

12

นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
(มีความรูและประสบการณในการสอบทาน
ความนาเช�่อถือของงบการเง�น)

22 เมษายน 2539

13

พลตำรวจตร�ภาณุรัตน มีเพียร

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

27 เมษายน 2552

14

นายแพทยว�ชัย เจร�ญวงค

กรรมการอิสระ

25 เมษายน 2559

15

นายว�ช�ต ตันติอนุนานนท

กรรมการอิสระ

23 เมษายน 2561

ป พ.ศ. 2531

11 พฤษภาคม 2560

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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7.2.3 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบร�ษัทมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ มีการกำกับ ตรวจสอบ และดูแลดวยความโปรงใสและ
มีประสิทธ�ภาพ รวมทัง้ กำกับดูแลกิจการของบร�ษทั ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายทีไ่ ดกำหนดไว ใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอบร�ษัทและผูถือหุน ซ�่งกรอบอำนาจหนาที่การตัดสินใจและการดูแลการดำเนินงานในบร�ษัทของคณะกรรมการ
บร�ษัทเปนไปตามขอกำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบร�ษัทและขอบังคับบร�ษัท โดยสรุปรายละเอียดที่สำคัญไดดังนี้
• หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท
1. กำหนดทิศทาง เปาหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบร�ษัท
2. อนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณประจำป รวมทัง้ กำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝายจัดการใหเปนไปตามกฎหมาย
นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไวอยางมีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผล
3. สงเสร�มใหจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จร�ยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อให
กรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงาน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามใหมีการ
ปฏิบัติตามอยางจร�งจังและสม่ำเสมอ รวมถึงกำหนดใหมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเปนประจำทุกป
4. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลใหมรี ะบบทีส่ นับสนุนการตอตานทุจร�ตคอรรปั ชันทีม่ ปี ระสิทธ�ภาพเพือ่ ใหมน่ั ใจวา
ฝายจัดการไดตระหนักถึงความสำคัญของการตอตานการคอรรัปชันและปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร
5. จัดใหมรี ะบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ เหมาะสม เพือ่ ใหมน่ั ใจวาการทำรายการตางๆ ไดรบั อนุมตั จิ ากผูม อี ำนาจ
มีการสอบทานและจัดทำบัญช�ที่ถูกตอง ตลอดจนมีระบบตางๆ ที่สามารถปองกันการนำทรัพยสินของบร�ษัท
ไปใชในทางมิชอบ
6. การทำรายการทีอ่ าจมีความขัดแยงของผลประโยชน ตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ มีแนวทางทีช่ ดั เจน และ
เปนไปเพื่อผลประโยชนของบร�ษัทและผูถือหุน โดยผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตาม
ขอกำหนดเกีย่ วกับขัน้ ตอนการดำเนินการและการเปดเผยขอมูลของรายการทีอ่ าจมีความขัดแยงของผลประโยชน
ใหถูกตอง
7. ใหความเห็นชอบรายงานทางการเง�นที่ผูสอบบัญช�ไดตรวจสอบ และ/หร�อสอบทานแลว และไดผานความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
8. รับผิดชอบตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และมีการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนและผูลงทุนอยางถูกตองมี
มาตรฐานและโปรงใส
9. รับทราบรายงานการบร�หารกิจการจากคณะกรรมการบร�หาร
10. เร�ยกประชุมผูถ อื หุน โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผูถ อื หุน ตลอดจนกำหนดอัตรา
การจายเง�นปนผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบร�ษทั เกีย่ วกับเร�อ่ งทีเ่ สนอตอผูถ อื หุน ในระหวาง 21
วันกอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บร�ษัทจะงดรับลง ทะเบียนการโอนหุนก็ได โดยประกาศใหผูถือหุนทราบ
ณ สำนักงานใหญและสำนักงานสาขาของบร�ษัทไมนอยกวา 14 วัน กอนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุน หร�อ
กำหนดวันเพื่อกำหนดรายช�่อผูถือหุน (Record Date : RD) ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมเกิน 2 เดือน
เพื่อสิทธ�ในการเขารวมประชุมผูถือหุน และสิทธ�ในการรับเง�นปนผล
11. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทตอรายงานทางการเง�น” โดยเปดเผยไวในแบบแสดง
รายการขอมูลประจำป / รายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report)
12. ติดตามดูแลเอกสารทีจ่ ะยืน่ ตอหนวยงานกำกับดูแลทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใหมน่ั ใจวาไดแสดงขอความ หร�อลงรายการ
เปนไปโดยถูกตองตรงตามขอมูลที่ปรากฏอยูในสมุดบัญช� ทะเบียน หร�อเอกสารอื่นใดของบร�ษัท
13. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อคณะกรรมการชุดอื่น
14. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร หร�อตามที่คณะกรรมการบร�ษัทเห็นสมควร
• อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบร�ษัท
1. แตงตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหนาที่ ใหแกที่ปร�กษาคณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการชุดตางๆ และ/หร�อ
บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการใหกูยืมเง�นแกบร�ษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบร�ษัทในฐานะผูถือหุน หร�อบร�ษัทที่มีการประกอบ
ธุรกิจทางการคาตอกัน หร�อบร�ษัทอื่น ในวงเง�นสวนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
3. อนุมัติการเขาค้ำประกันวงเง�นสินเช�่อแกบร�ษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบร�ษัทในฐานะผูถือหุน หร�อบร�ษัท
ที่มีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน หร�อบร�ษัทอื่น ในวงเง�นสวนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
4. อนุมัติการเขาทำนิติกรรมที่มิใชธุรกรรมทางการเง�น ในวงเง�นสวนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
5. อนุมัติการไดรับ หร�อยกเลิกวงเง�นสินเช�่อ ในวงเง�นสวนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
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6. อนุมัติการลงทุน ขายเง�นลงทุนในหุนสามัญ และ/หร�อหลักทรัพยอื่นใด ในวงเง�นสวนที่เกินอำนาจคณะ
กรรมการบร�หาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพยถาวร ในวงเง�นสวนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
8. อนุมัติการจำหนาย จายโอนในสินทรัพยถาวร ในวงเง�นสวนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
9. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญช� ซ�่งสินทรัพยถาวรและสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่เลิกใช ชำรุด สูญหาย
ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หร�อลาสมัยไมสามารถใชงานได มีมูลคาทางบัญช�รวม ในวงเง�นสวนที่เกินอำนาจ
คณะกรรมการบร�หาร
10. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซ�่งวัตถุดิบ และ/หร�อสินคาคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หร�อลาสมัยซ�่งจะ
ทำใหมีมูลคาทางบัญช�ลดลง ในวงเง�นสวนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
11. อนุมัติการประนีประนอม การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การรองทุกข การฟองรองคดี และ/หร�อการ
ดำเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบร�ษัท สำหรับเร�่องที่มิใชปกติว�สัยทางการคา และ/หร�อที่เปน
ปกติว�สัยทางการคา ที่มีทุนทรัพยเกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
12. เสนอการเพิม่ ทุน หร�อลดทุน หร�อการเปลีย่ นแปลงมูลคาหุน การแกไขเปลีย่ นแปลงหนังสือบร�คณหสนธ� ขอบังคับ
และ/หร�อวัตถุประสงคของบร�ษัทตอผูถือหุน
13. อนุมัติการกอตั้ง ควบรวม หร�อเลิกบร�ษัทยอย
14. อนุมัติใหประธานกรรมการหร�อคณะกรรมการบร�หารเปนผูกำหนดคูมืออำนาจดำเนินการ
15. มอบอำนาจใหแกฝายจัดการ พนักงานระดับบร�หารของบร�ษัท หร�อบุคคลอื่นใดทำการแทนได
16. มีอำนาจเช�ญฝายจัดการ ผูบร�หาร และพนักงานของบร�ษัทที่เกี่ยวของมาช�้แจง ใหความเห็น รวมประชุม หร�อ
สงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจำเปน
17. ปร�กษาผูเช�่ยวชาญ หร�อที่ปร�กษาของบร�ษัท (ถามี) หร�อจางที่ปร�กษา หร�อผูเช�่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเปน
ดวยคาใชจายของบร�ษัท
18. แตงตั้งและถอดถอนเลขานุการบร�ษัท
19. บรรดาอำนาจดำเนินการของกรรมการบร�ษัทดังกลาวขางตนที่เกี่ยวของกับเร�่องการไดมา หร�อจำหนายไปซ�่ง
สินทรัพยและการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
• คุณสมบัติของกรรมการ
บร�ษัทกำหนดใหมีคณะกรรมการของบร�ษัทไมนอยกวา 5 คน คุณสมบัติของกรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และ
1. บรรลุนิติภาวะ
2. ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หร�อคนเสมือนไรความสามารถ
3. ไมเคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทำโดยทุจร�ต
4. ไมเคยถูกลงโทษไลออกหร�อปลดออกจากราชการ หร�อองคการ หร�อหนวยงานของรัฐ ฐานทุจร�ตตอหนาที่
• หลักเกณฑในการสรรหาและแตงตั้งกรรมการ
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเสนอใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ คณะกรรมการบร�ษทั ไดกาํ หนดหลักเกณฑการ
พิจารณาดังนี้
1. มีคุณสมบัติสอดคลองตาม พ.ร.บ.บร�ษัทมหาชนฯ พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎเกณฑตางๆ
ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2. คุณสมบัตขิ องกรรมการทีต่ อ งการสรรหาใหมคี วามหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ (Board Diversity)
ทั้งทางดานคุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะว�ชาช�พ ความเช�่ยวชาญเฉพาะดานที่เปนประโยชนตอธุรกิจของบร�ษัท
และสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบร�ษทั โดยไมมกี ารกีดกันทางเพศ อายุ เช�อ้ ชาติ สัญชาติ เปนตน
3. มีภาวะผูนํา มีว�สัยทัศน มีคุณธรรมและจร�ยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใส
4. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและขอบังคับของบร�ษัท
5. กรณีเสนอช�่อกรรมการเดิมกลับเขามาดํารงตําแหนง จะพิจารณาเพิ่มเติมในเร�่องผลการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบร�ษัทและกรรมการชุดยอยในชวงที่ผานมา
6. กรณีสรรหากรรมการอิสระ ตองมีคุณสมบัติตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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• กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ
1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน มีหนาทีส่ รรหาบุคคลผูท รงคุณวุฒทิ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการบร�ษทั โดยนําเสนอตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบร�ษทั เพือ่ พิจารณากอนเสนอใหทป่ี ระชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําปเลือกตั้ง ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวนแตใน
กรณีที่มิใชเปนการออกตามวาระและ ยังคงเหลือวาระไมนอยกวา 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทเปน
ผูเลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอเขาดํารงตําแหนงกรรมการบร�ษัท ดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวาสาม
ในสีข่ องจํานวนกรรมการบร�ษทั ทีย่ งั เหลืออยู ทัง้ นี้ บุคคลทีเ่ ขามาเปนกรรมการบร�ษทั ดังกลาวจะมีวาระการดํารง
ตําแหนงเทากับวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการบร�ษัทที่ตนแทน
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ ความรู และความเช�ย่ วชาญ
เฉพาะดานของคณะกรรมการ เพื่อเปนขอมูลใชประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการใหสอดคลองกับกลยุทธ
ในการดําเนินธุรกิจของบร�ษัท นอกจากนี้ ในการสรรหาคัดเลือกกรรมการรายใหม คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทนไดพิจารณาเพิ่มเติมในเร�่องความรู ความสามารถ ประสบการณที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบตั หิ นาทีก่ รรมการและมีความจําเปนตอองคประกอบของโครงสรางคณะกรรมการทีย่ งั ขาดอยู และพิจารณา
องคประกอบของคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix ทีไ่ ดรบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบร�ษทั ประกอบการ
พิจารณาสรรหากรรมการใหมดวย
3. เปดโอกาสใหผถู อื หุน รายยอยมีสว นรวมในการเสนอช�อ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เปนกรรมการ สําหรับ
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระที่บร�ษัทไดกําหนดไว ซ�่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน นอกเหนือ
จากเกณฑพื้นฐานดังกลาวแลวขางตน
• คุณสมบัติกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบร�ษัท เปนไปตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังตอไปนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธ�ออกเสียงทั้งหมดของบร�ษัท บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หร�อ ผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปน หร�อเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบร�หารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปร�กษาที่ไดเง�นเดือนประจำ หร�อผูมี
อำนาจควบคุมของบร�ษัท บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม บร�ษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หร�อ
ของผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่
ไดรบั แตงตัง้ เปนกรรมการอิสระ ทัง้ นี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเปนขาราชการ
หร�อที่ปร�กษาของสวนราชการซ�่งเปนผูถือหุนรายใหญ หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัท
3. ไมเปนบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธทางสายโลหิต หร�อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ปนบิดา มารดา
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบร�หาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หร�อบุคคล
ที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบร�หาร หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัท หร�อบร�ษัทยอย
4. ไมมี หร�อเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบร�ษัท บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หร�อผูมี
อำนาจควบคุมของบร�ษทั ในลักษณะทีอ่ าจเปนการขัดขวางการใชวจ� ารณญาณอยางอิสระของตน รวมทัง้ ไมเปน
หร�อเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หร�อผูมีอำนาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบร�ษัท บร�ษัทใหญ
บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการคาที่กระทำเปนปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเชา หร�อใหเชาอสังหาร�มทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหร�อบร�การ หร�อการให หร�อรับความ
ชวยเหลือทางการเง�น ดวยการรับ หร�อใหกูยืม ค้ำประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณอื่นทำนองเดียวกัน ซ�่งเปนผลใหบร�ษัท หร�อ คูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชำระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแต
รอยละสามของสินทรัพยทม่ี ตี วั ตนสุทธ�ของบร�ษทั หร�อตัง้ แตยส่ี บิ ลานบาทข�น้ ไปแลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา ทัง้ นี้
การคำนวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามว�ธ�การคำนวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะ
กรรมการกำกับตลาดทุน วาดวยหลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดข�้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
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5. ไมเปนหร�อเคยเปนผูสอบบัญช�ของบร�ษัท บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หร�อผูมีอำนาจ
ควบคุมของบร�ษทั และไมเปนผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั ผูม อี ำนาจควบคุม หร�อหุน สวนของสำนักงานสอบบัญช� ซ�ง่ มีผสู อบ
บัญช�ของบร�ษัท บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัทสังกัดอยู
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
6. ไมเปนหร�อเคยเปนผูใหบร�การทางว�ชาช�พใดๆ ซ�่งรวมถึงการใหบร�การเปนที่ปร�กษากฎหมาย หร�อที่ปร�กษา
ทางการเง�น ซ�ง่ ไดรบั คาบร�การเกินกวาสองลานบาทตอปจากบร�ษทั บร�ษทั ใหญ บร�ษทั ยอย บร�ษทั รวม ผูถ อื หุน
รายใหญ หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หร�อหุนสวนของผูให
บร�การทางว�ชาช�พนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งข�้น เพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบร�ษัท ผูถือหุนรายใหญ หร�อผูถือหุน
ซ�่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบร�ษัท หร�อบร�ษัทยอย หร�อ
ไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หร�อเปนกรรมการที่มีสวนรวมบร�หารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปร�กษาที่รับ
เง�นเดือนประจำ หร�อถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธ�ออกเสียงทั้งหมดของบร�ษัทอื่น ซ�่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบร�ษัท หร�อบร�ษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบร�ษัท
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม 1 ถึง 9 แลว กรรมการอิสระอาจไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบร�ษัท บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม
บร�ษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หร�อ ผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
องคคณะ (collective decision) ได
ทั้งนี้ ในป 2564 บร�ษัทไมมีการสรรหาและแตงตั้งกรรมการใหม โดยการสรรหาบุคคลเขาเปนกรรมการแทน
กรรมการทีจ่ ะครบกำหนดออกตามวาระในป 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ไดเสนอช�อ่ กรรมการ
รายเดิมใหเปนกรรมการบร�ษทั ตออีกวาระ โดยคำนึงถึงผลการปฎิบตั หิ นาที่ และการแสดงความคิดเห็นของกรรมการ
เปนรายบุคคล
• จำนวนบร�ษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหนง
บร�ษทั ไดเปดเผยขอมูลการดำรงตำแหนงของกรรมการแตละคนในบร�ษทั อืน่ ไวในหัวขอ “ขอมูลสวนบุคคลของกรรมการ
บร�ษทั และผูบ ร�หาร”
• กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบร�ษัท
กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือช�่อแทนบร�ษัท ประกอบดวย กรรมการสองในแปดทานนี้ ลงลายมือช�่อรวมกัน และ
ประทับตราสำคัญของบร�ษัท
1. นายบุญปกรณ
โชควัฒนา
2. นายบุญชัย
โชควัฒนา
3. นายบุญฤทธ�์
มหามนตร�
4. นายเวทิต
โชควัฒนา
5. นางผาสุข
รักษาวงศ
6. นายเพชร
พะเนียงเวทย
7. นางสาวศิร�ลักษณ
ธนสารศิลป
8. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
• บทบาทหนาที่ของประธานกรรมการบร�ษัทและกรรมการผูอำนวยการ
เนื่องจากประธานกรรมการบร�ษัท และประธานกรรมการบร�หาร ของบร�ษัท ไมไดเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการ
ผูอ ำนวยการ การปฏิบตั หิ นาทีจ่ ง� ตางกัน และถวงดุลซ�ง่ กันและกัน ถึงแมประธานกรรมการบร�ษทั และประธานกรรมการ
บร�หารจะเปนบุคคลคนเดียวกัน แตมีการแบงแยกหนาที่โดยชัดเจน โดยประธานกรรมการบร�ษัทเปนผูนำฝายนโยบาย
กำกับดูแลการทำงานของฝายบร�หาร และเปนผูควบคุมการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท การประชุม ผูถือหุนใหมี
ประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผล เปดโอกาสใหกรรมการบร�ษทั แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระในการประชุมคณะกรรมการ
บร�ษัท และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามไดอยางเต็มที่ในการประชุมผูถือหุน ประธานกรรมการบร�หารเปนผูนำในการ
บร�หารงาน และวางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบร�ษัทกำหนด สวนกรรมการผูอำนวยการ
เปนผูนำดานการจัดการใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและนโยบายที่กำหนด นอกจากนี้ บร�ษัทยังกำหนดขอบเขต
อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการแตละคณะ และของฝายจัดการไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร จัดทำเปนกฎบัตร
คณะกรรมการแตละคณะ กฎบัตรคณะกรรมการบร�หารและกำหนดอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
ผูอำนวยการเปนลายลักษณอักษร มีการแยกอำนาจไวอยางชัดเจน เพื่อความโปรงใสในการบร�หารจัดการ
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อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการบร�ษทั เลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมเปนประธานกรรมการบร�ษทั และดูแลใหมน่ั ใจวาองคประกอบและการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการบร�ษัทเอื้อตอการใชดุลพินิจในการตัดสินใจอยางมีอิสระ โดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประธาน
กรรมการบร�ษัท ดังนี้
1. คณะกรรมการบร�ษัทไมไดกำหนดวาประธานกรรมการบร�ษัทตองเปนกรรมการอิสระ
2. ประธานกรรมการบร�ษัทและกรรมการผูจัดการ มีหนาที่และความรับผิดชอบแยกจากกันอยางชัดเจน เพื่อไมให
คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไมจำกัด ดังนี้
1) ประธานกรรมการบร�ษทั มีบทบาทเปนผูน ำของคณะกรรมการบร�ษทั โดยมีหนาทีอ่ ยางนอยครอบคลุมในเร�อ่ ง
ดังตอไปนี้
(1) เปนประธานในที่ประชุมผูถือหุน
(2) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท
(3) เปนผูลงคะแนนเสียงช�้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน
(4) เปนผูเร�ยกประชุมคณะกรรมการบร�ษัท และกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท โดยหาร�อกับ
กรรมการผูจัดการ และมีมาตรการที่ดูแลใหเร�่องสำคัญไดถูกบรรจุเปนวาระการประชุม
(5) กำกับ ติดตาม และสงเสร�ม ดูแลใหมั่นใจไดวา การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบร�ษัทเปนไปอยาง
มีประสิทธ�ภาพและบรรลุผล
(6) ดูแลใหมั่นใจวากรรมการบร�ษัททุกคนมีสวนรวมในการสงเสร�มวัฒนธรรมองคกรที่มีจร�ยธรรมและการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
(7) จัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอ ทีฝ่ า ยจัดการจะเสนอเร�อ่ งและมากพอทีก่ รรมการบร�ษทั จะอภิปรายประเด็น
สำคัญอยางรอบคอบ สงเสร�มใหกรรมการบร�ษัทมีการใชดุลพินิจที่รอบคอบ ใหความเห็นไดอยางอิสระ
(8) เสร�มสรางความสัมพันธอนั ดีระหวางกรรมการบร�ษทั ทีเ่ ปนผูบ ร�หารและกรรมการบร�ษทั ทีไ่ มเปนผูบ ร�หาร
และระหวางคณะกรรมการบร�ษัทและฝายจัดการ
2) กรรมการผูจัดการมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบร�ษัทกำหนด
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบร�ษัทและกรรมการผูจัดการเปนบุคคลคนเดียวกัน บร�ษัทมีมาตรการดังนี้
1) ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการบร�ษทั หร�อกรรมการผูจ ดั การมีสว นไดเสียจะตองออกจากหองประชุมและไมมสี ทิ ธ�
ออกเสียงในวาระนั้นๆ
2) รองประธานกรรมการบร�ษัททำหนาที่ประธานที่ประชุมแทน หากไมมีรองประธานกรรมการบร�ษัทหร�อมีแต
ไมสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด ใหเลือกกรรมการบร�ษทั ทานใดทานหนึง่ ทำหนาทีป่ ระธานทีป่ ระชุมแทนในวาระนัน้
อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูอำนวยการ
คณะกรรมการบร�ษทั ไดกำหนดหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบใหแกกรรมการผูอ ำนวยการและฝายจัดการ และกำหนด
ใหมีการติดตามงานที่มอบหมาย โดยมีการรายงานผลประกอบการและผลการปฏิบัติงานตามที่ไดรับอนุมัติ และจัดใหมี
การทบทวนคูมืออำนาจดำเนินการ หร�อ ระเบียบอนุมัติเปนประจำทุกป โดยมีรายละเอียดอำนาจหนาที่ตามคูมืออำนาจ
ดำเนินการดังนี้
1. มีอำนาจในการบร�หารกิจการของบร�ษัท ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบร�ษัท
มติที่ประชุมผูถือหุน มติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบร�หาร ตลอดจนระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ
2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเปนและสมควร เพื่อใหการดำเนินการตามขอ 1. สำเร็จลุลวงไป
และหากเปนเร�อ่ งทีส่ ำคัญใหรายงาน และ/หร�อแจงใหคณะกรรมการบร�ษทั และ/หร�อคณะกรรมการบร�หารรับทราบ
3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แตงตัง้ ถอดถอน โอนยาย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางว�นยั ตลอดจน
กำหนดคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการตางๆ ตองไมขัดแยงกับอำนาจของคณะ
กรรมการบร�หาร
4. มีอำนาจออกระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานของบร�ษัท โดยไมขัดแยงกับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ ขอกำหนด
คำสั่ง และมติใดๆ ของคณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อคณะกรรมการบร�หาร
5. มีอำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพยถาวร ในวงเง�นแตละครั้งไมเกินจำนวน 10 ลานบาท
6. มีอำนาจอนุมัติการจำหนาย จายโอนในสินทรัพยถาวร ในวงเง�นแตละครั้งไมเกินจำนวน 10 ลานบาท
7. มีอำนาจอนุมัติเง�นลงทุน ขายเง�นลงทุนในหุนสามัญ และ/หร�อหลักทรัพยอื่นใดที่ออกโดยบร�ษัทอื่น ในวงเง�น
แตละครั้งไมเกิน 10 ลานบาท
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8. มีอำนาจอนุมตั จิ ดั ทำนิตกิ รรมสัญญาใดๆ ทีผ่ กู พันบร�ษทั และ/หร�อทีม่ ใิ ชปกติวส� ยั ของธุรกิจ ในวงเง�น แตละครัง้
ไมเกินจำนวน 10 ลานบาท
9. เมื่อมีการดำเนินการใดๆ ตามขอ 5, 6, 7, 8 ใหแจงการดำเนินการนั้นๆ แกคณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อ
คณะกรรมการบร�หารรับทราบ ตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งตอไป
10. มอบอำนาจ และ/หร�อมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได
11. การใชอำนาจของกรรมการผูอ ำนวยการขางตนไมสามารถกระทำได หากกรรมการผูอ ำนวยการอาจมีสว นไดเสีย
หร�ออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ กับบร�ษัท
12. ในการใชอำนาจดังกลาว หากมีขอ สงสัย หร�อความไมชดั เจนในการใชอำนาจหนาทีต่ ามทีก่ ำหนดนี้ ใหเสนอเร�อ่ ง
ใหคณะกรรมการบร�ษัทพิจารณา
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อคณะกรรมการบร�หารมอบหมาย
7.3 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด
เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจในการดำเนินงานของบร�ษัท วามีการดำเนินงานที่โปรงใส มีผูกลั่นกรอง สอบทานและให
คำแนะนำอยางรอบคอบ คณะกรรมการบร�ษัทจ�งไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพื่อทำหนาที่ดังกลาว และรายงานผล
ตอคณะกรรมการบร�ษัท โดยคณะกรรมการชุดยอยในปจจุบัน มีจำนวน 5 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง และคณะ
กรรมการบร�หาร โดยมีขอบเขตอำนาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุดเปนอิสระกัน เพือ่ ชวยในการ
กำกับดูแลกิจการของบร�ษทั มีประธานคณะกรรมการชุดยอยทุกคณะทำหนาทีด่ แู ลการปฏิบตั งิ านใหสอดคลองกับนโยบาย
ของคณะกรรมการบร�ษัท และรายงานผลการปฏิบัติงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท โดยขอบเขตอำนาจหนาที่ของ
คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ มีรายละเอียดดังนี้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบร�ษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการบร�ษัทที่มีความเปนอิสระ มีคุณสมบัติเปนกรรมการตรวจสอบ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 3 คน เปนคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่กำกับดูแลใหมีการจัดทำ
รายงานทางการเง�น และการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการรายงาน มีระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในที่เพียงพอตามกฎบัตร ซ�่งเปนไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยประกาศกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษัท ประกอบดวย ผูที่มีความรูดานดานบัญช� การเง�น และ
กฎหมาย เปนผูที่มีความรูและประสบการณที่จะสอบทานความนาเช�่อถือของงบการเง�นได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการตรวจสอบ มี 3 ทาน รายช�่อดังตอไปนี้
รายช�่อ
1. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน มีเพียร

ตำแหนงในคณะกรรมการ
ตำแหนงใน
เขารวมประชุม /
ตรวจสอบ
คณะกรรมการบร�ษัท ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
กรรมการอิสระ
5/5
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

5/5

3. นายวศิน เตยะธ�ติ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

4/5

หมายเหตุ : นายวศิน เตยะธ�ติ และนายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ เปนกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ ละประสบการณเพียงพอในการสอบทาน
ความถูกตองและนาเช�่อถือของรายงานทางการเง�น

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กำหนดใหมกี ารประสานความเขาใจใหอยูใ นแนวทางเดียวกันระหวางผูส อบบัญช� คณะกรรมการบร�ษทั และ
หนวยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเช�ญ ผูบร�หาร ฝายจัดการ ฝายตรวจสอบภายใน หร�อพนักงานของบร�ษัทที่เกี่ยวของมาช�้แจงให
ความเห็นรวมประชุม หร�อสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจำเปน ตลอดจนเขาถึงขอมูลไดทุกระดับของ
องคกร
3. มีอำนาจในการตรวจสอบผูที่เกี่ยวของและเร�่องที่เกี่ยวของ ภายในขอบเขตของอำนาจและหนาที่ของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
4. ปร�กษาผูเ ช�ย่ วชาญ หร�อทีป่ ร�กษาของบร�ษทั (ถามี) หร�อจางทีป่ ร�กษา หร�อผูเ ช�ย่ วชาญภายนอกในกรณีจำเปน
ดวยคาใชจายของบร�ษัท

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบร�ษทั มีการรายงานทางการเง�นอยางถูกตองและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญช�ทส่ี ำคัญ
ของบร�ษัท รวมทั้งเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น
2. สอบทานใหบร�ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) การบร�หารความเสีย่ ง และระบบการตรวจ
สอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธ�ผล
3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชันของบร�ษัท
4. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาประเมิน
แตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หร�อหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ดูแลใหผดู ำรงตำแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน มีวฒ
ุ กิ ารศึกษา ประสบการณ
การพัฒนาฝกอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่
5. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหนวยงานตรวจสอบภายใน
7. สอบทานใหบร�ษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบร�ษัท
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเลิกจาง บุคคลซ�่งมีความเปนอิสระ เพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญช�ของ
บร�ษัทและเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว เพื่อขอรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้งเขารวม
ประชุมกับผูสอบบัญช� โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหร�อรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้เพื่อ
ใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบร�ษัท
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบร�ษทั ซ�ง่ รายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช�่อถือไดของรายงานทางการเง�นของบร�ษัท
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบร�หารความเสีย่ งและการทุจร�ต คอรรปั ชัน
ของบร�ษัท
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หร�อกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบร�ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญช� และหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็นหร�อขอสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบไดรบั จากการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท
11. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหร�อมีขอสงสัยวามีรายการ หร�อการกระทำดัง
ตอไปนี้ ซ�ง่ อาจมีผลกระทบอยางมีนยั สำคัญตอฐานะการเง�นและผลการดำเนินงานของบร�ษทั ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบร�ษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจร�ตคอรรัปชัน หร�อมีสิ่งผิดปกติ หร�อมีความบกพรองที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หร�อกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบร�ษัท
หากคณะกรรมการบร�ษัท หร�อผูบร�หาร ไมดำเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่กำหนด
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหร�อการกระทำดังกลาวตอสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หร�อตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
12. สนับสนุนและติดตามใหบร�ษัทมีระบบการบร�หารความเสี่ยงอยางมีประสิทธ�ภาพ
13. ดูแลใหบร�ษทั มีชอ งทางการรับแจงเบาะแสและขอรองเร�ยนตางๆ เกีย่ วกับรายการในงบการเง�นทีไ่ มเหมาะสม
การทุจร�ตคอรรปั ชัน หร�อประเด็นอืน่ ๆ โดยมีกระบวนการปองกัน และการรักษาความลับของผูแ จงเบาะแส
รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เปนอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
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โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ
14. ดูแลใหบร�ษัทมีระบบการบร�หารงานดวยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
15. ทบทวน ปรับปรุง และแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำทุกป และนำเสนอตอคณะกรรมการ
บร�ษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
16. จัดใหมีการประเมินตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง
17. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบร�ษทั มอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดย
อาศัยอำนาจตามขอบังคับของบร�ษัทและตามกฎหมาย
ในการปฏิบตั หิ นาทีด่ งั กลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบร�ษทั โดยตรง
และคณะกรรมการบร�ษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบร�ษัทตอบุคคลภายนอก
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏิบตั งิ านประจําปไวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว
(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบร�ษทั เปนผูแ ตงตัง้ กรรมการบร�ษทั จำนวน 3 คน เปนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
มีหนาที่ตามกฎบัตร และชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท ในการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสม ใหเขาดำรงตำแหนงกรรมการบร�ษทั และเพือ่ พิจารณาหลักเกณฑและรูปแบบในการจายคาตอบแทน
ใหแกกรรมการบร�ษัทแตละราย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน มี 3 ทาน รายช�่อดังตอไปนี้
รายช�่อ
1. นายบุญชัย โชควัฒนา
2. นายเวทิต โชควัฒนา
3. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

ตำแหนงในคณะกรรมการสรรหา
ตำแหนงใน
เขารวมประชุม /
และกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบร�ษัท ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการ
2/2
และกำหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน

กรรมการ

2/2

กรรมการ

2/2

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
1. มีอำนาจเช�ญฝายจัดการ หร�อพนักงานของบร�ษทั ทีเ่ กีย่ วของมาช�แ้ จง ใหความเห็นรวมประชุม หร�อสงเอกสาร
ตามที่เห็นวาเกี่ยวของจำเปน
2. ปร�กษาผูเช�่ยวชาญ หร�อที่ปร�กษาของบร�ษัท (ถามี) หร�อจางที่ปร�กษา หร�อผูเช�่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเปน
ดวยคาใชจายของบร�ษัท
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
การสรรหา
1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเขาดำรงตำแหนงกรรมการบร�ษัท
2. ตรวจสอบประวัติและขอมูลตางๆ ของบุคคลที่ไดรับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู ความสามารถ
ประสบการณ ความเช�่ยวชาญจากหลากหลายว�ชาช�พ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเปนไปตามขอบังคับของ
บร�ษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. จัดทำความเห็นหร�อขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อใชประกอบการพิจารณา
4. เสนอช�่อบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกตอคณะกรรมการบร�ษัท เพื่อพิจารณา
5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และนำเสนอตอคณะกรรมการบร�ษทั
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย
การกำหนดคาตอบแทน
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัทในแตละป
2. พิจารณากำหนดวงเง�นคาตอบแทนสำหรับกรรมการบร�ษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบร�ษัท
วงเง�นคาตอบแทนทีไ่ ดรบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน และจำนวนเง�นคาตอบแทนทีจ่ า ยในปทผ่ี า นมา เพือ่ นำ
เสนอตอคณะกรรมการบร�ษัทพิจารณา และนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรคาตอบแทนแกกรรมการบร�ษทั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน อำนาจหนาทีแ่ ละปร�มาณ
ความรับผิดชอบ ภายในวงเง�นที่ผูถือหุนไดอนุมัติและนำเสนอตอคณะกรรมการบร�ษัทเพื่ออนุมัติ

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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4. พิจารณาจัดสรรคาตอบแทนแกกรรมการชุดยอยตางๆ (ที่มิไดดำรงตำแหนงกรรมการบร�ษัท) โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหนาที่ และปร�มาณความรับผิดชอบ และนำเสนอตอ คณะกรรมการบร�ษัท
เพื่ออนุมัติ
5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และนำเสนอตอคณะกรรมการบร�ษทั
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนไดรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปไวในรายงานของ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนแลว
(3) คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบร�ษทั เปนผูแ ตงตัง้ คณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 7 คน เพือ่ ทําหนาทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการบร�ษทั ดานธรรมาภิบาล ชวยสนับสนุนการดําเนินกิจการตางๆ ใหบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนดไวเพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่ม ความเช�่อมั่นใหกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน ดังมี
รายช�่อตอไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการธรรมาภิบาล มี 7 ทาน รายช�่อดังตอไปนี้
รายช�่อ

ตำแหนงในคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

2. นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร

ประธานคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาล

3. นายพิพัฒน โควศุภมงคล

1. นางผาสุข รักษาวงศ

ตำแหนงใน
เขารวมประชุม /
คณะกรรมการบร�ษัท ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
กรรมการ
12/12
-

11/12

กรรมการธรรมาภิบาล

-

12/12

4. นายปุณว�ร สุขเย็น

กรรมการธรรมาภิบาล

-

12/12

5. นางสาวสุนันทา มงคลกิจทว�ผล

กรรมการธรรมาภิบาล

-

12/12

6. นางสาวชมพูนุท โพธ�์ทองคำ

กรรมการธรรมาภิบาล

-

12/12

7. นายไพฑูณร ชูทอง

กรรมการธรรมาภิบาล

-

12/12

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
1. มีอาํ นาจเช�ญฝายจัดการ หร�อพนักงานของบร�ษทั ทีเ่ กีย่ วของมาช�แ้ จงใหความเห็น รวมประชุมหร�อสงเอกสาร
ตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
2. ขอรับคําปร�กษาจากผูเช�่ยวชาญ หร�อที่ปร�กษาของบร�ษัท (ถามี) หร�อจางที่ปร�กษา หร�อผูเช�่ยวชาญภายนอก
ในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบร�ษัท
3. มีอํานาจแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อดําเนินการดานธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
1. กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ หลักการกํากับดูแลกิจการ จร�ยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงาน นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น และ
ระเบียบปฏิบตั ิ ใหสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ และกฎหมายทีเ่ กีย่ ว
ของ เพือ่ ใหเกิดความโปรงใส เปนธรรมและสนับสนุนการเจร�ญเติบโตของบร�ษทั อยางยัง่ ยืน และรายงานตอ
คณะกรรมการบร�ษัท อยางนอยปละ 1 ครั้ง
2. กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ นโยบายตอตานการคอรรัปชัน พรอมทั้งติดตาม
ดูแล ใหคําปร�กษา และเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการของบร�ษัท
3. ปฏิบัติหนาที่ดวยความยุติธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยปราศจากผลประโยชนทับซอน
4. ติดตาม และทบทวนระบบงานตางๆ ภายในองคกรใหสอดคลองกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ตี ามทีไ่ ด
กำหนดไว
5. รับผิดชอบในการปฏิบตั หิ นาทีใ่ หสำเร็จลุลว งอยางมีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผล โดยไมกระทำการใดๆ อัน
อาจนำมาซ�่งความเสียหายตอบร�ษัท

80

รายงานประจำป 2564

โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ
6. สงเสร�มและสนันสนุนใหกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
และนโยบายตอตานการคอรรัปชัน
7. ทบทวน ปรับปรุง และแกไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล และนําเสนอตอคณะกรรมการบร�ษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย
ทั้งนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลไดรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปไวในรายงานของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลแลว
(4) คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบร�ษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการบร�หาร และ/หร�อบุคคลอื่นทั้งที่มีฐานะเปนพนักงาน หร�อลูกจาง
ของบร�ษัท และ/หร�อ บุคคลภายนอกใหดำรงตำแหนงดังกลาว จำนวน 7 คน เพื่อทำหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการบร�หาร ในการประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการปองกัน ติดตามดูแล
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการบร�หารความเสี่ยง มี 7 ทาน รายช�่อดังตอไปนี้
รายช�่อ
1. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

ตำแหนงในคณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

ตำแหนงใน
เขารวมประชุม /
คณะกรรมการบร�ษัท ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
7/7

2. นางนพวรรณ คลายโอภาส

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

-

7/7

3. นายสุรพงษ โศภนกิจ

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

-

7/7

4. นายพีระพล จันทรว�จ�ตร

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

-

7/7

5. นางสาวจำนงค ศร�อัมพรกุล

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

-

7/7

6. นายการณธว�ศ แกวกิ้ม

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

-

7/7

7. นางสาวลักษณาภรณ จ�ว้ ผกานนท

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

-

7/7

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
1. มีอำนาจเร�ยกพนักงานของบร�ษัทที่เกี่ยวของมาช�้แจง ใหความเห็น รวมประชุม หร�อสงเอกสารตามที่เห็นวา
เกี่ยวของจำเปน
2. ปร�กษาผูเ ช�ย่ วชาญ หร�อทีป่ ร�กษาของบร�ษทั (ถามี) หร�อ จางทีป่ ร�กษา หร�อผูเ ช�ย่ วชาญภายนอกในกรณีจำเปน
ดวยคาใชจายของบร�ษัท
3. มีอำนาจแตงตัง้ คณะทำงานประเมินความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องคกร ตลอดจนแตงตัง้ คณะทำงานอืน่ ตามทีเ่ ห็นจำเปน
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
1. กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค และกรอบการบร�หารความเสีย่ ง เพือ่ เปนกรอบการปฏิบตั งิ านในกระบวนการ
บร�หารความเสี่ยง ใหสอดคลองกับเปาหมายและกลยุทธของธุรกิจ และจัดระบบการบร�หารความเสี่ยงของ
บร�ษัทใหเกิดความชัดเจนและมีประสิทธ�ภาพอยางตอเนื่อง รวมถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
เพื่อการจัดการความเสี่ยงตางๆ ที่สำคัญ และรายงานตอคณะกรรมการบร�ษัท
2. กำกับดูแลใหมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปจจัยทั้งภายนอกและภายในองคกร ที่อาจสงผลใหบร�ษัท
ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไว และมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดข�้นของความเสี่ยงที่
ไดระบุไว เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใชว�ธ�จัดการความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม
3. ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสอบทาน แผนงานและรายงานการบร�หารความเสี่ยงที่สำคัญ
เพื่อใหมั่นใจวามีการบร�หารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธ�ภาพ สอดคลองกับกลยุทธการ
ดำเนินงานของบร�ษัท และสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง
4. สนับสนุน และพัฒนาการบร�หารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองคกร

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

81

โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ
5. ทบทวน ปรับปรุง แกไข กฎบัตรคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง และนำเสนอตอคณะกรรมการบร�ษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อ คณะกรรมการบร�หารมอบหมาย
ทั้งนี้ คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงไดรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปไวในรายงานของคณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยงแลว
(5) คณะกรรมการบร�หาร
คณะกรรมการบร�ษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการบร�ษัท และ/หร�อ บุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเปนพนักงาน หร�อลูกจาง
ของบร�ษัท และ/หร�อบุคคลภายนอก เปนคณะกรรมการบร�หาร ซ�่งทำหนาที่บร�หารจัดการกิจการของบร�ษัท ตามที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการบร�หาร มี 13 ทาน รายช�่อดังตอไปนี้

1. นายบุญชัย โชควัฒนา

ตำแหนงใน
ตำแหนงใน
เขารวมประชุม /
คณะกรรมการบร�หาร
คณะกรรมการบร�ษัท ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
กรรมการ
11/11
ประธานคณะกรรมการบร�หาร

2. นางผาสุข รักษาวงศ

รองประธานกรรมการบร�หาร

กรรมการ

11/11

3. นายเวทิต โชควัฒนา

กรรมการบร�หาร

กรรมการ

11/11

4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

กรรมการบร�หาร

กรรมการ

11/11

5. นายเพชร พะเนียงเวทย

กรรมการบร�หาร

กรรมการ

11/11

6. นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร

กรรมการบร�หาร

-

10/11

7. นายวระ พันธกมล

กรรมการบร�หาร

-

11/11

8. นายปุณว�ณ สุขเย็น

กรรมการบร�หาร

-

11/11

9. นายปร�ญญา สิทธ�ดำรง

กรรมการบร�หาร

-

11/11

10. นายพีระพล จันทรว�จ�ตร

กรรมการบร�หาร

-

11/11

11. นางศิร�วรรณ วงศอร�ยะกว�

กรรมการบร�หาร

-

11/11

12. นายณัฐพล เดชว�ทักษ
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 64

กรรมการบร�หาร

-

9/11

13. นางนพวรรณ คลายโอภาส
ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 64

กรรมการบร�หาร

-

9/11

รายช�่อ

82

รายงานประจำป 2564

โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ
อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบร�หาร
1. แตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดคาตอบแทนและ สวัสดิการแก
พนักงานระดับตางๆ
2. แตงตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการตางๆ ในการบร�หารงานของบร�ษัท
3. ออกระเบียบ ประกาศวาดวยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจใหแกกรรรมการบร�หาร และ/หร�อ
พนักงานผูดำรงตำแหนงทางการบร�หาร เปนผูลงนามอนุมัติเบิกจายสินทรัพยของ บร�ษัทได
4. อนุมตั กิ ารใหกยู มื เง�นแกบร�ษทั ทีม่ คี วามสัมพันธทางธุรกิจกับบร�ษทั ในฐานะผูถ อื หุน หร�อบร�ษทั ทีม่ กี ารประกอบ
ธุรกิจทางการคาตอกัน หร�อบร�ษัทอื่น ในวงเง�นแหงละไมเกินจำนวน 30 ลานบาท
5. อนุมัติการเขาค้ำประกันวงเง�นสินเช�่อแกบร�ษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบร�ษัทในฐานะผูถือหุน หร�อ
บร�ษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน หร�อบร�ษัทอื่น ในวงเง�นแหงละไมเกินจำนวน 30 ลานบาท
6. อนุมัติการเขาทำนิติกรรมที่มิใชธุรกรรมทางการเง�น ในวงเง�นแตละครั้งไมเกินจำนวน 30 ลานบาท
7. อนุมัติการไดรับ หร�อยกเลิกวงเง�นสินเช�่อ ในวงเง�นแตละครั้งไมเกินจำนวน 30 ลานบาท
8. อนุมัติการลงทุน ขายเง�นลงทุนในหุนสามัญ และ/หร�อหลักทรัพยอื่นใด ในวงเง�นแตละครั้ง ไมเกินจำนวน
30 ลานบาท
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพยถาวร ในวงเง�นแตละครั้งไมเกินจำนวน 30 ลานบาท
10. อนุมัติการจำหนาย จายโอนสินทรัพยถาวร ในวงเง�นแตละครั้งไมเกิน จำนวน 30 ลานบาท
11. อนุมตั กิ ารปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญช� ซ�ง่ สินทรัพยถาวร และสินทรัพยทไ่ี มมตี วั ตน ทีเ่ ลิกใช ชำรุด สูญหาย
ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หร�อลาสมัยไมสามารถใชงานได มีมูลคาทางบัญช�รวม ไมเกินครั้งละ 30 ลานบาท
12. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซ�่งวัตถุดิบ และ/หร�อสินคาคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หร�อลาสมัยซ�่ง
จะทำใหมีมูลคาทางบัญช�ลดลง ไมเกินครั้งละ 30 ลานบาท
13. อนุมัติการประนีประนอม การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การรองทุกข การฟองรองคดี และ/หร�อ
การดำเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบร�ษัท สำหรับเร�่องที่มิใชปกติว�สัยทางการคาที่มี
ทุนทรัพยไมเกิน 2 ลานบาท และ/หร�อที่เปนปกติว�สัยทางการคาที่มีทุนทรัพยไมเกินจำนวน 30 ลานบาท
14. มอบอำนาจใหแกพนักงานระดับบร�หารของบร�ษัท หร�อบุคคลอื่นใดทำการแทนได
15. มีอำนาจเช�ญ ผูบ ร�หาร หร�อพนักงานของบร�ษทั ทีเ่ กีย่ วของมาช�แ้ จง ใหความเห็น รวมประชุม หร�อสงเอกสาร
ตามที่เห็นวาเกี่ยวของจำเปน
16. ปร�กษาผูเ ช�ย่ วชาญ หร�อทีป่ ร�กษาของบร�ษทั (ถามี) หร�อจางทีป่ ร�กษา หร�อผูเ ช�ย่ วชาญภายนอก ในกรณีจำเปน
ดวยคาใชจายของบร�ษัท
17. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�หาร
1. เสนอเปาหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปตอคณะกรรมการบร�ษัท
2. รับผิดชอบในการบร�หารกิจการของบร�ษทั เพือ่ ใหเกิดความยัง่ ยืน และเปนไปตามทิศทาง เปาหมาย นโยบาย
ทางธุรกิจของบร�ษัท
3. รับผิดชอบในการเพิม่ ข�ดความสามารถในการแขงขันของบร�ษทั และสงเสร�มใหมกี ารคิดคนนวัตกรรมอยาง
ตอเนื่อง
4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบร�ษทั ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบร�ษทั มติทป่ี ระชุม
ผูถือหุน มติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ
5. กำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ แผนการดำเนินงานดานความยั่งยืนเพื่อใหสอดคลองกับ
การดำเนินธุรกิจของบร�ษัท ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
6. กรรมการบร�หารอาจแบงงานกันรับผิดชอบได โดยตองรายงานความเปนไปของกิจการทีต่ นดูแลตอทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบร�หารใหทราบ
7. ดูแลใหมีการจัดทำรายงานทางการเง�น เพื่อใหผูสอบบัญช�ทำการตรวจสอบ และ/หร�อสอบทาน กอนเสนอ
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบร�ษัท ตามลำดับ
8. พิจารณาเร�่องที่จะเสนอใหคณะกรรมการบร�ษัทพิจารณาใหความเห็นชอบหร�ออนุมัติตอไป
9. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบร�หาร และนำเสนอตอคณะกรรมการบร�ษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย
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7.4 ขอมูลเกี่ยวกับผูบร�หาร
7.4.1 รายช�่อและตำแหนงของผูบร�หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายช�่อ

ตำแหนง

1. นายเวทิต โชควัฒนา

กรรมการผูอำนวยการ

2. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

รองกรรมการผูอำนวยการ

3. นายณัฐพล เดชว�ทักษ

รองกรรมการผูอำนวยการ

4. นายเพชร พะเนียงเวทย

ผูอำนวยการฝายการตลาด 2

5. นายปุณว�ณ สุขเย็น

ผูอำนวยการฝายขาย 2

6. นายปร�ญญา สิทธ�ดำรง

ผูอำนวยการฝายการตลาด 1

7. นางศิร�วรรณ วงศอร�ยะกว�

ผูอำนวยการฝายบร�หารการเง�นและการลงทุน

8. นายสุรพงษ โศภนกิจ

ผูอำนวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. นางนพวรรณ คลายโอภาศ

ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ : 1. ผูบ ร�หารทัง้ 9 ทานดังกลาว เปนผูบ ร�หารของบร�ษทั ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการกำหนดบทนิยามในประกาศ
เกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย
2. โครงสรางการจัดการของบร�ษทั (Organization Chart) ไดรายงานใน “หัวขอ 7.1 โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ” แลว

7.4.2 นโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการบร�หารและผูบร�หาร
คณะกรรมการบร�ษทั กำกับดูแลใหมกี ารกำหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการบร�หารและ
ผูบร�หาร ตามผลการปฏิบัติหนาที่ มีความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของการจาย ซ�่งผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน โดยสำหรับกรรมการผูจัดการ มีการกำหนดโครงสรางคาตอบแทนและ
การประเมินผลที่เหมาะสม ซ�่งพิจารณาจากผลประโยชนระยะสั้น เชน เง�นเดือน เง�นอุดหนุน เง�นบำเหน็จ โดยพิจารณา
จากผลการดำเนินงานของบร�ษัท ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ และผลประโยชนระยะยาว เชน
กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ เง�นตอบแทนการเกษียณอายุ ESOP เปนตน ทั้งนี้ คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมายใหประธาน
กรรมการบร�ษทั หร�อประธานกรรมการบร�หารเปนผูส อ่ื สารกับกรรมการผูจ ดั การเพือ่ รับทราบผลการประเมิน ไดแก ผลการ
ดำเนินงานในรอบป เปร�ยบเทียบกับเปาหมายและผลการดำเนินงานในปที่ผานมา รวมถึงสภาพคลองทางการเง�นของ
บร�ษทั สภาวะเศรษฐกิจ เปร�ยบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน นอกจากนัน้ คณะกรรมการบร�ษทั มอบหมายใหกรรมการ
ผูจัดการประเมินผูบร�หารระดับสูง และบุคลากรของบร�ษัทใหสอดคลองกับหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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7.4.3 จำนวนคาตอบแทนรวมของกรรมการบร�หารและผูบร�หาร
ในป 2564 บร�ษทั มีกรรมการบร�หาร และผูบ ร�หาร ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการกำหนด
บทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย รวมจำนวน 14 ทาน ไดรับคาตอบแทนที่เปนตัวเง�นใน
รูปแบบเง�นเดือน เง�นอุดหนุน และคาตอบแทนอื่นเปนเง�นสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ ซ�่งเปนคาตอบแทนในฐานะ
พนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
คาตอบแทนกรรมการบร�หารและผูบร�หาร

จำนวนเง�น (บาท)

คาตอบแทนที่เปนตัวเง�น
67,949,720.00

• เง�นเดือนและเง�นอุดหนุน
คาตอบแทนอื่น*
• เง�นสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ

2,208,063.20

รวม

70,157,783.20

นอกจากเง�นสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งช�พและคาตอบแทนในฐานะกรรมการหร�อพนักงาน บร�ษทั ไมมนี โยบาย
จายคาตอบแทนอืน่ และบร�ษทั ไมมกี ารใหใบสำคัญแสดงสิทธ�ทจ่ี ะซ�อ้ หุน สามัญตอผูบ ร�หารและพนักงาน (ESOP) หุน หุน กู
หร�อหลักทรัพยอื่นใดแกผูบร�หารของบร�ษัท
7.5 ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน
พนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาและเปนหัวใจสำคัญที่จะพาองคกรไปสูความสำเร็จ บร�ษัทไดปฏิบัติตอพนักงาน
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเคารพตอศักดิ์ศร�ความเปนมนุษย สิทธ�มนุษยชน จร�ยธรรม และเปดโอกาสให
พนักงานแสดงศักยภาพของตน เพือ่ ความกาวหนาและสรางความมัน่ คงในอาช�พ บร�ษทั จ�งมุง สงเสร�มฝกอบรมและพัฒนา
ความรู ความสามารถของพนักงานอยางทั่วถึง รวมถึงใหพนักงานมีสวนรวมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและ
พัฒนาบร�ษัท ใหผลตอบแทนดวยความโปรงใสและความเปนธรรม เหมาะสมกับความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ
และผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานแตละคน ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
ตอช�ว�ต สุขภาพ และทรัพยสินของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทมีพนักงาน รวมทั้งสิ้น 1,604 คน โดยแบงตามสายงานหลัก ดังนี้
หนวย : คน
ป 2564

ป 2563

ป 2562

ฝายขาย

793

793

799

ฝายการตลาด

205

210

211

ฝายสนับสนุน

606

614

619

1,604

1,617

1,630

สายงานหลัก

รวม

ในป 2564 บร�ษัทไดจายคาตอบแทนใหพนักงานในรูปเง�นเดือนและเง�นอุดหนุน และเง�นสมทบกองทุนสำรอง
เลี้ยงช�พ เปนจำนวนเง�นรวม 789,310,321.85 บาท และไมมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอยางมีนัยสำคัญ
หร�อมีขอพิพาทดานแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
นอกจากนี้ บร�ษัทเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางการสื่อสาร เสนอแนะและรองทุกขเกี่ยวกับการทำงาน ซ�่ง
ขอเสนอตางๆ จะไดรบั การพิจารณาและกำหนดว�ธก� ารแกไข เพือ่ ใหเกิดประโยชนแกทกุ ฝายและสรางความสัมพันธอนั ดี
ในการทำงานรวมกัน อีกทั้งบร�ษัทไดจัดใหมีสวัสดิการตางๆ แกพนักงาน เพื่อเสร�มสรางใหพนักงานมีคุณภาพช�ว�ตที่ดี
ในการทำงาน และความเปนอยูที่ดีข�้น เชน

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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• หองพยาบาล บร�ษัทจัดใหมีหองพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพ และใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกพนักงาน
เมื่อเจ็บปวย ซ�่งพนักงานจะไดรับการบร�การดานการรักษาพยาบาลตามหลักการแพทยโดยแพทยและ
พยาบาลว�ชาช�พ รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำป เพื่อเปนการดูแลสุขภาพของพนักงาน
• กองทุนสำรองเลีย้ งช�พ บร�ษทั มีนโยบายสนับสนุนใหคณะกรรมการกองทุนสำรองเลีย้ งช�พของบร�ษทั รับปฏิบตั ิ
ตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผูลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: “I Code”) และ
คัดเลือกผูจัดการกองทุนที่รับปฏิบัติตาม I Code และ/หร�อ บร�หารการลงทุนอยางรับผิดชอบ โดยคำนึงถึง
ปจจัยสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: “ESG”) มีการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเปนอยางดี เนื่องจากเปนแนวทางการลงทุนและเปนการออมเง�นใน
อนาคต อันจะเปนประโยชนทด่ี ที ส่ี ดุ ของสมาช�กกองทุน ซ�ง่ ก็คอื พนักงานของบร�ษทั ในระยะยาวได โดยพนักงาน
ทุกคนมีสทิ ธ�ในสมาช�กภาพ นับตัง้ แตวนั ทีไ่ ดรบั การบรรจุเขางานกับบร�ษทั โดยเร�ม่ นับอายุสมาช�กตัง้ แตวนั ที่
เร�่มสมัครสมาช�กกองทุน ซ�่งสมาช�กตองสงเง�นเขากองทุน และไดรับเง�นสมทบกองทุนจากบร�ษัททุกเดือน
ตามอายุการเปนสมาช�ก ดังนี้
อายุสมาช�ก

อัตรารอยละของเง�นสะสม / เง�นสมทบ

ตั้งแตวันเร�่มสมัครสมาช�กถึง 4 ป

3

มากกวา 4 ป ถึง 8 ป

4

มากกวา 8 ป ถึง 12 ป

5

มากกวา 12 ป ถึง 16 ป

6

มากกวา 16 ป ถึง 20 ป

7

20 ปข�้นไป

8

• เง�นบำเหน็จเกษียณ ใหกบั พนักงานทุกคนเมือ่ เกษียณอายุการทำงาน บร�ษทั จัดใหมเี ง�นตอบแทนเกษียณอายุ
สำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานกับบร�ษัทจนเกษียณอายุ เพื่อใหพนักงานไดใชดำเนินช�ว�ตอยางมีความสุข
หลังเกษียณ
• สหกรณออมทรัพย บร�ษัทมีเปาหมายสงเสร�มใหพนักงานทุกคนเคร�อสหพัฒนรูจักการออมทรัพยไดอยาง
จร�งจังและมั่นคง มุงสนองความตองการกูยืมเง�นเมื่อสมาช�กไดรับความเดือดรอน หร�อตองการนำเง�นไป
ลงทุนเพื่อประกอบอาช�พเสร�มเพื่อกอใหเกิดรายไดหร�อผลตอบแทนในเช�งเศรษฐกิจ ซ�่งบร�ษัทดำเนินงาน
ตามหลักและว�ธ�การสหกรณ โดยยึดถืออุดมการณของสหกรณ คือ การชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ�่งกัน
และกัน (One for all and all for One) และปฏิบัติตามกรอบของหลักสหกรณออมทรัพย
7.6 ขอมูลสำคัญอื่นๆ
7.6.1 ผูรับผิดชอบการทำบัญช� เลขานุการบร�ษัท และหัวหนางานตรวจสอบภายใน
(ก) ผูรับผิดชอบการทำบัญช�
บร�ษทั มอบหมายใหรบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญช�ของบร�ษทั คือ ผูท ด่ี าํ รงตําแหนง
ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญช�และการเง�น (CFO) ซ�่งในปจจุบันคือ นางศิร�วรรณ วงศอร�ยะกว� ซ�่งดํารงตําแหนง
ตั้งแตวันที่ 6 พฤศจ�กายน 2561 และมี นางสาวจำนงค ศร�อัมพรกุล เปนผูควบคุมดูแลการทําบัญช�ที่มีคุณสมบัติและ
เง�่อนไขของการเปนผูทําบัญช�ตามหลักเกณฑที่กําหนด ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติม
แสดงในรายละเอียดประวัติผูบร�หารในเอกสารแนบ 1
(ข) เลขานุการบร�ษัท
เพือ่ ใหการบร�หารงานของคณะกรรมการบร�ษทั ดำเนินไปอยางมีประสิทธ�ภาพตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี คณะกรรมการบร�ษัทจ�งมีมติแตงตั้งให นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร ซ�่งเปนผูที่มีคุณวุฒิ มีทักษะและประสบการณ
ที่จำเปนและเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหนงเปนเลขานุการบร�ษัท ตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 จนถึงปจจุบัน โดย
กำหนดใหมีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบร�ษัท ดังนี้
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1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำป
ของบร�ษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหร�อผูบร�หาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย
5. สนับสนุนใหการกำกับดูแลกิจการเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใหคำแนะนำ
เบือ้ งตนแกกรรมการบร�ษทั ผูบ ร�หาร เกีย่ วกับขอกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑตา งๆ และขอบังคับ
ของบร�ษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแกกรรมการบร�ษัท
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบร�ษัท ประสานงานระหวางกรรมการบร�ษัทและฝายจัดการ
ประสานงานดานกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดำเนินการใหมีการปฏิบัติตาม
อยางถูกตอง ติดตามใหมกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการบร�ษทั และรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ตอคณะกรรมการบร�ษัท
7. ทำหนาที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบร�ษัทและการประชุมผูถือหุน
8. ดูแลใหมกี ารเปดเผยขอมูล และรายงานสารสนเทศในสวนทีเ่ กีย่ วของตามระเบียบ และขอบังคับ
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติของเลขานุการบร�ษัท ของบร�ษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1
(ค) หัวหนางานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบร�ษัทมีการจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในข�้นเปนหนวยงานหนึ่งภายในบร�ษัท ช�่อ
สำนักตรวจสอบภายใน โดยมีนางสาวสุนันทา มงคลกิจทว�ผล ดำรงตำแหนง ผูจัดการสวนสำนักตรวจสอบภายใน
จบการศึกษาปร�ญญาตร� สาขาการบัญช� ปร�ญญาโท สาขาบร�หารธุรกิจ ผานการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ของสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย และมีความเขาใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบร�ษัท มีสาย
การรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเสนอ แตงตัง้
โยกยาย และเลิกจางผูตรวจสอบภายในได ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติของหัวหนางานตรวจสอบภายใน ของบร�ษัท
ปรากฏในเอกสารแนบ 1
(ง) หัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบร�ษัท (compliance)
บร�ษทั ไมมหี นวยงานกำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบร�ษทั (compliance department) เปนการเฉพาะ
โดยบร�ษัทมอบหมายให นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร ซ�่งดำรงตำแหนงเลขานุการบร�ษัท ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานกำกับดูแล
การปฏิบัติงานของบร�ษัท และมีหนาที่ความรับผิดชอบในสวนของการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบร�ษัท ดังนี้
1. กำกับดูแล สอบทานเพื่อใหมั่นใจไดวาบร�ษัทไดมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกำหนดของตลาด
หลักทรัพย กฎเกณฑ หร�อกฎระเบียบของหนวยงานราชการทีก่ ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบร�ษทั
อยางถูกตอง
2. ใหความเห็นแกคณะกรรมการบร�ษัทและฝายจัดการเพื่อใหการประกอบธุรกิจของบร�ษัทปฏิบัติ
เปนไปตามกฎหมาย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หร�อกฎระเบียบของหนวยงานราชการ
ตลอดจนติดตามฝายจัดการใหระงับการทำรายการหร�อการกระทำใดๆ ที่อาจฝาฝน กฎหมาย
ขอกำหนด หร�อกฎระเบียบดังกลาว
3. การเขารวมในการพิจารณากำหนดและใหคำแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสม ในขั้นตอนการ
ปฏิบตั งิ านของบร�ษทั เพือ่ ใหมน่ั ใจไดวา ปฏิบตั ติ ามนโยบาย แนวทาง กฎเกณฑ หร�อขอพึงปฏิบตั ิ
ที่กำหนดโดยกฎหมายอยางถูกตอง
4. รวบรวมและเผยแพรขอ มูลทีจ่ ำเปน ตลอดจนใหความรูแ ละคำปร�กษาแกหนวยงานตางๆ ภายใน
บร�ษัทเกี่ยวกับว�ธ�ปฏิบัติงานเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่พึงตอง
ปฏิบัติตางๆ
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ในป 2564 บร�ษัท กรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงานของบร�ษัท ไมมีการกระทำผิดหร�อฝาฝน
กฎระเบียบของหนวยงานกำกับดูแล เชน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติของหัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบร�ษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1
ในสวนของเลขานุการบร�ษัท
7.6.2 หัวหนางานนักลงทุนสัมพันธ
คณะกรรมการบร�ษทั ใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลทีม่ คี วามโปรงใสทัง้ ขอมูลทางการเง�นและขอมูล
สำคัญทีม่ ผี ลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบร�ษทั โดยเผยแพรอยางทัว่ ถึงและทันตอเวลา เพือ่ ใหผลู งทุนและผูท เ่ี กีย่ วของ
ไดรับทราบผานชองทางและการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผานทางเว็บไซตของบร�ษัท
(www.sahapat.co.th) ทัง้ นี้ ยังไดเปดโอกาสใหผถู อื หุน และนักลงทุนทัว่ ไปสามารถซักถามขอสงสัยตางๆ ได โดยบร�ษทั
ไดมอบหมายให นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร เลขานุการบร�ษัท เปนผูรับผิดชอบดานนักลงทุนสัมพันธ ซ�่งสามารถใหขอมูล
และขาวสารตามที่นักลงทุนและผูเกี่ยวของตองการ สามารถติดตอไดที่
บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
2156 ถนนเพชรบุร�ตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0-2318-0062 ตอ 1200 โทรสาร 0-2318-1152
E-Mail : invest@sahapat.co.th เว็บไซต www.sahapat.co.th
7.6.3 คาตอบแทนผูสอบบัญช� และสำนักงานผูสอบบัญช�
บร�ษัทและบร�ษัทยอยจายคาธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญช� (Audit fee) ใหแกบร�ษัทสอบบัญช� ดีไอ
เอ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ซ�่งเปนสํานักงานสอบบัญช�ที่ผูสอบบัญช�สังกัดในรอบปบัญช�ที่ผานมา เปนจำนวนเง�นรวม
4,430,000 บาท (สี่ลานสี่แสนสามหมื่นบาท) นอกจากนี้ บร�ษัทและบร�ษัทยอยไดจายคาตอบแทนของงานบร�การอื่น
(Non-audit fee) ทีม่ สี าระสําคัญ ในรอบปบญ
ั ช�ทผ่ี า นมา เปนจำนวนเง�นรวม 585,000 บาท (หาแสนแปดหมืน่ หาพันบาท)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) คาตอบแทนจากการสอบบัญช� (Audit Fee)
คาตอบแทนทีบ่ ร�ษทั และบร�ษทั ยอยจายใหผสู อบบัญช� สำนักสอบบัญช�ทผ่ี สู อบบัญช�สงั กัด สำหรับรอบป
บัญช�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
1. บมจ. สหพัฒนพิบูล
คาสอบบัญช�
2,270,000
บาท
2. บจ. กรุงเทพทาวเวอร (1999)
คาสอบบัญช�
270,000
บาท
3. บจ. โชคชัยพิบูล
คาสอบบัญช�
800,000
บาท
4. บจ. ทิพยวาร�นวัฒนา
คาสอบบัญช�
300,000
บาท
5. บจ. ทิพยวาร�น อินเตอร แพ็คเกจจ�้ง
คาสอบบัญช�
330,000
บาท
6. บจ. แดร�่ไทย
คาสอบบัญช�
280,000
บาท
7. บจ. เอส พี ซ� เวนเจอร
คาสอบบัญช�
180,000
บาท
รวมทั้งสิ้น
4,430,000
บาท
(2) คาบร�การอื่น (Non-audit fee)
สำหรับรอบปบัญช�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีคาบร�การอื่น (Non-audit fee) ที่บร�ษัทจายให
ผูสอบบัญช� เนื่องจากเปนคาใชจายจำเปนที่เพิ่มข�้นจากการดำเนินการภายในของบร�ษัท ซ�่งบร�ษัทพิจารณาแลวเห็นวา
มีความสมเหตุสมผลของการทำรายการ โดยมีรายละเอียดคาบร�การอื่น (Non-audit fee) ดังนี้
- คาตรวจสอบงบการเง�น PAEs ของบร�ษัทยอย 4 บร�ษัท
155,000
บาท
- คาตรวจสอบงบการเง�นของกองทุน Private Fund
210,000
บาท
- คาตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
220,000
บาท
รวมทั้งสิ้น
585,000
บาท
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8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญดานการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมา
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
(1) กรรมการอิสระ คณะกรรมการบร�ษทั กำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระเปนไปตามขอกำหนดของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังตอไปนี้
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุน ไมเกินรอยละหนึง่ ของจำนวนหุน ทีม่ สี ทิ ธ�ออกเสียงทัง้ หมดของบร�ษทั บร�ษทั ใหญ บร�ษทั ยอย
บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่
เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปน หร�อเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบร�หารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปร�กษาที่ไดเง�นเดือน
ประจำ หร�อผูม อี ำนาจควบคุมของบร�ษทั บร�ษทั ใหญ บร�ษทั ยอย บร�ษทั รวม บร�ษทั ยอยลำดับเดียวกัน
ผูถ อื หุน รายใหญ หร�อของผูม อี ำนาจควบคุมของบร�ษทั เวนแตจะไดพน จากการมีลกั ษณะดังกลาว
มาแลวไมนอ ยกวาสองปกอ นวันทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เปนกรรมการอิสระ ทัง้ นี้ ลักษณะตองหามดังกลาว
ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หร�อที่ปร�กษาของสวนราชการซ�่งเปนผูถือหุน
รายใหญ หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หร�อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบร�หาร ผูถือหุนรายใหญ
ผูม อี ำนาจควบคุม หร�อบุคคลทีจ่ ะไดรบั การเสนอใหเปนผูบ ร�หาร หร�อผูม อี ำนาจควบคุมของบร�ษทั
หร�อบร�ษัทยอย
4. ไมมี หร�อเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบร�ษทั บร�ษทั ใหญ บร�ษทั ยอย บร�ษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ
หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชว�จารณญาณอยางอิสระ
ของตน รวมทั้งไมเปน หร�อเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หร�อผูมีอำนาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับบร�ษัท บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หร�อผูมีอำนาจควบคุม
ของบร�ษทั เวนแตจะไดพน จากการมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวาสองปกอ นวันทีไ่ ดรบั แตงตัง้
เปนกรรมการอิสระ
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทำรายการทางการคาทีก่ ระทำเปนปกติเพือ่
ประกอบกิจการ การเชา หร�อใหเชาอสังหาร�มทรัพย รายการเกีย่ วกับสินทรัพยหร�อบร�การ หร�อการให
หร�อรับความชวยเหลือทางการเง�น ดวยการรับ หร�อใหกูยืม ค้ำประกัน การใหสินทรัพยเปนหลัก
ประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทำนองเดียวกัน ซ�่งเปนผลใหบร�ษัท หร�อ คูสัญญามีภาระหนี้
ทีต่ อ งชำระตออีกฝายหนึง่ ตัง้ แตรอ ยละสามของสินทรัพยทม่ี ตี วั ตนสุทธ�ของบร�ษทั หร�อตัง้ แตยส่ี บิ
ลานบาทข�น้ ไปแลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา ทัง้ นี้ การคำนวณภาระหนีด้ งั กลาวใหเปนไปตามว�ธก� าร
คำนวณมูลคาของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน วาดวยหลักเกณฑ
ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระ
หนี้ที่เกิดข�้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหร�อเคยเปนผูส อบบัญช�ของบร�ษทั บร�ษทั ใหญ บร�ษทั ยอย บร�ษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หร�อ
ผูม อี ำนาจควบคุมของบร�ษทั และไมเปนผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั ผูม อี ำนาจควบคุม หร�อหุน สวนของสำนักงาน
สอบบัญช� ซ�ง่ มีผสู อบบัญช�ของบร�ษทั บร�ษทั ใหญ บร�ษทั ยอย บร�ษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หร�อผูม ี
อำนาจควบคุมของบร�ษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
6. ไมเปนหร�อเคยเปนผูใหบร�การทางว�ชาช�พใดๆ ซ�่งรวมถึงการใหบร�การเปนที่ปร�กษากฎหมาย
หร�อที่ปร�กษาทางการเง�น ซ�่งไดรับคาบร�การเกินกวาสองลานบาทตอปจากบร�ษัท บร�ษัทใหญ
บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัท และไมเปนผูถือหุนที่มี
นัยสำคัญ ผูมีอำนาจควบคุม หร�อหุนสวนของผูใหบร�การทางว�ชาช�พนั้นดวย เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งข�้น เพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบร�ษัท ผูถือหุนรายใหญ
หร�อผูถือหุน ซ�่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
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8. ไมประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบร�ษทั หร�อบร�ษทั
ยอย หร�อไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หร�อเปนกรรมการที่มีสวนรวมบร�หารงาน ลูกจาง
พนักงาน ทีป่ ร�กษาทีร่ บั เง�นเดือนประจำ หร�อถือหุน เกินรอยละหนึง่ ของจำนวนหุน ทีม่ สี ทิ ธ�ออกเสียง
ทัง้ หมดของบร�ษทั อืน่ ซ�ง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันทีม่ นี ยั กับกิจการ
ของบร�ษัท หร�อบร�ษัทยอย
9. ไมมลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกีย่ วกับการดำเนินงานของบร�ษทั
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม 1 ถึง 9 แลว กรรมการอิสระ
อาจไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษทั ใหตดั สินใจในการดำเนินกิจการของบร�ษทั บร�ษทั ใหญ บร�ษทั ยอย
บร�ษัทรวม บร�ษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หร�อ ผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัท โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได
ทั้งนี้ในรอบระยะเวลาบัญช�ที่ผานมากรรมการอิสระของบร�ษัท ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจหร�อการ
ใหบร�การทางว�ชาช�พ หร�อบุคคลทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ ใหเปนกรรมการอิสระ ไมมหี ร�อเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ
หร�อการใหบร�การทางว�ชาช�พในมูลคาเกินกวาหลักเกณฑที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
วาดวยการขออนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม
(2) การสรรหากรรมการและผูบร�หารระดับสูง
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการ
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ บร�ษัทไดกําหนดหลักเกณฑ
การพิจารณาดังนี้
1. มีคณ
ุ สมบัตสิ อดคลองตาม พ.ร.บ. บร�ษทั มหาชนฯ พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎเกณฑ
ตางๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2. คุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาใหมีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งทางดาน
คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะว�ชาช�พ ความเช�่ยวชาญเฉพาะดานที่เปนประโยชนตอธุรกิจของบร�ษัท และสอดคลองกับ
กลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบร�ษัท โดยไมมีการกีดกันทางเพศ อายุ เช�้อชาติ เปนตน
3. มีภาวะผูนํา มีว�สัยทัศน มีคุณธรรมและจร�ยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใส
4. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและขอบังคับของบร�ษัท
5. กรณีเสนอช�อ่ กรรมการเดิมกลับเขามาดํารงตําแหนง จะพิจารณาเพิม่ เติมในเร�อ่ งผลการปฏิบตั งิ าน
ในฐานะกรรมการบร�ษัทและกรรมการชุดยอยในชวงที่ผานมา
6. กรณีสรรหากรรมการอิสระ ตองมีคุณสมบัติตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ
1. คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ทำหนาที่สรรหา
บุคคลผูท รงคุณวุฒทิ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการบร�ษทั โดยนําเสนอตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบร�ษทั
เพือ่ พิจารณากอนเสนอใหทป่ี ระชุมสามัญ ผูถ อื หุน ประจําปเลือกตัง้ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถ อื หุน ทีม่ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน เวนแตในกรณีที่มิใชเปนการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไมนอยกวา 2 เดือน ที่ประชุมคณะ
กรรมการบร�ษัทเปนผูเลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำนหดคาตอบแทนเสนอเขาดํารงตําแหนงกรรมการบร�ษัท
ดวยคะแนนเสียงไมตำ่ กวาสามในสีข่ องจํานวนกรรมการบร�ษทั ทีย่ งั เหลืออยู ทัง้ นีบ้ คุ คลทีเ่ ขามาเปนกรรมการบร�ษทั ดังกลาว
จะมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการบร�ษัทที่ตนแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน จะพิจารณาทักษะ ประสบการณ ความรู และความ
เช�่ยวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการ เพื่อเปนขอมูลใชประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการใหสอดคลองกับกลยุทธ
ในการดําเนินธุรกิจของบร�ษัท นอกจากนี้ในการสรรหาคัดเลือกกรรมการรายใหม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา
ตอบแทนไดพิจารณาเพิ่มเติมในเร�่องความรู ความสามารถ ประสบการณที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ
และมีความจําเปนตอองคประกอบของโครงสรางคณะกรรมการที่ยังขาดอยู
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนเปดโอกาสใหผถู อื หุน รายยอยมีสว นรวมในการเสนอ
ช�อ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เปนกรรมการ เปนการลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถ อื หุน
ตามหลักเกณฑทบ่ี ร�ษทั กำหนด ซ�ง่ สามารถดูไดจากเว็บไซตของบร�ษทั (www.sahapat.co.th) ทัง้ นี้ ในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการ บร�ษัทใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง
ทั้งหมดที่ตนมีอยูเลือกบุคคลที่ไดรับการเสนอช�่อเปนกรรมการทีละคน และตามขอบังคับบร�ษัท ขอ 20 การเลือกตั้ง
กรรมการบร�ษัทนั้น ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑและว�ธ�การดังตอไปนี้
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(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
(2) ผูถือหุนแตละคนตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหร�อ
หลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซ�่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จำนวนกรรมการทีท่ ป่ี ระชุมผูถ อื หุน ตองเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี คุ คลซ�ง่ ไดรบั การเลือกตัง้
ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้ง
ในครั้งนั้นใหประธานเปนผูออกเสียงช�้ขาด
สําหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บร�ษัทไดกําหนดไว ซ�่งเปนไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑพื้นฐานดังกลาวแลวขางตน
ว�ธ�การสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนผูบร�หารระดับสูง
บร�ษัทสรรหาบุคคลที่จะแตงตั้งเปนผูบร�หารจากการคัดเลือกผูที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรม
จร�ยธรรม เขารวมงาน และสรางความพรอมใหทกุ คนมีโอกาสทีจ่ ะกาวหนา เพือ่ เปนผูบ ร�หารในอนาคตได โดยผานขัน้ ตอน
การประเมินศักยภาพของพนักงาน ซ�่งพนักงานที่ไดรับการประเมินวามีศักยภาพในการทำงานดี จะไดรับมอบหมายงาน
ที่ทาทายและมีหนาที่ความรับผิดชอบที่สูงข�้น ซ�่งบร�ษัทไดมีการเตร�ยมความพรอมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อ
ทดแทนในกรณีที่ตำแหนงงานวางลง โดยคณะกรรมการบร�ษัทไดพิจารณาและมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน เปนผูพิจารณาหลักเกณฑและว�ธ�การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งจากผูบร�หารปจจุบัน
หร�อบุคคลอื่นที่มีความรูความสามารถ และมีความเขาใจในธุรกิจของบร�ษัทเปนอยางดี มีภาวะผูนำและประสบการณ
ในการเปนผูนำองคกร สามารถบร�หารงานใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่คณะกรรมการบร�ษัทไดกำหนดไว
ตลอดจนไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกำหนด โดยนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แตงตั้งตอไป
การพัฒนากรรมการและผูบร�หาร
บร�ษัทกำหนดนโยบายใหบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบร�ษัทใหม จะไดรับการปฐมนิเทศ
เพือ่ แนะนำขอมูลทีเ่ ปนประโยชนตอ การปฏิบตั หิ นาที่ รับทราบทิศทางการดำเนินธุรกิจ (วัตถุประสงค เปาหมาย ว�สยั ทัศน
พันธกิจ คานิยมองคกร) และบทบาทหนาที่ คาตอบแทนและสิทธ�ประโยชนอน่ื ของกรรมการบร�ษทั และบร�ษทั ยังไดจดั ทำ
คูมือกรรมการใหกับกรรมการใหม เพื่อกรรมการใหมไดศึกษาขอมูลสำคัญของบร�ษัท นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ
จร�ยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และกฎระเบียบตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทัง้ เขารวมสัมมนาหลักสูตรทีเ่ ปนประโยชนตอ การปฏิบตั หิ นาทีก่ รรมการ ซ�ง่ จัด
โดยสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษทั ไทย (IOD) นอกจากนีค้ ณะกรรมการบร�ษทั มีการพบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
กับคณะกรรมการบร�ษัทและผูบร�หารระดับสูงขององคกรอื่นๆ อยูเสมอทั้งในประเทศและตางประเทศ
บร�ษัทสงเสร�มใหกรรมการและผูบร�หารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรูโดยคณะกรรมการบร�ษัทให
ความสำคัญตอการเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ โดยเขารวมอบรมหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซ�ง่ จัดโดยสมาคมสงเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษทั ไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสัน้ ๆ อันเปนประโยชนแกการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการ
บร�ษัท และรวมถึงหลักสูตรตางๆ ที่ IOD จะจัดข�้นอีกตอไปในอนาคต

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

91

รายงานผลการดำเนินงานดานการกำกับดูแลกิจการ
ทั้งนี้ การเขารับการอบรมและสัมมนาของกรรมการบร�ษัทและผูบร�หาร ในป 2564 มีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ

รายช�่อกรรมการ/ผูบร�หาร

1

2

3

หลักสูตรอบรมสัมมนา
4
5
6
7
8

นายบุญชัย โชควัฒนา

/

2

นางผาสุข

รักษาวงศ

/

3

นายเวทิต

โชควัฒนา

4

นางชัยลดา ตันติเวชกุล

5

นายเพชร

พะเนียงเวช

6

นางศิร�พร

เลขยะว�จ�ตร

/

7

นายวระ

พันธกมล

/

/

/

/

8

นายปร�ญญา สิทธ�ดำรง

/

/

/

/

9

นายปุณว�ณ สุขเย็น

/

/

/

/

10

นางศิร�วรรณ วงศอร�ยะกว�

11

นายพีระพล จันทรว�จ�ตร

12

นายสุรพงศ โศภณกิจ

/

13

นางนพวรรณ คลายโอภาส

/

14

นายณัฐพล

/

เดชว�ทักษ

10

11

/

/

/

/

1

/

9

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

หลักสูตรอบรมสัมมนา ในป 2564
1. Switching Point และการตั้งเปาหมายสวนตัว
2. Master the Art of Storytelling in Business ศิลปะของเร�่องเลาและการเลาเร�่องในธุรกิจ
3. Blockchain
4. ทำแผนการตลาดอยางไร เมื่อโลกเปลี่ยนไป
5. 2 แนวโนมที่นักการตลาดตองเตร�ยมพรอม
6. การใชงานระบบ HR System
7. การใชงานระบบ Microsoft Office 365
8. การวางแผนการลงทุน ของกองทุนสำรองเลี้ยงช�พบร�ษัท
9. Company Secretary Program (CSP)
10. ขอควรระวังในการยื่นงบการเง�นป 2564 และการเตร�ยมความพรอมสำหรับการนำสงงบการเง�นป 2565
11. สรุปสาระสำคัญประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ตองใชและการเปลี่ยนแปลงในป 2564
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(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท และคณะ
กรรมการชุดยอย เปนประจำทุกป โดยกำหนดหลักเกณฑใหมรี ปู แบบหร�อหัวขอทีใ่ ชในการประเมินสอดคลองกับแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงาน ปญหา และอุปสรรคตางๆ ในระหวางปที่ผานมา
และใชพัฒนาการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการและฝายจัดการในปตอไป ทั้งนี้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดยอย
ทุกคณะ ระบุใหรายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดยอยตอคณะกรรมการบร�ษทั เพือ่ ทราบ อยางนอยปละ 1 ครัง้
โดยมีขน้ั ตอนกระบวนการ คือ เลขานุการบร�ษทั จัดสงแบบประเมินใหกรรมการแตละทานดำเนินการประเมิน และรวบรวม
คะแนนการประเมิน ขอเสนอแนะตางๆ รวมถึงว�เคราะหขอ มูลเสนอตอคณะกรรมการบร�หาร เพือ่ เสนอตอคณะกรรมการ
บร�ษัทเพื่อทราบและหาร�อถึงการปรับปรุงประสิทธ�ผลของการทำงานของคณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดยอย
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ
1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท แบงหลักเกณฑการประเมินออกเปน
2 รูปแบบ ไดแก
• แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบร�ษัททั้งคณะ
ประกอบดวยหัวขอหลักๆ ไดแก
(1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(3) การประชุมคณะกรรมการ
(4) การทำหนาที่ของกรรมการ
(5) ความสัมพันธกับฝายบร�หาร
(6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบร�หาร
• แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบร�ษัทรายบุคคล
ประกอบดวยหัวขอหลักๆ ไดแก
(1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) การประชุมคณะกรรมการ
(3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในป 2564 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท ในป 2564 ผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการบร�ษัททั้งคณะ คะแนนโดยรวมอยูในเกณฑ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 81.96 และสรุปผลการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการบร�ษัทรายบุคคล คะแนนโดยรวมอยูในเกณฑ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 82.18
2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย มีรูปแบบเปนการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการชุดยอยรายคณะ ซ�่งประกอบไปดวยหลักเกณฑและหัวขอประเมิน ไดแก
(1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) การประชุมคณะกรรมการ
(3) การปฏิบัติตามอำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
ในป 2564 สรุปผลการประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยรายคณะ ไดดังนี้
อยูในเกณฑ

คะแนน (รอยละ)

ดีมาก

98.82

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

ดี

79.56

3. คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ดี

83.12

4. คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

ดี

80.29

คณะกรรมการชุดยอย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
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8.1.2 การเขารวมประชุมและการจายคาตอบแทนกรรมการรายบุคคล
ในป 2564 คณะกรรมการบร�ษัท และคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด มีการประชุมสรุปไดดังนี้
ประชุม
สามัญ
ธรรมา บร�หาร บร�หาร ผูถือหุน
ประจำป
ภิบาล ความเสี่ยง
1/1

การเขารวมประชุมคณะกรรมการชุดยอย

รายช�่อ

บร�ษัท ตรวจสอบ

1. นายบุณยสิทธ�์ โชควัฒนา

13/13

2. นายบุญชัย

โชควัฒนา

13/13

3. นายบุญปกรณ โชควัฒนา

13/13

4. นางผาสุข

รักษาวงศ

13/13

5. นายเวทิต

โชควัฒนา

13/13

6. นายบุญฤทธ�์

มหามนตร�

13/13

7. นายเพชร

พะเนียงเวทย

13/13

8. นางสาวศิร�ลักษณ ธนสารศิลป

13/13

9. นางชัยลดา

13/13

ตันติเวชกุล

สรรหา
และกำหนด
คาตอบแทน

2/2

11/11

-/1
1/1

12/12
2/2

11/11

1/1

11/11

1/1
1/1

11/11

1/1
1/1

2/2

7/7

11/11

1/1
1/1

10. นายธรรมรัตน โชควัฒนา

13/13

11. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน มีเพียร

13/13

5/5

1/1

12. นายวศิน

10/13

4/5

-/1

13. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ

13/13

5/5

1/1

14. นายแพทยว�ชัย เจร�ญวงค

12/13

1/1

ตันติอนุนานนท 13/13

1/1

15. นายว�ช�ต

เตยะธ�ติ

หมายเหตุ: ในป 2564 กรรมการบร�ษัททุกคนมีสัดสวนของการเขารวมประชุมคณะกรรมการมากกวารอยละ 75 ของการประชุมทั้งป

การจายคาตอบแทนกรรมการรายบุคคล
คณะกรรมการบร�ษัทไดกำหนดนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการบร�ษัทอยางเปนธรรมและสมเหตุสมผล โดย
ไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนทำหนาทีพ่ จิ ารณากำหนดวงเง�นและหลักเกณฑการกำหนด
คาตอบแทนแกกรรมการ ซ�ง่ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบร�ษทั อำนาจหนาทีค่ วามรับผิดชอบ และเปร�ยบเทียบกับ
บร�ษทั ในกลุม ธุรกิจเดียวกัน โดยกำหนดคาตอบแทนประจำป และคาเบีย้ ประชุม แลวนำเสนอตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บร�ษัทเพื่อพิจารณากอนนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเง�นคาตอบแทนดังกลาวทุกป
ในป 2564 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำปครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ไดอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการบร�ษัท วงเง�นรวมไมเกินปละ 15 ลานบาท เทากับปกอน จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง ซ�่งผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท โดยไมเกินวงเง�น
ทีไ่ ดรบั จากทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบร�ษทั ผลการดำเนินงาน
เปร�ยบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ไมรวมถึงคาตอบแทนหร�อสวัสดิการที่กรรมการบร�ษัทไดรับ
ในฐานะพนักงานหร�อลูกจางของบร�ษัท
• คาตอบแทนกรรมการบร�ษัทประจำป จายใหกรรมการบร�ษัททุกคน โดยใหคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทนพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑและผลการปฏิบัติงาน และเสนอตอคณะกรรมการบร�ษัท
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• คาเบี้ยประชุมจายเฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุม มีรายละเอียดดังนี้
ประธาน

กรรมการ

12,000 บาท/ครั้ง

10,000 บาท/ครั้ง

60,000 บาท/ไตรมาส

30,000 บาท/ไตรมาส

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

12,000 บาท/ครั้ง

10,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

4,000 บาท/ครั้ง

3,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

4,000 บาท/ครั้ง

3,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการ
คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

• สำหรับคาตอบแทนอื่นของกรรมการ บร�ษัทไมมีการจายคาตอบแทนอื่นใหแกกรรมการ
ในป 2564 บร�ษทั จายคาตอบแทนประจำปและคาเบีย้ ประชุม รวมทัง้ สิน้ 11,922,000 บาท สำหรับคาตอบแทน
รวม (คาเบีย้ ประชุมและคาตอบแทนประจำป) ทีก่ รรมการบร�ษทั แตละรายไดรบั ในป 2564 แสดงรายละเอียดตามตาราง ดังนี้
รายช�่อกรรมการ

คาตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)
บร�ษัท

ตรวจสอบ

สรรหาและ
กำหนดคา
ตอบแทน

ธรรมา บร�หาร
ภิบาล ความเสี่ยง

รวม
1,156,000

1. นายบุณยสิทธ�์ โชควัฒนา

1,156,000

2. นายบุญชัย

โชควัฒนา

1,256,000

3. นายบุญปกรณ โชควัฒนา

630,000

4. นางผาสุข

รักษาวงศ

830,000

5. นายเวทิต

โชควัฒนา

830,000

6. นายบุญฤทธ�์

มหามนตร�

630,000

630,000

7. นายเพชร

พะเนียงเวทย

830,000

830,000

8. นางสาวศิร�ลักษณ ธนสารศิลป

630,000

630,000

9. นางชัยลดา

830,000

ตันติเวชกุล

24,000

1,280,000
630,000
878,000

48,000

850,000

20,000

20,000

28,000

878,000

10. นายธรรมรัตน โชควัฒนา

630,000

630,000

11. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน มีเพียร

630,000 120,000

750,000

12. นายวศิน

600,000 120,000

720,000

13. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ

630,000 180,000

810,000

14. นายแพทยว�ชัย เจร�ญวงค

620,000

620,000

15. นายว�ช�ต

630,000

630,000

เตยะธ�ติ

ตันติอนุนานนท
รวม

11,362,000 420,000 64,000 48,000

28,000

11,922,000

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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8.1.3 การกำกับดูแลบร�ษทั ยอยและบร�ษทั รวม
คณะกรรมการบร�ษัทพิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลบร�ษัทยอยซ�่งรวมถึงการแตงตั้งบุคคล
ไปเปนกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร หร�อผูมีอำนาจควบคุมในบร�ษัทยอย ทีมผูบร�หารระดับสูงของบร�ษัทที่รวมลงทุนเปน
ผูพ จิ ารณากรรมการบร�ษทั หร�อผูบ ร�หารในกลุม ทีม่ คี วามรูค วามสามารถและมีความชำนาญในธุรกิจนัน้ เขาไปเปนตัวแทน
ในฐานะผูร ว มทุนหร�อตามสัญญารวมทุน โดยกำหนดขอบเขตหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของบุคคลทีเ่ ปนตัวแทนของบร�ษทั
ตามขอ 1) และใหตัวแทนของบร�ษัทดูแลใหการปฏิบัติเปนไปตามนโยบายของบร�ษัทยอย และในกรณีที่บร�ษัทยอยมีผู
รวมลงทุนอื่น คณะกรรมการบร�ษัทควรกำหนดนโยบายใหตัวแทน ทำหนาที่อยางดีที่สุดเพื่อผลประโยชนของบร�ษัทยอย
และใหสอดคลองกับนโยบายของบร�ษทั แม รวมถึงระบบการควบคุมภายในของบร�ษทั ยอยทีเ่ หมาะสมและรัดกุมเพียงพอ
และการทำรายการตางๆ เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ หากมีการเขารวม
ลงทุนในกิจการอืน่ อยางมีนยั สำคัญ คณะกรรมการบร�ษทั จะดูแลใหมกี ารจัดทำสัญญารวมทุน (Shareholders’ Agreement)
หร�อขอตกลงอื่น เพื่อใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบร�หารจัดการและการมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร�่อง
สำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใชเปนขอมูลในการจัดทำงบการเง�นของบร�ษัทไดตามมาตรฐาน และ
กำหนดเวลา
ในป 2564 คณะกรรมการบร� ษ ั ท พิ จ ารณาและคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื ่ อ ไปเป น กรรมการในบร� ษ ั ท ย อ ย
และบร�ษัทรวม ซ�่งจำนวนบุคคลที่บร�ษัทใชสิทธ�ออกเสียงแตงตั้งเปนกรรมการเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบร�ษัท
โดยบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการในบร�ษัทยอยหร�อบร�ษัทรวม มีหนาที่ดำเนินการเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของ
บร�ษทั ยอยหร�อบร�ษทั รวมทีต่ นไปดำรงตำแหนงกรรมการ อีกทัง้ มีการกำกับดูแลใหมกี ารจัดเก็บขอมูลและการบันทึกบัญช�
ของบร�ษัทยอย เพื่อใหบร�ษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเง�นรวมไดทันกำหนดเวลา และบร�ษัทไมมี
ขอตกลงระหวางบร�ษัทกับผูถือหุนอื่น (Shareholders’ Agreement) ในการบร�หารจัดการบร�ษัทยอยและบร�ษัทรวม
8.1.4 การติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ
บร�ษัทใหความสำคัญในเร�่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไดกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
ไวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และ
พนักงาน ของบร�ษัท พรอมทั้งสงเสร�มใหเกิดการปฏิบัติอยางแทจร�ง เพื่อสรางความเช�่อมั่นตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ในป 2564 บร�ษทั ไดมกี ารติดตามเพือ่ ใหเกิดการปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยครอบคลุม
เร�่องตางๆ ที่มีความสำคัญ ซ�่งผลการติดตามพบวา บร�ษัทไดดำเนินการตามแนวทางของแตละประเด็นไดอยาง
ครบถวนแลว และสำหรับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเด็นอื่นเพิ่มเติม ดังนี้
(1) การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
บร�ษัทกำหนดและสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อใหกรรมการ ผูบร�หาร และพนักงานรับทราบและดำเนินธุรกิจดวยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คำนึงถึงประโยชน
สูงสุดของบร�ษัท และการกำหนดราคาเปนไปตามเง�่อนไขการคาที่เปนธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
ดวยการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นเร�อ่ งดังกลาวตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกำหนด
เปนนโยบายหนึง่ ในการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี และเปนหนึง่ ในจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการสือ่ สารและเผยแพร
ผานเว็บไซตของบร�ษัท (www.sahapat.co.th) ในหัวขอความขัดแยงของผลประโยชน ภายใตหัวขอจร�ยธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจ มีการเปดเผยขอมูลเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูล
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ในกรณีที่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่เขาขายจะตองเปดเผยขอมูล
หร�อขออนุมัติจากผูถือหุน บร�ษัทจะปฏิบัติตามขอกำหนดและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เร�่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบร�ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยกอนการทำรายการ บร�ษัทจะ
เปดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการใหผถู อื หุน ทราบ และหากเปนการขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บร�ษัท บร�ษํทกำหนดใหกรรมการบร�ษัทที่มีสวนไดเสียตองออกจากหองประชุมและไมออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให
กรรมการบร�ษทั ทีไ่ มมสี ว นไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มทีแ่ ละมีอสิ ระในการลงมติ โดยเลขานุการบร�ษทั
จะแจงใหทป่ี ระชุมทราบวาในวาระดังกลาวกรรมการบร�ษทั ทีม่ สี ว นไดเสียมีใครบางทีจ่ ะตองออกจากหองประชุม เมือ่ เสร็จสิน้
การประชุม บร�ษัทจะเปดเผยช�่อ ความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวโยง นโยบายการกำหนดราคา มูลคาของรายการ และ
ความเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงความเห็นของกรรมการซ�่งตางจากความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัท (หากมี) ตอ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามเวลาที่กำหนด และเปดเผยในเว็บไซตของบร�ษัท อีกทางหนึ่ง เพื่อใหเกิดความ
โปรงใส รวมทั้งมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได
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ในการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป 2564 บร�ษทั ไมมกี ารเสนอระเบียบวาระเกีย่ วกับการทำรายการ
ระหวางกัน เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และในป 2564 บร�ษัทไมมีกรณีที่บร�ษัทถูกเปร�ยบเทียบปรับ กลาวโทษ
หร�อมีการดำเนินการทางแพงเกี่ยวกับการเปดเผยรายการระหวางกันและการซ�้อขายสินทรัพย โดยหนวยงานกำกับดูแล
ทั้งสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นอกจากนี้ บร�ษัทไดกำหนดใหมีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับขอตกลงทางการคาที่มีเง�่อนไขการคา
ทัว่ ไปในการทำธุรกรรมระหวางบร�ษทั กับกรรมการ ผูบ ร�หาร หร�อบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วของ เปนประจำทุกปในการประชุม
คณะกรรมการบร�ษทั ครัง้ ที่ 1 หลังจากการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป เพือ่ ใหกรรมการบร�ษทั ชุดใหมไดทราบเกีย่ วกับ
เร�่องดังกลาว และใหสรุปรายการดังกลาวทุกไตรมาสเพื่อรายงานใหแกคณะกรรมการบร�ษัททราบ
ในป 2564 บร�ษัทไมพบการกระทำที่ละเมิดนโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน
(2) การใชขอมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน
บร�ษัทกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการการติดตามกำกับดูแลเกี่ยวกับการปองกันการใช
ขอมูลภายใน และมาตรการปองกันการนำขอมูลภายในไปใชเพือ่ ผลประโยชนใหแกตนเองและผูอ น่ื โดยมิชอบ โดยกำหนด
ไวในจรรยาบรรณกรรมการบร�ษทั ผูบ ร�หาร และพนักงาน เพือ่ ใหปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความซ�อ่ สัตยสจุ ร�ต มีความรับผิดชอบ
มีวน� ยั และมีจต� สำนึกทีด่ ตี อ สวนรวมและตอตนเอง รักษาผลประโยชนและทรัพยสนิ ของบร�ษทั โดยไมนำขอมูลและทรัพยสนิ
ของบร�ษัทไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง และ/หร�อผูอื่น และหามกระทำการอันเปนการสนับสนุนบุคคลอื่นใดใหทำธุรกิจ
แขงขันกับบร�ษัท ซ�่งบร�ษัทไดสื่อสารและเผยแพรจรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงาน ไวบนเว็บไซตของ
บร�ษัท (www.sahapat.co.th) ภายใตหัวขอการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ
และเปนหลักยึดถือในการทำงาน นอกจากนีใ้ นระเบียบขอบังคับเกีย่ วกับการทำงานของบร�ษทั ก็มกี ารกำหนดในเร�อ่ งดังกลาว
โดยกำหนดบทลงโทษทางว�นัยไวสูงสุด คือ การเลิกจาง ซ�่งกรรมการบร�ษัท ผูบร�หารและพนักงาน ไดรับทราบแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันขอมูลภายใน นับแตวันแรกที่เขาดำรงตำแหนงในบร�ษัท
ในป 2564 กรรมการบร�ษัท ผูบร�หารและพนักงานของบร�ษัท ไมมีการกระทำผิดในเร�่องการใชขอมูล
ภายใน แตอยางใด
(3) การแจงเบาะแส (Whistleblowing)
ในกรณีที่ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียมีประเด็นที่เปนหวงเกี่ยวของกับความถูกตองของรายงานทาง
การเง�น ระบบการควบคุมภายในทีบ่ กพรอง หร�อการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผูถ อื หุน และผูม สี ว นไดเสีย
สามารถติดตอสื่อสารผานเลขานุการบร�ษัท ที่โทรศัพท 0-2318-0062 ตอ 1200 โทรสาร 0-2318-1152 และผานทาง
อีเมล : invest@sahapat.co.th หร�อสำนักตรวจสอบภายในซ�่งรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ที่โทรศัพท
0-2318-0062 ตอ 1440 และผลการสอบสวนจะรายงานตอคณะกรรมการบร�ษัท ทั้งนี้ผูแจงเบาะแสและขอรองเร�ยน
ดังกลาวจะถูกรักษาไวเปนความลับของบร�ษัท
ในป 2564 บร�ษัทไมไดรับขอรองเร�ยนจากผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
(4) การดูแลการซ�้อขายหลักทรัพยของบร�ษัท
บร�ษัทไดกำหนดหามกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงาน ซ�่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูล
ภายในทำการซ�้อหร�อขายหลักทรัพยของบร�ษัทในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเง�นแกสาธารณชน และภายหลัง
งบการเง�นเปดเผยแลว 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังกำหนดใหกรรมการบร�ษัทและผูบร�หาร (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนติ ภิ าวะ) ทีม่ หี นาทีร่ ายงานการถือครองหลักทรัพย หากมีการซ�อ้ ขายหุน ของบร�ษทั ทุกครัง้ ตองแจงขอมูลเกีย่ วกับ
การซ�้อขายหลักทรัพยของบร�ษัทดังกลาวตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรายงาน
ตอประธานกรรมการบร�ษัทหร�อผูที่ประธานกรรมการบร�ษัทมอบหมาย ไดแก เลขานุการบร�ษัท อยางนอย 1 วันลวงหนา
กอนทำการซ�อ้ ขาย เพือ่ ทีจ่ ะรายงานขอมูลดังกลาวใหกรรมการบร�ษทั รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบร�ษทั คราวถัดไป
ในป 2564 กรรมการและผูบ ร�หารของบร�ษทั ไดปฏิบตั ติ ามนโยบายอยางเครงครัด โดยไมมกี ารซ�อ้ ขาย
หลักทรัพยในชวงเวลาที่หามมีการซ�้อขาย
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รายงานการถือหลักทรัพย บมจ. สหพัฒนพิบูล ของกรรมการและผูบร�หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายช�่อกรรมการและผูบร�หาร
1. นายบุณยสิทธ�์

โชควัฒนา

2. นายบุญชัย

โชควัฒนา

ณ 31 ธ.ค. 64

%

2,775,585

0.84

1,939,342

699,800

2,639,142

0.80

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

120,000

-

120,000

0.04

3. นายบุญปกรณ

1,478,965

-

1,478,965

0.45

204,353

30,333

234,686

0.07

โชควัฒนา

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
4. นางผาสุข

รักษาวงศ

55,000

53,200

108,200

0.03

5. นายเวทิต

โชควัฒนา

458,333

-

458,333

0.14

6. นายบุญฤทธ�์

มหามนตร�

62,218

-

62,218

0.02

7. นายธรรมรัตน

โชควัฒนา

232,254

-

232,254

0.07

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

34,998

-

34,998

0.01

8. นายเพชร

300,000

-

300,000

0.09

9. นางสาวศิร�ลักษณ ธนสารศิลป

761,551

-

761,551

0.23

10. นางชัยลดา

ตันติเวชกุล

1,166,739

350,000

1,516,739

0.46

11. นายแพทยว�ชัย

เจร�ญวงค

-

-

-

-

12. นายว�ช�ต

ตันติอนุนานนท

18,153

-

18,153

0.01

13. นายขจรศักดิ์

วันรัตนเศรษฐ

-

-

-

-

14. นายวศิน

เตยะธ�ติ

-

-

-

-

15,333

-

15,333

0.00

-

-

-

-

พะเนียงเวทย

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
15. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน มีเพียร
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ณ 31 ธ.ค. 63 ระหวเพิา่มงป(ลด)
2564
2,775,585

16. นางศิร�พร

เลขยะว�จ�ตร

169,697

-

169,697

0.05

17. นายวระ

พันธกมล

20,000

-

20,000

0.00

18. นายปุณว�ณ

สุขเย็น

-

-

-

-

19. นายปร�ญญา

สิทธ�ดำรง

4,000

-

4,000

0.00

20. นายพีระพล

จันทรว�จ�ตร

11,000

-

11,000

0.00

21. นางศิร�วรรณ

วงศอร�ยะกว�

409,500

-

409,500

0.12

22. นายสุรพงษ

โศภนกิจ

-

-

-

-

23. นางนพวรรณ

คลายโอภาส

-

10,000

10,000

0.00

24. นายณัฐพล

เดชว�ทักษ

-

200,000

200,000

0.06

รายงานประจำป 2564
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(6) การรายงานการมีสวนไดเสีย
บร�ษัทมีมาตรการดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร โดยกำหนดใหกรรมการบร�ษัท
และผูบร�หารตองรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบร�ษัท ผูบร�หารและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซ�่งเปนสวนไดเสีย
ที่เกี่ยวของกับการบร�หารจัดการของบร�ษัท ดังนี้
(ก) เมือ่ เขาดำรงตำแหนง ใหกรรมการบร�ษทั และผูบ ร�หารของบร�ษทั ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย ตองรายงาน
การมีสว นไดเสียของกรรมการบร�ษทั ผูบ ร�หาร และบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วของ ในแบบรายงานการ
มีสวนไดเสียของกรรมการบร�ษัทและผูบร�หาร
(ข) หากมีการเปลีย่ นแปลงขอมูลสวนไดเสีย ใหกรรมการบร�ษทั และผูบ ร�หารนำสงรายงานการมีสว น
ไดเสีย โดยจัดสงไปที่เลขานุการบร�ษัท
(ค) ใหเลขานุการบร�ษทั จัดสงสำเนารายงานการมีสว นไดเสียตามมาตรา 89/14 ใหประธานกรรมการ
บร�ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแตวนั ทีบ่ ร�ษทั ไดรบั รายงาน
ดังกลาว
ในป 2564 กรรมการบร�ษัท และผูบร�หาร ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กำหนดทุกประการ
(7) การพิจารณากลยุทธ ว�สัยทัศน และพันธกิจ
คณะกรรมการบร�ษัทมีการพิจารณาทบทวนว�สัยทัศนและพันธกิจของบร�ษัท อยางสม่ำเสมอ โดย
พิจารณารวมกับคณะกรรมการบร�หาร เพื่อปรับปรุงใหสอดคลองกับเปาหมายและกลยุทธการดำเนินธุรกิจในอนาคต
นอกจากนี้ คณะกรรมการบร�ษัทยังไดมีการติดตามดูแลใหมีการนำกลยุทธไปปฏิบัติ พรอมกับติดตามผลการดำเนินงาน
ของฝายจัดการเปนระยะๆ
ในป 2564 คณะกรรมการบร�ษัทไดมีการพิจารณาอนุมัติการทบทวนกลยุทธ ว�สัยทัศน และพันธกิจ
เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายและกลยุทธการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปที่ผานมา
ในป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีการหาร�อของคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมกับฝายบร�หาร ผูต รวจสอบภายใน และผูส อบบัญช� ในเร�อ่ งทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบไดมกี ารหาร�อ
กับผูสอบบัญช� 1 ครั้ง โดยไมมีฝายบร�หารของบร�ษัทเขารวมประชุม สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเง�นรายไตรมาส และรายงานทางการเง�นประจำปของบร�ษทั ทีผ่ า นการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญช�แลว เพื่อใหมั่นใจวางบการเง�นไดจัดทำข�้นอยางถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการ
บัญช�ที่รับรองทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญอยางครบถวนเพียงพอ และเปนไปตามมาตรฐานการบัญช� โดยผูสอบ
บัญช�ไดแสดงความเห็นไวอยางไมมีเง�่อนไข
2. สอบทานใหบร�ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการปองกันทุจร�ตคอรรัปชันในระบบงานตางๆ และ
ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบประจำป 2564 โดยไดรับทราบผลการตรวจสอบอยางตอเนื่อง พรอมทั้ง
ใหขอแนะนำเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธ�ภาพยิ่งข�้น ซ�่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บร�ษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจที่ดำเนินอยู รวมถึงอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำป 2565
ของแผนกตรวจสอบภายใน
3. สอบทานรายการเกีย่ วโยง ซ�ง่ บร�ษทั ไดปฏิบตั ติ ามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงดูแลใหมีการเปดเผยรายการเกี่ยวโยงกันอยางถูกตองครบถวน
4. สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของบร�ษทั โดยมีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของอยางถูกตองเปน
ไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. พิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญช� และคาตอบแทน ประจำป 2565 โดยพิจารณาถึงความรู ความสามารถ
ความเปนอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอแตงตัง้ ผูส อบบัญช�จาก บร�ษทั สอบบัญช� ดี ไอ เอ อินเตอรเนชัน่ แนล
จำกัด ซ�ง่ จะไดนำเสนอตอคณะกรรมการบร�ษทั พิจารณาแตงตัง้ ผูส อบบัญช� และคาตอบแทนประจำป เพือ่ เสนอตอทีป่ ระชุม
สามัญผูถือหุนใหพิจารณาและมีมติอนุมัติตอไป
ทั้งนี้ รายละเอียดจำนวนครั้งของการประชุมและการเขาประชุมของคณะกรรมการชุดยอยโดยรวมทั้งหมด
ปรากฏในหัวขอ 8.1.2 การเขารวมประชุมและการจายคาตอบแทนกรรมการรายบุคคล และรายละเอียดการเขารวมประชุม
ของกรรมการแตละทานในคณะกรรมการชุดยอย ปรากฏในหัวขอ 7.3 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด
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8.3 สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยอื่นในรอบปที่ผานมา
สำหรับสรุปผลการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการชุดยอยอืน่ ไดแก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
(1) รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน โดยมี
กรรมการบร�ษทั 3 ทาน ในป 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน มีการประชุม 2 ครัง้ โดยปฏิบตั หิ นาที่
ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท ดังนี้
ดานการสรรหา มีหนาที่ สรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เขาดำรงตำแหนงกรรมการบร�ษทั แทนกรรมการ
บร�ษัทที่ตองออกตามวาระ โดยพิจารณาจากพื้นฐานความเช�่ยวชาญ ที่ตรงกับความตองการของบร�ษัทฯ มีความรู ความ
สามารถ ประสบการณ ภาวะผูนำ ว�สัยทัศน คุณธรรมและจร�ยธรรม รวมทั้งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมาย ประกาศทีเ่ กีย่ วของ และขอบังคับของบร�ษทั เพือ่ ใหมน่ั ใจวาบร�ษทั ฯ มีกระบวนการสรรหาบุคคลเขาดำรงตำแหนง
กรรมการบร�ษัทอยางโปรงใส
บร�ษทั ฯ ไดเปดโอกาสใหผถู อื หุน เสนอช�อ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เปนกรรมการบร�ษทั ในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจำป 2565 เปนการลวงหนา ตั้งแตวันที่ 1-30 ธันวาคม 2564 ปรากฎวาไมมีผูถือหุนเสนอช�่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาสรรหา และกลั่นกรองคุณสมบัติเปนรายบุคคล
โดยกรรมการสรรหาทีม่ สี ว นไดเสียไมไดออกเสียงเลือกตัง้ ตนเอง โดยพิจารณาความรู ความสามารถประสบการณ รวมทัง้
ความเปนอิสระของกรรมการอิสระในเร�่องของประสิทธ�ภาพในการปฏิบัติหนาที่ และสามารถใหความเห็นไดอยางอิสระ
และเปนไปตามหลักเกณฑทเ่ี กีย่ วของ ซ�ง่ จากการพิจารณาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนมีมติเห็นสมควร
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งกรรมการทั้ง 5 ทาน ซ�่งพนตำแหนงตามวาระกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการบร�ษัท
อีกวาระหนึ่ง โดยจะเสนอตอคณะกรรมการบร�ษัทใหความเห็นชอบ กอนที่จะเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ดานการกำหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาหลักเกณฑในการจายและรูปแบบคาตอบแทน รวมทั้งพิจารณา
วงเง�นคาตอบแทนและการจัดสรรคาตอบแทนจายใหแกกรรมการบร�ษัท ในการทำหนาที่ คือ หนาที่กรรมการบร�ษัท
หนาที่กรรมการตรวจสอบ หนาที่กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน หนาที่กรรมการบร�หารความเสี่ยง และหนาที่
กรรมการธรรมาภิบาล เพือ่ เสนอตอคณะกรรมการบร�ษทั ใหความเห็นชอบกอนทีจ่ ะเสนอตอทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน อนุมตั ิ
โดยบร�ษัทฯ ไดเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการบร�ษัทเปนรายบุคคลไวในแบบ 56-1 One Report

(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
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(2) รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบร�ษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีหนาที่รับผิดชอบดานการกำกับดูแลการ
ดำเนินงานของบร�ษทั ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีการบร�หารจัดการอยางโปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได
และเปนธรรมกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยในป 2564 คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมรวม 12 ครั้ง สรุปสาระ
สำคัญในการปฏิบัติหนาที่ไดดังนี้
1. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพือ่ เปนแนวทางในการปฏิบตั หิ นาทีใ่ หสอดคลองกับหลักการ
กำกับดูแล และมีความเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน
2. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัทฯ รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ตลอดจนมีการติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบร�ษัท และกรรมการ
ชุดยอย
3. ปรับปรุงนโยบายตอตานการคอรรปั ชัน และขอปฏิบตั ติ ามนโยบายตอตานการคอรรปั ชัน เพือ่ ใหสอดคลอง
กับแบบประเมินตนเอง ฉบับปรับปรุงของแนวรวมตอตานคอรรัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
4. ติดตามการปฏิบตั งิ านของคณะทำงานชุดยอย ซ�ง่ ครอบคลุมระบบงานดานการขาย การตลาด การบร�หาร
จัดการขนสง เทคโนโลยีสารสนเทศ และบัญช�การเง�น ใหมีการปฏิบัติเปนไปตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติตางๆ
ขององคกร
5. ดูแลและสนับสนุนใหบร�ษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี และสงเสร�มใหมกี ารดำเนินงาน
ดานความยั่งยืน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลเช�อ่ มัน่ วาบร�ษทั ฯ มีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี และมุง มัน่
ที่จะพัฒนาดานการกำกับดูแลกิจการอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ซ�่งจะเปน
ปจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานใหมีประสิทธ�ภาพ ตลอดจนสงเสร�มใหบร�ษัทฯ ไดรับความไววางใจจากผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุม อันจะเปนรากฐานใหบร�ษัทฯ เติบโตอยางยั่งยืน

(นางผาสุข รักษาวงศ)
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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(3) รายงานของคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ใหความสำคัญในการบร�หารจัดการความเสี่ยงจ�งไดมี
การแตงตั้งคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง โดยในรอบป 2564 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง คณะกรรมการบร�หารความ
เสี่ยงไดปฏิบัติตามกฎบัตร มุงเนนในการพัฒนาการบร�หารความเสี่ยงอยางเปนระบบ เพื่อสงเสร�มการเติบโตและความ
ยั่งยืนของบร�ษัท ดังนี้
1. กำกับ (Govern) การบร�หารความเสี่ยงใหเปนไปตามนโยบายการบร�หารความเสี่ยง
2. สรางวัฒนธรรมความเสี่ยงองคกร ใหพนักงานทุกระดับใหความสำคัญและตระหนักในการบร�หารความ
เสี่ยง ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาองคความรูผานการอบรมศาสตรดานการบร�หารความเสี่ยง
3. ทบทวนกรอบการบร�หารความเสี่ยง ใหเปนไปตามทิศทางเช�งยุทธศาสตร พันธกิจและว�สัยทัศนและ
พัฒนาระบบบร�หารความเสี่ยงอยางเปนรูปธรรมตามมาตรฐานสากล COSO ERM 2017 (Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Enterprise Risk Management,
2017)
4. รวมว�เคราะหความเสีย่ งและโอกาสของบร�ษทั ประเมินโอกาสเกิด ผลกระทบของความเสีย่ ง และรวมคิด
แนวทางการบร�หารความเสี่ยงใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได
5. ติดตาม (Monitor) ความเสี่ยงและรวมว�เคราะหความเสี่ยงใหม (Emerging Risk) ใหสอดคลองกับ
ทิศทางในอนาคตของบร�ษัท เปนประจำ

(นางชัยลดา ตันติเวชกุล)
ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง
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9. การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

9.1 การควบคุมภายใน
9.1.1. ความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบร�ษัท
คณะกรรมการบร�ษัท ใหความสำคัญตอระบบการควบคุมในดานการดำเนินงาน การเง�น การปฏิบัติงาน และ
การกำกับดูแล มีการกำหนดอำนาจการอนุมตั ติ ามระดับตางๆ ไวเปนลายลักษณอกั ษร มีการแบงแยกหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ าน
โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในทำหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกลาว ตลอดจนใหคำแนะนำเพื่อใหเกิด
ความมั่นใจวาไดดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอยางมีประสิทธ�ผล มีความเปนอิสระ สามารถทำหนาที่ตรวจสอบและ
ถวงดุลไดอยางเต็มที่ ตลอดจนไดมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกำหนดที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธ�ภาพ
คณะกรรมการบร�ษทั ไดกำหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบร�หาร ซ�่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่สอบทานใหบร�ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธ�ภาพ โดยบร�ษัทไดมีการทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมและปองกันความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดข�้น โดยใหความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ
ในการประชุมคณะกรรมการบร�ษทั ครัง้ ที่ 11 (ชุดที่ 28) เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบ
จำนวน 3 ทาน เขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบร�ษทั ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำป 2564
โดยการสอบถามขอมูลจากฝายจัดการ และผลการสอบทานระบบควบคุมภายในตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ซ�่งคณะกรรมการบร�ษัทไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบร�ษัท ในดานตางๆ
ทั้ง 5 ดานตามแนวทางของ COSO จ�งมีความเห็นรวมกันวาบร�ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอกับ
สภาพการดำเนินงานปจจุบัน โดยมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธ�ภาพ ดังนี้
1. การควบคุมภายในองคกร
คณะกรรมการบร�ษทั มีการกำหนดนโยบายและเปาหมายการดำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจน และติดตามการปฏิบตั ติ าม
นโยบายและเปาหมายที่กำหนดไวอยูเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณในขณะนั้น โดยมีการจัดโครงสรางองคกร
ที่มีลักษณะการกระจายอำนาจ และกำหนดอำนาจการอนุมัติตามระดับตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหการปฏิบัติ
งานมีความคลองตัว เกิดการตรวจสอบและถวงดุลระหวางกัน และจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดตางๆ ตลอดจน
อำนาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผูอ ำนวยการ เปนลายลักษณอกั ษร เพือ่ แบงแยกหนาทีใ่ หชดั เจน ตลอดจน
มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และ
พนักงาน รวมถึงการกำหนดนโยบายตอตานการคอรรัปชัน และขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชัน ไวเปน
ลายลักษณอกั ษร พรอมทัง้ สือ่ สารใหกรรมการบร�ษทั ผูบ ร�หาร และพนักงานทุกระดับไดรบั ทราบ เพือ่ เปนแนวทางใหทกุ คน
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ�่อตรงไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบร�ษัท ซ�่งรวมถึงการไมทุจร�ตคอรรัปชันอัน
กอใหเกิดความเสียหายตอองคกรดวย โดยบร�ษทั มีกระบวนการติดตามและประมวลผลการปฏิบตั งิ านตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี และระเบียบว�ธป� ฏิบตั ใิ นการทำงานดังกลาว ซ�ง่ หากพบการไมปฏิบตั ติ าม บร�ษทั มีกระบวนการทีส่ ามารถ
ลงโทษหร�อจัดการกับการฝาฝนไดอยางเหมาะสมภายในเวลาอันควร และเปนไปตามขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ในป 2564 บร�ษัทฯ ไมไดรับการแจงเบาะแสทุจร�ตคอรรัปชันในทุกๆ ชองทางที่เปดรับแตอยางใด
2. การประเมินความเสี่ยง
คณะกรรมการบร�ษทั มอบหมายใหคณะกรรมการบร�หารความเสีย่ ง ทำหนาทีด่ แู ลการบร�หารความเสีย่ งอยาง
เปนระบบและมีประสิทธ�ภาพ มีการว�เคราะหความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดข�น้ จากทัง้ ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซ�ง่ อาจสงผล
กระทบตอการดำเนินธุรกิจขององคกร มีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอยางตอเนื่องใหอยูในระดับที่ยอมรับได
รวมทั้งผูบร�หารทุกระดับมีสวนรวมในการบร�หารความเสี่ยงและไดมีการสื่อสารใหพนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติเปน
สวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบร�หารความเสีย่ ง มีการประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจร�ต และมีการทบทวนเปาหมายการ
ปฏิบัติงานอยางรอบคอบ รวมทั้งไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของการใหสิ่งจูงใจหร�อผลตอบแทนแกพนักงานวาไมมี
ลักษณะสงเสร�มใหพนักงานกระทำในสิ่งที่ไมเหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบถาม
ผูบร�หารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจร�ต และมาตรการที่บร�ษัทดำเนินการเพื่อปองกันการทุจร�ต โดยบร�ษัทไดสื่อสารให
กรรมการบร�ษัท ผูบร�หารและพนักงานทุกคนเขาใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจร�ต
คอรรปั ชัน และหามรับหร�อจายสินบนเพือ่ ผลประโยชนทางธุรกิจตามทีบ่ ร�ษทั ไดกำหนดไว รวมทัง้ ไดสอ่ื สารและประชาสัมพันธ
นโยบายตอตานการคอรรัปชันของบร�ษัท ไปยังผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
บร�ษัทไดกำหนดอำนาจหนาที่ และวงเง�นอนุมัติของฝายบร�หารในแตละระดับไวอยางชัดเจนและเปน
ลายลักษณอักษร รวมถึงมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของแตละหนวยงานออกจากกัน เพื่อเปนการตรวจสอบ
ซ�ง่ กันและกัน รวมทัง้ ไดจดั ใหมรี ะเบียบว�ธก� ารปฏิบตั เิ กีย่ วกับการทำธุรกรรมดานการเง�น การจัดซ�อ้ และการบร�หารทัว่ ไป
ไวเปนลายลักษณอกั ษร ตลอดจนมีมาตรการติดตามใหการดำเนินงานของบร�ษทั เปนไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ ในกรณี
ทีม่ กี ารทำธุรกรรมกับผูถ อื หุน รายใหญ กรรมการบร�ษทั ผูบ ร�หาร หร�อผูท เ่ี กีย่ วของกับบุคคลดังกลาว รวมถึงรายการเกีย่ วโยง
บร�ษัทไดปฎิบัติตามขั้นตอนของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎเกณฑที่เกี่ยวของโดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของ
บร�ษทั เปนสำคัญ และมีนโยบายกำหนดใหการพิจารณาอนุมตั ธิ รุ กรรมตางๆ ตองกระทำโดยผูไ มมสี ว นไดเสีย เพือ่ ปองกัน
การหาโอกาสหร�อนำผลประโยชนของบร�ษัทไปใชสวนตัว
คณะกรรมการบร�ษัท มีการติดตามผลการดำเนินงานของบร�ษัท เปนประจำทุกเดือน และติดตามใหการ
ดำเนินงานของบร�ษทั เปนไปตามมติคณะกรรมการบร�ษทั มติทป่ี ระชุมผูถ อื หุน และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ รวมถึงมอบหมาย
ใหสำนักตรวจสอบภายในทำหนาทีต่ รวจสอบ สอบทาน และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ใหการปฏิบตั งิ านเปนไปตาม
ขั้นตอน ระเบียบปฏิบัติ และนโยบายของบร�ษัท
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
บร�ษทั มีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมทีร่ ะบุขอ มูลทีจ่ ำเปนและเพียงพอตอการตัดสินใจ และจัดสงให
คณะกรรมการบร�ษทั ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกำหนด มีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบร�ษทั มีการจัดเก็บ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญช�ไวอยางครบถวน เปนหมวดหมูในสถานที่ที่ปลอดภัยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
และบร�ษทั ใหความสำคัญตอระบบสารสนเทศและการสือ่ สาร โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพือ่ สนับสนุนกระบวนการ
ทำงานอยางตอเนื่อง และมีประสิทธ�ภาพเพียงพอตอการนำขอมูลไปใชเพื่อพิจารณาตัดสินใจทั้งในระดับหนวยงาน และ
ระดับองคกร เพือ่ ใหมน่ั ใจวาการสือ่ สารนัน้ ถูกตองเหมาะสมเปนประโยชน นาเช�อ่ ถือ รวมทัง้ มีระบบรักษาความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศและขอมูลอยางมีประสิทธ�ภาพเพียงพอ ตลอดจนมีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉิน สำหรับปองกัน
เร�่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
อีกทัง้ บร�ษทั จัดใหมชี อ งทางการสือ่ สาร เพือ่ เปนชองทางในการสือ่ สารรับแจงขอมูล รองเร�ยนเสนอแนะ หร�อ
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจร�ตคอรรัปชัน โดยขอมูลของผูแจงเบาะแสและขอรองเร�ยนจะถูกรักษาไวเปนความลับ
5. ระบบการติดตาม
บร�ษัทไดมีการติดตามผลการดำเนินงานเปนประจำทุกเดือน และมีการเปร�ยบเทียบผลการดำเนินงานใน
ปกอ น มีการว�เคราะหสาเหตุความแตกตาง เพือ่ ปรับกลยุทธใหสามารถบรรลุเปาหมายทีก่ ำหนดไว อีกทัง้ ใหผบู งั คับบัญชา
ของแตละฝายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านอยางสม่ำเสมอ เพือ่ ใหมน่ั ใจวาการควบคุมภายในไดดำเนินการ
ไปอยางครบถวน เหมาะสม โดยมีสำนักตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ ว�เคราะห ประเมินผลการ
ควบคุมภายในของระบบงานตางๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบตั งิ านอยางตอเนือ่ ง รายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบร�หารกรณีทต่ี รวจพบขอบกพรองทีม่ สี าระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบ
จะรายงานตอคณะกรรมการบร�ษทั เพือ่ เสนอใหดำเนินการปรับปรุงแกไข และใหมกี ารตรวจติดตามควาบคืบหนาในการ
ปรับปรุงขอบกพรองอยางสม่ำเสมอ
9.1.2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบร�ษัทมีความเห็นพองตองกันวาบร�ษัทมีระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมและเพียงพอ ซ�่งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแสดงไวในเอกสารแนบ 6 และผูสอบบัญช�ไมมี
ขอสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
9.2 รายการระหวางกัน
การอนุมัติการทำรายการระหวางกันที่เปนรายการเกี่ยวโยงกัน บร�ษัทไดนำเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันให
คณะกรรมการบร�ษทั พิจารณาความเหมาะสมสำหรับการทำรายการดังกลาว ทัง้ นีก้ รรมการบร�ษทั ทีม่ สี ว นไดเสียในวาระใด
ไดออกจากหองประชุมและไมไดออกเสียงในวาระนั้น และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม บร�ษัทไดแจงมติและไดดำเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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ทั้งนี้คณะกรรมการบร�ษัท ไดมีมติอนุมัติหลักการใหฝายจัดการสามารถทำธุรกรรมที่เปนรายการธุรกิจปกติ
หร�อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่ว�ญูชนจะพึงกระทำกับคูสัญญาทั่วไปใน
สถานการณเดียวกัน ดวยอำนาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธ�พลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบร�หาร หร�อ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของ โดยมีการขออนุมัติหลักการทุกป และสรุปรายการระหวางกันทุกไตรมาส เพื่อรายงานตอที่
ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท
ในป 2564 บร�ษทั มีรายการระหวางกันกับบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วโยง และไดมกี ารแจงมติผา นระบบเผยแพรขอ มูล
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบร�ษัทไดเปดเผยขอมูลไวอยางครบถวน ไดแก ช�่อของบุคคลที่ทำรายการ
ระหวางกัน ความสัมพันธ ลักษณะของรายการและเง�่อนไข และนโยบายราคาและมูลคาของรายการ สรุปรายละเอียด
ไดดังนี้
การใหความชวยเหลือทางการเง�นตามสัดสวนการลงทุน
1. บร�ษัท สหโตคิว คอรปอเรชั่น จำกัด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 1 (ชุดที่ 28) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 อนุมัติการตออายุ
สัญญาค้ำประกันวงเง�นสินเช�่อใหแกบร�ษัท สหโตคิว คอรปอเรชั่น จำกัด ตอ TOKYO CORPORATION ตามสัดสวน
การถือหุน ภายในวงเง�น 12,000,000 บาท ซ�่งเปนการตออายุวงเง�นสินเช�่อออกไปอีก 1 ป โดยเร�่มตั้งแตวันที่ 31
พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565
โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไดแก บร�ษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบร�ษัท ไอ.ซ�.ซ�.
อินเตอรเนชัน่ แนล จำกัด (มหาชน) เปนผูถ อื หุน รายใหญรว มกัน และนายบุณยสิทธ�์ โชควัฒนา เปนกรรมการทัง้ สองบร�ษทั
2. บร�ษัท ทรานคอสมอส (ไทยแลนด) จำกัด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 2 (ชุดที่ 28) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 อนุมัติการค้ำประกัน
วงเง�นสินเช�อ่ ใหแกบร�ษทั ทรานคอสมอส (ไทยแลนด) (TCT) จำกัด ตามสัดสวนการถือหุน ภายในวงเง�น 7,200,000 บาท
ตอ ทรานสคอสมอส อิงค (transcosmos inc.) ระยะเวลาค้ำประกัน 2 ป 10 เดือน (เร�่มตั้งแต 30 มิถุนายน 2564 ถึง
30 เมษายน 2567)
โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือบร�ษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน
และ นายธรรมรัตน โชควัฒนา เปนกรรมการทั้งสองบร�ษัท
3. บร�ษัท ทรานคอสมอส (ไทยแลนด) จำกัด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 6 (ชุดที่ 28) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 อนุมัติการค้ำประกัน
วงเง�นสินเช�อ่ ใหแกบร�ษทั ทรานคอสมอส (ไทยแลนด) (TCT) จำกัด ตามสัดสวนการถือหุน ภายในวงเง�น 7,200,000 บาท
ตอ ทรานสคอสมอส อิงค (transcosmos inc.) ระยะเวลาค้ำประกัน 2 ป (เร�ม่ ตัง้ แต 31 ตุลาคม 2564 ถึง 30 ตุลาคม
2566)
โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือบร�ษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน
และ นายธรรมรัตน โชควัฒนา เปนกรรมการทั้งสองบร�ษัท
ทั้งนี้รายการระหวางกันในชวง 3 ปที่ผานมา สามารถดูไดจากรายงาน 56-1 ปกอนๆ บนเว็บไซตของบร�ษัท
รายการระหวางกันที่เปนรายการธุรกิจปกติ
บร�ษทั ฯ มีรายการระหวางกันทีเ่ ปนรายการธุรกิจปกติ หร�อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ กับกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน
ตามรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเง�น ขอ 36
แนวโนมในการทำรายการระหวางกัน
การดำเนินธุรกิจสวนใหญของบร�ษัท เปนไปตามธุรกิจปกติทางการคา โดยมีเง�่อนไขการคาโดยทั่วไป ในกรณี
รายการระหวางกันที่เปนรายการเกี่ยวโยง บร�ษัทฯ ถือปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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สวนที่ 3
งบการเง�น
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทตอรายงานทางการเง�น
คณะกรรมการบร�ษัทไดตระหนักถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบร�ษัทจดทะเบียน ในการ
เปนผูร บั ผิดชอบตองบการเง�นของบร�ษทั สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหาชน) และบร�ษทั ยอย ซ�ง่ งบการเง�นดังกลาวไดจดั ทำข�น้
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น (TFRS) โดยพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญช�ทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ยางสม่ำเสมอ
ประกอบกับการใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ
มีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเง�น ตลอดจนแสดงคำอธ�บายและการ
ว�เคราะห ฐานะการเง�นและผลการดำเนินงานของบร�ษทั และบร�ษทั ยอย เพือ่ ใหเกิดประโยชนตอ ผูถ อื หุน และนักลงทุนทัว่ ไป
ทั้งนี้งบการเง�นดังกลาวไดผานการตรวจสอบและใหความเห็นอยางไมมีเง�่อนไขจากผูสอบบัญช�รับอนุญาตที่เปนอิสระ
นอกจากนี้คณะกรรมการบร�ษัท ไดสงเสร�มใหบร�ษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดใหมี
ระบบการบร�หารความเสีย่ ง ระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผล เพือ่ ใหมน่ั ใจไดวา การบันทึกขอมูล
ทางบัญช�มีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไวซ�่งทรัพยสินของบร�ษัท และบร�ษัทยอย รวมถึงปองกัน
ไมใหเกิดการทุจร�ตหร�อการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษัท ซ�่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระทำหนาที่สอบทานเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเง�น และระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดปรากฎในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ�่งแสดงไว แบบ 56-1 One Report
คณะกรรมการบร�ษทั มีความเห็นวาการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ระบบการบร�หารความเสีย่ ง และระบบการควบคุม
ภายในของบร�ษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสรางความเช�อ่ มัน่ อยางสมเหตุสมผลไดวา งบการเง�นของบร�ษทั
และบร�ษัทยอย สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไดจัดทำและเปดเผยโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญ

(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2565
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เสนอ ผูถือหุนบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการของบร�ษทั สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหาชน) และ
บร�ษัทยอย (“กลุมบร�ษัท”) และของเฉพาะบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (“บร�ษัท”) ซ�่งประกอบดวย งบแสดง
ฐานะการเง�นรวมและงบแสดงฐานะการเง�นเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของผูถ อื หุน รวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลง
สวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเง�นสดรวมและงบกระแสเง�นสดเฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเง�นรวมและฐานะการเง�น
เฉพาะกิจการของบร�ษทั สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหาชน) และบร�ษทั ยอย และของเฉพาะบร�ษทั สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเง�นสดรวม
และกระแสเง�นสดเฉพาะกิจการ สำหรับปสน้ิ สุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามทีค่ วรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเง�น
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช� ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญช�ตอการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา
ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุม บร�ษทั ตามขอกำหนดจรรยาบรรณของผูป ระกอบว�ชาช�พบัญช�ทก่ี ำหนดโดยสภาว�ชาช�พบัญช�
ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ และขาพเจาไดปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบ
ดานจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซ�ง่ เปนไปตามขอกำหนดเหลานี้ ขาพเจาเช�อ่ วาหลักฐานการสอบบัญช�ทข่ี า พเจาไดรบั เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
เร�่องสำคัญในการตรวจสอบ
เร�่องสำคัญในการตรวจสอบคือเร�่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบว�ชาช�พของขาพเจา
ในการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการสำหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนำเร�่องเหลานี้มาพิจารณา
ในบร�บทของการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ทั้งนี้ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสำหรับเร�่องเหลานี้
เร�่องสำคัญในการตรวจสอบ พรอมว�ธ�การตรวจสอบมีดังตอไปนี้
คาสงเสร�มการขายคางรับ-คางจาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บร�ษัทฯ มีคาสงเสร�มการขายคางจาย จำนวน 2,785.28 ลานบาท และคา
สงเสร�มการขายคางรับ จำนวน 2,243.46 ลานบาท ซ�่งเกิดจากบร�ษัทฯ ไดมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดมากมายโดย
บร�ษทั ฯ จะไดรบั เง�นสนับสนุนการจัดกิจกรรมในรูปแบบของสวนลดพิเศษจากผูจ ำหนายสินคา ซ�ง่ มีจำนวนทีเ่ ปนสาระสำคัญ
โดยคาสงเสร�มการขายจะผันแปรไปตามลักษณะและชวงเวลาทีเ่ กิดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของ ผูบ ร�หารจะประมาณการคาสงเสร�ม
การขายจายและคาสงเสร�มการขายรับ ขาพเจาจ�งใหความสนใจในการตรวจสอบเกีย่ วกับมูลคาและระยะเวลาในการรับรู
รายการคาสงเสร�มการขาย คางจายและคางรับที่ผูบร�หารประมาณข�้น
ขาพเจาไดรับความเช�่อมั่นเกี่ยวกับรายการคาสงเสร�มการขาย ดังนี้
• ทำความเขาใจ ประเมินการควบคุมภายในทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม และประเมินระบบ
การควบคุมภายในเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ เชน การจัดทำแผนกิจกรรมประจำป แผนการ
จัดรายการประจำป ขั้นตอนการขออนุมัติคาสงเสร�มการขาย ขั้นตอนการขออนุมัติการจัดรายการ ขั้นตอน
การขออนุมัติงบประมาณ และการบันทึกขอมูล รวมทั้งการปดรายการคาสงเสร�มการขายที่เกิดข�้น
• ทดสอบระบบการควบคุมภายในทีส่ ำคัญของผูบ ร�หารทีเ่ กีย่ วกับการรับรูค า สงเสร�มการขายจายและคาสงเสร�ม
การขายรับ
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• สุมตรวจสอบการบันทึกคาสงเสร�มการขายระหวางป และตอนสิ้นปวาบันทึกดวยจำนวนและระยะเวลา
ที่เหมาะสมหร�อไม โดยตรวจสอบกับขอตกลงหร�อหลักฐานการติดตอกับผูขาย การอนุมัติรายการ
• ตรวจตัดยอดรายการคาสงเสร�มการขายจายและรับ กอนและหลังวันที่ในงบการเง�น โดยตรวจสอบตาม
ขอตกลงหร�อหลักฐานติดตอกับผูขาย
การวัดมูลคาของเง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ตามทีไ่ ดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเง�นขอ 13 กลุม บร�ษทั มีเง�นลงทุนในตราสารทุนทีไ่ มไดจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยหลายแหงเปนจำนวนเง�น 5,776.17 ลานบาทในงบการเง�นรวม และจำนวน 5,730.63 ลานบาท
ในงบการเง�นเฉพาะกิจการ ซ�่งตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที่ 9 เร�่อง เคร�่องมือทางการเง�น กำหนดให
ตองวัดมูลคาเง�นลงทุนในตราสารทุนดวยมูลคายุตธิ รรม และกลุม บร�ษทั ไดจดั ประเภทเง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษทั
ทีไ่ มไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนเง�นลงทุนในสินทรัพยทางการเง�นทีก่ ำหนดใหวดั มูลคาดวยมูลคายุตธิ รรมผาน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ กลุม บร�ษทั มีความเสีย่ งทีเ่ ปนสาระสำคัญเกีย่ วกับการประเมินมูลคาของเง�นลงทุนโดยใชเทคนิค
การประเมินมูลคาซ�ง่ ใชขอ มูลทีไ่ มสามารถสังเกตไดอยางเปนนัยสำคัญ เชน การคิดลดกระแสเง�นสด การคิดลดเง�นปนผล
หร�อมูลคาสินทรัพยสุทธ�ที่รายงานลาสุดปรับปรุงดวยปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ (ถามี) ซ�่งผูบร�หารตองใชดุลยพินิจอยางมาก
ในการเลือกใชโมเดลการวัดมูลคา และขอสมมติฐานตางๆ ขาพเจาจ�งเห็นวาเร�อ่ งดังกลาวเปนเร�อ่ งสำคัญในการตรวจสอบ
ข า พเจ า ได ร ั บ ความเช� ่ อ มั ่ น เกี ่ ย วกั บ การวั ด มู ล ค า ของเง� น ลงทุ น ในตราสารทุ น ของบร� ษ ั ท ที ่ ไ ม ไ ด จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย ดังนี้
• ทำความเขาใจ และประเมินกระบวนการวัดมูลคาของเง�นลงทุน ซ�่งรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
เทคนิคที่ใชในการประเมินมูลคา
• พิจารณาความเหมาะสมของขอสมมติฐานที่สำคัญที่ใชในการประเมินมูลคา รวมทั้งขอมูลที่ใชในการคำนวณ
เชน อัตราคิดลด และอัตราการเติบโตของรายไดในระยะยาว เปนตน
• ทดสอบการคำนวณมูลคายุติธรรมของเง�นลงทุน ตามแบบจำลองของการลงทุน
• ประเมินความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่เกี่ยวของ
ขอมูลอื่น
ผูบ ร�หารเปนผูร บั ผิดชอบตอขอมูลอืน่ ขอมูลอืน่ ประกอบดวย ขอมูลซ�ง่ รวมอยูใ นรายงานประจำปของกลุม บร�ษทั
แตไมรวมถึงงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการและรายงานของผูสอบบัญช�ที่อยูในรายงานนั้น ขาพเจาคาดวา
ขาพเจาจะไดรับรายงานประจำปภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญช�นี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอืน่ และขาพเจาไมได
ใหความเช�่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการคือ การอาน
และพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสำคัญกับงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการหร�อกับความรู
ที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หร�อปรากกฎวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญ
หร�อไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจำปของกลุมบร�ษัท หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�ง
อันเปนสาระสำคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเร�่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแล เพื่อใหมีการดำเนินการแกไขขอมูล
ที่แสดงขัดตอขอเท็จจร�งอยางเหมาะสม

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

109

งบการเง�น
ความรับผิดชอบของผูบร�หารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลตองบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ
ผูบร�หารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการเหลานี้โดย
ถูกตองตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบร�หารพิจารณา
วาจำเปนเพื่อใหสามารถจัดทำงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�ง
อันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อขอผิดพลาด
ในการจัดทำงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ ผูบร�หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุม บร�ษทั ในการดำเนินงานตอเนือ่ ง เปดเผยเร�อ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดำเนินงานตอเนือ่ งตามความเหมาะสม และการใชเกณฑ
การบัญช�สำหรับการดำเนินงานตอเนือ่ งเวนแตผบู ร�หารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกลุม บร�ษทั หร�อหยุดดำเนินงานหร�อไมสามารถ
ดำเนินงานตอเนื่องตอไปได
ผูม หี นาทีใ่ นการกำกับดูแลมีหนาทีใ่ นการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเง�นของกลุม บร�ษทั
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญช�ตอการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเช�่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเง�นรวมและ
งบการเง�นเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญหร�อไม ไมวาจะเกิดจาก
การทุจร�ตหร�อขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญช�ซ�่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช�่อมั่นอยาง
สมเหตุสมผลคือความเช�อ่ มัน่ ในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช�
จะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�งอาจเกิดจาก
การทุจร�ตหร�อขอผิดพลาด และถือวามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจร�ง
แตละรายการหร�อทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะ
กิจการจากการใชงบการเง�นเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญช�ขา พเจาไดใชดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป ระกอบ
ว�ชาช�พตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญในงบการเง�นรวมและ
งบการเง�นเฉพาะกิจการ ไมวาจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามว�ธ�การ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญช�ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญ
ซ�่งเปนผลมาจากการทุจร�ตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจร�ตอาจเกี่ยวกับการ
สมรูร ว มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลทีไ่ มตรงตาม
ขอเท็จจร�งหร�อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำความเขาใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วของกับการตรวจสอบเพือ่ ออกแบบว�ธก� ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสม
กับสถานการณ แตไมใชเพือ่ วัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธ�ผลของการควบคุมภายใน
ของกลุมบร�ษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญช�ทผ่ี บู ร�หารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญช�
และการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซ�่งจัดทำโดยผูบร�หาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญช�สำหรับการดำเนินงานตอเนื่องของผูบร�หาร และจาก
หลักฐานการสอบบัญช�ที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหร�อสถานการณ
ที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสำคัญตอความสามารถของกลุมบร�ษัทในการดำเนินงานตอเนื่อง
หร�อไม ถาขาพเจาไดขอ สรุปวามีความไมแนนอนทีม่ สี าระสำคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูส อบบัญช�
ของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการที่เกี่ยวของ
หร�อถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจา
ข�น้ อยูก บั หลักฐานการสอบบัญช�ทไ่ี ดรบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส อบบัญช�ของขาพเจาอยางไรก็ตามเหตุการณ
หร�อสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบร�ษัทตองหยุดการดำเนินงานตอเนื่อง
• ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปดเผยขอมูลวางบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่
ทำใหมีการนำเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหร�อไม
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ไดรับหลักฐานการสอบบัญช�ที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเง�นของกิจการภายในกลุมหร�อ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบร�ษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเง�นรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกำหนดแนวทาง
การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบร�ษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของ
ขาพเจา
ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลในเร�่องตางๆ ที่สำคัญ ซ�่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคำรับรองแกผมู หี นาทีใ่ นการกำกับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบตั ติ ามขอกำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วของ
กับความเปนอิสระและไดสอ่ื สารกับผูม หี นาทีใ่ นการกำกับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธทง้ั หมดตลอดจนเร�อ่ งอืน่ ซ�ง่ ขาพเจา
เช�่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อ
ปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
จากเร�่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเร�่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการในงวดปจจุบนั และกำหนดเปนเร�อ่ งสำคัญในการตรวจสอบ ขาพเจา
ไดอธ�บายเร�่องเหลานี้ในรายงานของผูสอบบัญช� เวนแตกฎหมายหร�อขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับ
เร�อ่ งดังกลาว หร�อในสถานการณทย่ี ากทีจ่ ะเกิดข�น้ ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสือ่ สารเร�อ่ งดังกลาวในรายงานของขาพเจา
เพราะการกระทำดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอ
สวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว
บร�ษัท สอบบัญช� ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

(นางสุว�มล กฤตยาเกียรณ)
ผูสอบบัญช�รับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565
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งบแสดงฐานะการเง�น
บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

งบการเง�นรวม
สินทรัพย

หมายเหตุ

สินทรัพยหมุนเว�ยน
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น
ตั๋วเง�นรับการคา
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา - หมุนเว�ยน
คาสงเสร�มการขายคางรับ
เง�นใหกูยืมระยะสั้น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเว�ยนที่ถือไวเพื่อขาย
รวมสินทรัพยหมุนเว�ยน
สินทรัพยไมหมุนเว�ยน
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา - ไมหมุนเว�ยน
เง�นฝากสถาบันการเง�นที่ติดภาระค้ำประกัน
เง�นใหกูยืมระยะยาว
สินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอื่น
เง�นลงทุนในบร�ษัทรวม
เง�นลงทุนในบร�ษัทยอย
อสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยสิทธ�การใช
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
สินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�
สินทรัพยไมหมุนเว�ยนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเว�ยน
รวมสินทรัพย

5
6
7
8
11

9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
20

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้
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2564

2563

2564

2563

2,087,311,738.23
1,708,652,397.19
4,793,214,225.51
513,528,995.21
661,869.89
2,243,457,016.61
6,550,000.00
1,119,453,936.84
1,904,253.46
148,879.97
12,474,883,312.91

2,551,574,320.97
1,463,273,828.81
4,531,449,100.55
477,808,282.35
1,309,425.41
2,315,232,930.22
31,050,000.00
930,441,926.83
12,863,788.02
148,879.97
12,315,152,483.13

1,856,450,901.00
1,094,261,863.54
4,751,179,585.62
513,528,995.21
0.00
2,243,457,016.61
3,550,000.00
1,019,311,818.29
1,904,253.46
0.00
11,483,644,433.73

2,374,093,149.94
992,815,287.15
4,476,278,346.17
477,808,282.35
0.00
2,315,232,930.22
31,050,000.00
850,884,930.87
10,955,301.45
0.00
11,529,118,228.15

3,565,243.61
2,273,713.71
515,329,877.15
14,802,587,588.26
1,114,520,289.32
0.00
3,474,845,146.82
2,240,598,248.79
0.00
19,223,353.94
14,706,343.12
22,857,343.40
68,760,322.51
22,279,267,470.63
34,754,150,783.54

5,028,718.59
2,269,061.32
0.00
15,271,427,491.30
964,066,839.35
0.00
3,586,124,503.25
1,760,280,355.38
0.00
19,223,353.94
14,647,621.19
21,658,178.16
114,222,394.04
21,758,948,516.52
34,074,100,999.65

0.00
0.00
500,000,000.00
14,757,047,588.26
866,128,604.63
1,413,700,847.08
2,499,722,972.73
1,701,523,121.84
73,861,462.69
0.00
10,724,186.67
0.00
73,344,685.94
21,896,053,469.84
33,379,697,903.57

0.00
0.00
0.00
15,187,134,491.30
747,518,085.13
1,413,700,847.08
2,476,982,236.85
1,385,352,874.58
82,473,330.90
0.00
12,053,370.30
0.00
68,292,614.94
21,373,507,851.08
32,902,626,079.23

งบแสดงฐานะการเง�น (ตอ)
บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

งบการเง�นรวม
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเว�ยน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเว�ยนอื่น
23
คาสงเสร�มการขายคางจาย
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนี่งป
25
ประมาณการหนี้สินหมุนเว�ยนสำหรับ
ผลประโยชนพนักงาน
26
เง�นกูยืมระยะสั้นอื่น
24
ภาษีเง�นไดนิติบุคคลคางจาย
รวมหนี้สินหมุนเว�ยน
หนี้สินไมหมุนเว�ยน
หนี้สินตามสัญญาเชา
25
หนี้สินภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�
21
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเว�ยนสำหรับ
ผลประโยชนพนักงาน
26
หนี้สินไมหมุนเว�ยนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเว�ยน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเร�อนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 330,000,000 หุน หุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระแลว
หุนสามัญ 330,000,000 หุน หุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กำไรที่ยังไมเกิดข�้นจากการเปลี่ยนแปลง
สัดสวนเง�นลงทุน
14
กำไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแลว
ทุนสำรองตามกฎหมาย
29
สำรองหุนทุนซ�้อคืน
30
ยังไมไดจัดสรร
หุนทุนซ�้อคืน
28
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของบร�ษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

2564

2563

2564

2563

5,622,101,874.93
2,785,281,398.47

5,161,182,545.74
2,731,100,596.42

5,587,663,496.47
2,785,281,398.47

5,109,672,945.02
2,731,100,596.42

0.00

0.00

27,253,817.34

26,721,862.51

9,730,902.98
27,319,000.00
117,375,349.40
8,561,808,525.78

77,946,751.71
26,319,000.00
123,830,510.24
8,120,379,404.11

9,730,902.98
27,319,000.00
106,094,150.46
8,543,342,765.72

77,946,751.71
26,319,000.00
108,962,030.32
8,080,723,185.98

0.00
1,744,315,105.11

0.00
1,921,850,753.69

61,975,967.89
1,597,049,394.23

69,324,989.32
1,780,087,779.53

266,735,659.63
89,269,097.45
2,100,319,862.19
10,662,128,387.97

254,744,200.44
63,277,502.69
2,239,872,456.82
10,360,251,860.93

225,034,173.73
61,368,354.21
1,945,427,890.06
10,488,770,655.78

216,007,528.95
31,932,079.58
2,097,352,377.38
10,178,075,563.36

330,000,000.00

330,000,000.00

330,000,000.00

330,000,000.00

330,000,000.00
1,743,441,255.39

330,000,000.00
1,743,441,255.39

330,000,000.00
1,743,441,255.39

330,000,000.00
1,743,441,255.39

30,156,376.58

0.00

0.00

0.00

60,000,000.00
128,345,453.07
14,319,980,302.88
(128,345,453.07)
7,337,883,375.42
23,821,461,310.27
270,561,085.30
24,092,022,395.57
34,754,150,783.54

60,000,000.00
119,026,418.45
13,242,334,082.30
(119,026,418.45)
8,113,051,882.13
23,488,827,219.82
225,021,918.90
23,713,849,138.72
34,074,100,999.65

60,000,000.00
128,345,453.07
13,426,990,270.97
(128,345,453.07)
7,330,495,721.43
22,890,927,247.79
0.00
22,890,927,247.79
33,379,697,903.57

60,000,000.00
119,026,418.45
12,496,593,027.34
(119,026,418.45)
8,094,516,233.14
22,724,550,515.87
0.00
22,724,550,515.87
32,902,626,079.23

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร�จ
บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

งบการเง�นรวม
หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพย
รายไดจากการใหเชาและบร�การ
รายไดเง�นปนผล
รายไดอื่น
กำไรจากการจำหนายสินทรัพย
กำไรจากการขายตราสารทุน-หลักทรัพยจดทะเบียน
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
ตนทุนขายอสังหาร�มทรัพย
ตนทุนการใหเชาและบร�การ
ตนทุนในการจัดจำหนาย
คาใชจายในการบร�หาร
รวมคาใชจาย
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
รายไดทางการเง�น
ตนทุนทางการเง�น
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข�้น
สวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเง�นลงทุนในบร�ษัท
รวมที่ใชว�ธ�สวนไดเสีย
กำไร (ขาดทุน) กอนภาษีเง�นได
คาใชจายภาษีเง�นได
21
กำไร (ขาดทุน) สำหรับป
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกำไรหร�อขาดทุน
ในภายหลัง :
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเง�น
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกำไรหร�อ
ขาดทุนในภายหลัง

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้
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2564

2563

2564

2563

33,398,047,304.66
6,000,000.00
277,406,599.18
246,222,834.48
80,564,809.65
2,220,029.89
0.00
34,010,461,577.86

32,138,866,008.68
0.00
259,922,695.74
250,579,632.18
62,116,402.78
1,786,224.20
1,242,784.62
32,714,513,748.20

33,075,111,951.67
6,000,000.00
43,497,966.40
274,049,317.48
109,128,189.85
1,604,885.14
0.00
33,509,392,310.54

31,865,758,359.70
0.00
46,490,837.60
267,080,357.18
96,346,113.10
1,249,561.64
1,242,784.62
32,278,168,013.84

28,200,980,884.80 26,992,495,041.08 28,107,163,347.26 26,975,573,853.09
4,583,215.21
0.00
4,583,215.21
0.00
200,867,359.76
177,662,838.19
25,539,810.24
22,942,692.51
2,770,165,003.27 2,805,979,489.60 2,762,721,887.36 2,760,690,164.38
687,388,661.76
649,918,422.45
681,921,855.47
632,811,261.55
31,863,985,124.80 30,626,055,791.32 31,581,930,115.54 30,392,017,971.53
2,146,476,453.06 2,088,457,956.88 1,927,462,195.00 1,886,150,042.31
49,350,136.00
28,022,168.81
45,155,949.40
21,955,880.65
(161,679.31 )
(1,428,699.05 )
(9,111,940.55)
(11,437,931.33 )
0.00
(1,390,037.89 )
0.00
(1,390,037.89 )
2,500,184.13
2,198,165,093.88
403,371,247.28
1,794,793,846.60

4,173,970.02
2,117,835,358.77
373,885,839.12
1,743,949,519.65

0.00
1,963,506,203.85
364,084,661.11
1,599,421,542.74

0.00
1,895,277,953.74
334,296,292.89
1,560,981,660.85

(5,418,192.97 )

5,499,944.48

0.00

0.00

(5,418,192.97 )

5,499,944.48

0.00

0.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร�จ (ตอ)
บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

งบการเง�นรวม
หมายเหตุ
รายการทีจ่ ะไมถกู จัดประเภทใหมไวในกำไรหร�อขาดทุน
ในภายหลัง :
ผลกำไร (ขาดทุน) จากเง�นลงทุนในตราสารทุนที่
กำหนดใหวดั มูลคาดวยมูลคายุตธิ รรมผาน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ภาษีเง�นไดเกีย่ วกับผลกำไร (ขาดทุน) จากเง�นลงทุน 21
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของ
ผลประโยชนพนักงานทีก่ ำหนดไว - บร�ษทั รวม
(คาใชจา ย) รายไดภาษีเง�นไดทเ่ี กีย่ วกับผลประโยชน
พนักงาน - บร�ษทั รวม
21
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของ
ผลประโยชนพนักงานทีก่ ำหนดไว
(คาใชจา ย) รายไดภาษีเง�นไดทเ่ี กีย่ วกับผลประโยชน
พนักงาน
21
รวมรายการทีจ่ ะไมถกู จัดประเภทใหมไวในกำไร
หร�อขาดทุนในภายหลัง
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับป - สุทธ�จากภาษี
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
การแบงปนกำไร (ขาดทุน)
สวนทีเ่ ปนของบร�ษทั ใหญ
สวนทีเ่ ปนของสวนไดเสียทีไ่ มมอี ำนาจควบคุม
การแบงปนกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สวนทีเ่ ปนของบร�ษทั ใหญ
สวนทีเ่ ปนของสวนไดเสียทีไ่ มมอี ำนาจควบคุม
กำไรตอหุน
กำไรตอหุน ขัน้ พืน้ ฐาน

35

2564

2563

2564

2563

(882,190,327.14 )
175,818,985.03

384,612,173.14
(76,867,892.32)

(877,181,745.26 )
175,436,349.06

409,779,262.25
(102,307,693.02 )

551,989.24

941,957.57

0.00

0.00

(156,952.25))

(188,391.44)

0.00

0.00

240,422.98

(117,332,923.30)

0.00

(108,050,225.54 )

(48,084.60 )

23,466,584.65

0.00

21,610,045.11

(705,783,966.74 )
(711,202,159.71 )
1,083,591,686.89

214,631,508.30
220,131,452.78
1,964,080,972.43

(701,745,396.20 )
(701,745,396.20 )
897,676,146.54

221,031,388.80
221,031,388.80
1,782,013,049.65

1,745,048,709.10
49,745,137.50

1,705,448,848.45
38,500,671.20

1,599,421,542.74
0.00

1,560,981,660.85
0.00

1,033,777,128.49
49,814,558.40

1,926,184,392.40
37,896,580.03

897,676,146.54
0.00

1,782,013,049.65
0.00

5.32

5.18

4.87

4.74

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และชำระแลว

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หนวย : บาท)

งบการเง�นรวม
สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ

สวนที่เปนของบร�ษัทใหญ
กำไร(ขาดทุน)สะสม
กำไรที่ยังไมเกิดข�้น
หุนทุนซ�้อคืน

จากการเปลี่ยน
แปลงสัดสวน
เง�นลงทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
28
หุนทุนซ�้อคืน
การลดลงในสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจ
ควบคุมในบร�ษัทยอยจากการลงทุน
31
จายเง�นปนผล
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
กำไร (ขาดทุน) สุทธ�
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กำไร (ขาดทุน) จากการขายเง�นลงทุนในตราสาร
ทุนวัดมูลคาผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

0.00
330,000,000.00 1,743,441,255.39
0.00 (119,026,418.45 )
0.00

0.00
0.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กำไรที่ยังไมเกิดข�้นจากการเปลี่ยนแปลง
14
สัดสวนเง�นลงทุน
28
หุนทุนซ�้อคืน
31
จายเง�นปนผล
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
กำไร (ขาดทุน) สุทธ�
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กำไร (ขาดทุน) จากการขายเง�นลงทุนในตราสาร
วัดมูลคาผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
ผลกำไร (ขาดทุน) จากเง�นลงทุน
ในตราสารทุนที่กำหนด
ใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
ผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลตางของอัตรา
แลกเปลี่ยนจากการ
แปลงคางบการเง�น

0.00 12,088,596,253.93
60,000,000.00
0.00 119,026,418.45 (119,026,418.45 )

7,793,119,025.54
0.00

(3,487,288.99 )
0.00

จัดสรรแลว
สำรอง
ตามกฎหมาย

สำรองหุน
ทุนซ�้อคืน

ยังไมไดจัดสรร

สวนไดเสียที่ไมมี
อำนาจควบคุม

รวมสวนของ
ผูถือหุน

192,403,888.87 22,204,073,134.74
0.00 (119,026,418.45 )
(200.00 )
(5,278,350.00 )

(200.00 )
(335,278,350.00 )

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
(330,000,000.00 )

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00 1,705,448,848.45
(92,508,681.35 )
0.00

0.00
307,744,280.82

0.00
5,499,944.48

38,500,671.20 1,743,949,519.65
(604,091.17 ) 220,131,452.78

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
330,000,000.00 1,743,441,255.39 (119,026,418.45 )

0.00
0.00
0.00

(10,175,920.28 )
0.00
0.00
0.00 1,602,764,246.82
0.00
60,000,000.00 119,026,418.45 13,242,334,082.30

10,175,920.28
317,920,201.10
8,111,039,226.64

0.00
5,499,944.48
2,012,655.49

0.00
0.00
37,896,580.03 1,964,080,972.43
225,021,918.90 23,713,849,138.72

330,000,000.00 1,743,441,255.39 (119,026,418.45 )

0.00

60,000,000.00 119,026,418.45 13,242,334,082.30

8,111,039,226.64

2,012,655.49

225,021,918.90 23,713,849,138.72

0.00
(9,319,034.62 )
(721,980,380.00 )

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
(4,275,392.00 )

30,156,376.58
(9,319,034.62 )
(726,255,772.00 )

0.00 1,745,048,709.10
517,954.47
0.00

0.00
(706,371,342.11 )

0.00
(5,418,192.97 )

49,745,137.50
69,420.90

1,794,793,846.60
(711,202,159.71 )

63,378,971.63
0.00
0.00
0.00 1,808,945,635.20
0.00
60,000,000.00 128,345,453.07 14,319,980,302.88

(63,378,971.63 )
(769,750,313.74 )
7,341,288,912.90

0.00
(5,418,192.97 )
(3,405,537.48 )

0.00
0.00
49,814,558.40 1,083,591,686.89
270,561,085.30 24,092,022,395.57

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
(9,319,034.62 )
0.00

30,156,376.58
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
330,000,000.00 1,743,441,255.39 (128,345,453.07 )

0.00
0.00
30,156,376.58
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0.00
9,319,034.62
0.00

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หนวย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
กำไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
หุนทุนซ�้อคืน
จายเง�นปนผล
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
กำไร (ขาดทุน) สุทธ�
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กำไร (ขาดทุน) จากการขายเง�นลงทุนในตราสาร
ทุนวัดมูลคาผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
หุนทุนซ�้อคืน
จายเง�นปนผล
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
กำไร (ขาดทุน) สุทธ�
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กำไร (ขาดทุน) จากการขายเง�นลงทุนในตราสาร
ทุนวัดมูลคาผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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28
31

28
31

ทุนที่ออก
และชำระแลว

สวนเกินมูลคาหุน

330,000,000.00
0.00
0.00

1,743,441,255.39
0.00
0.00

0.00
(119,026,418.45 )
0.00

60,000,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
330,000,000.00

0.00
0.00
1,743,441,255.39

0.00
0.00
(119,026,418.45 )

330,000,000.00
0.00
0.00

1,743,441,255.39
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
330,000,000.00

หุนทุนซ�้อคืน

จัดสรรแลวทุนสำรอง สำรองหุนทุนซ�้อคืน
ตามกฎหมาย

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

ยังไมไดจัดสรร

ผลกำไร (ขาดทุน)
จากเง�นลงทุนในตราสารทุน
ที่กำหนดใหวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรม
ผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมสวนของ
ผูถือหุน

7,776,868,743.63
0.00
0.00

21,391,563,884.67
(119,026,418.45 )
(330,000,000.00 )

1,560,981,660.85
(86,440,180.43 )

0.00
307,471,569.23

1,560,981,660.85
221,031,388.80

0.00
0.00
60,000,000.00

0.00
(10,175,920.28 )
0.00 1,464,365,560.14
119,026,418.45 12,496,593,027.34

10,175,920.28
317,647,489.51
8,094,516,233.14

0.00
1,782,013,049.65
22,724,550,515.87

(119,026,418.45 )
(9,319,034.62 )
0.00

60,000,000.00
0.00
0.00

119,026,418.45 12,496,593,027.34
9,319,034.62
(9,319,034.62 )
0.00
(721,980,380.00 )

8,094,516,233.14
0.00
0.00

22,724,550,515.87
(9,319,034.62 )
(721,980,380.00 )

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
(701,745,396.20 )

1,599,421,542.74
(701,745,396.20 )

0.00
0.00
1,743,441,255.39

0.00
0.00
(128,345,453.07 )

0.00
0.00
60,000,000.00

0.00 11,481,253,885.65
119,026,418.45
(119,026,418.45 )
0.00
(330,000,000.00 )
0.00
0.00

0.00
0.00

1,599,421,542.74
0.00

0.00
62,275,115.51
0.00 1,661,696,658.25
128,345,453.07 13,426,990,270.97

(62,275,115.51 )
0.00
(764,020,511.71 )
897,676,146.54
7,330,495,721.43 22,890,927,247.79

งบกระแสเง�นสด
บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

งบการเง�นรวม
กระแสเง�นสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไร (ขาดทุน) สำหรับป
รายการปรับปรุงกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธ�
เปนเง�นสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดำเนินงาน :คาใชจายภาษีเง�นได
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข�้น
เพิ่มข�้น (ลดลง)
ตนทุนทางการเง�น
สวนแบง (กำไร) ขาดทุนจากเง�นลงทุน
ในบร�ษัทรวม
ผลขาดทุนจากการดอยคาของเง�นลงทุน
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอสังหาร�มทรัพย
เพื่อการลงทุน
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย
(กำไร) ขาดทุนจากการขายตราสารทุน หลักทรัพยจดทะเบียน
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงคางบการเง�น
เง�นปนผลรับ
กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสวนประกอบของสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น
(เพิ่มข�้น) ลดลง
ตั๋วเง�นรับการคา (เพิ่มข�้น) ลดลง
คาสงเสร�มการขายคางรับ (เพิ่มข�้น) ลดลง
สินคาคงเหลือ (เพิ่มข�้น) ลดลง
สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น (เพิ่มข�้น) ลดลง
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มข�้น) ลดลง
สินทรัพยไมหมุนเว�ยนอื่น (เพิ่มข�้น) ลดลง
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเว�ยนอื่น
เพิ่มข�้น (ลดลง)
คาสงเสร�มการขายคางจายเพิ่มข�้น (ลดลง)
ผลประโยชนพนักงานจาย
หนี้สินไมหมุนเว�ยนอื่นเพิ่มข�้น (ลดลง)
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รายงานประจำป 2564

2564

2563

2564

2563

1,794,793,846.60

1,743,949,519.65

1,599,421,542.74

1,560,981,660.85

403,371,247.28
174,137,076.11
(22,098,960.04 )
2,200,000.00

373,885,839.12
169,249,855.39
16,606,200.42
5,800,000.00

364,084,661.11
99,548,047.31
(26,327,008.95 )
2,200,000.00

334,296,292.89
99,532,696.28
13,789,710.66
5,800,000.00

(9,584,509.23 )
198,412.21

(6,284,843.24 )
1,428,699.05

(9,584,509.23 )
9,111,940.55

(6,284,843.24 )
11,437,931.33

(2,500,184.13 )
0.00

(4,173,970.02 )
0.00

0.00
26,740,000.00

0.00
0.00

293,730.45
(2,513,710.88 )

(7,442.19 )
(1,778,782.01 )

0.00
(1,604,885.14 )

0.00
(1,249,561.64 )

0.00
(1,040,825.05 )
(246,222,834.48 )

(1,242,793.62 )
3,781,228.49
(250,579,632.18 )

0.00
0.00
(274,049,317.48 )

(1,242,793.62 )
0.00
(267,080,357.18 )

2,091,033,288.84

2,050,633,878.86

1,789,540,470.91

1,749,980,736.33

(248,552,674.02 )
(37,616,959.55 )
71,775,913.61
(189,303,598.82 )
9,051,123.37
2,111,030.50
(1,811,911.81 )

(9,709,355.35 )
84,365,239.19
(224,651,176.85 )
(45,525,984.37 )
10,662,339.46
3,847,251.01
(37,144,048.10 )

(261,688,788.51 )
(37,616,959.55 )
71,775,913.61
(170,626,887.42 )
9,051,047.99
0.00
(6,962,504.34 )

41,761,984.14
75,610,959.19
(224,651,176.85 )
(20,767,467.25 )
(1,484,559.47 )
0.00
3,285,201.90

460,981,911.24
54,180,802.05
(33,885,006.52 )
25,991,594.76

207,484,716.47
309,240,898.66
(24,195,424.58 )
16,679,242.31

478,053,133.50
54,180,802.05
(32,862,195.00 )
29,436,274.63

145,546,317.14
309,240,898.66
(22,720,663.18 )
1,426,896.78

งบกระแสเง�นสด (ตอ)
บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

งบการเง�นรวม
เง�นสดรับ (จาย) จากการดำเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเง�นได
เง�นสดสุทธ�ไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน
สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
(เพิ่มข�้น) ลดลง
เง�นฝากประจำ (เพิ่มข�้น) ลดลง
เง�นฝากประจำที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มข�้น) ลดลง
เง�นใหกูยืมระยะสั้น (เพิ่มข�้น) ลดลง
เง�นใหกูยืมระยะยาว (เพิ่มข�้น) ลดลง
ซ�้อตราสารทุน
ซ�้อเง�นลงทุนในบร�ษัทรวม และบร�ษัทยอย
ซ�้ออสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน
ซ�้อทรัพยสิน
ซ�้อสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
สินทรัพยสิทธ�การใช (เพิ่มข�้น) ลดลง
เง�นสดรับจากการขายตราสารทุน หลักทรัพยจดทะเบียน
เง�นสดรับจากการขายอสังหาร�มทรัพย
เพื่อการลงทุน
เง�นสดรับจากการขายทรัพยสิน
เง�นปนผลรับจากเง�นลงทุนในบร�ษัทรวม
เง�นปนผลรับ
เง�นสดสุทธ�ไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น
หนี้สินตามสัญญาเชาเพิ่มข�้น (ลดลง)
เง�นกูยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มข�้น (ลดลง)
จายเง�นซ�้อหุนทุนคืน
จายเง�นปนผล
เง�นสดสุทธ�ไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเง�น
บวก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข�้น
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดสุทธ�เพิ่มข�้น
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดคงเหลือ ณ วันตนป
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดคงเหลือ ณ วันสิ้นป

2564

2563

2564

2563

2,203,955,513.65
(260,994.26 )
(396,946,100.20 )
1,806,748,419.19

2,341,687,576.71
(1,522,743.52 )
(342,546,294.39 )
1,997,618,538.80

1,922,280,307.87
(9,174,522.60 )
(358,985,798.33 )
1,554,119,986.94

2,057,229,127.39
(11,531,975.80 )
(304,689,333.35 )
1,741,007,818.24

(245,494,869.19 )
37,000,000.00
(4,652.39 )
24,500,000.00
(515,329,877.15 )
(548,033,365.91 )
(138,104,750.00 )
(53,305,635.40 )
(460,205,790.69 )
(2,700,306.69 )
0.00

(12,987,291.15 )
122,000,000.00
(16,920.72 )
(3,550,000.00 )
0.00
(308,076,093.77 )
(30,322,892.41 )
(517,000,798.25 )
(295,827,762.48 )
(3,325,155.48 )
0.00

(101,562,877.20 )
0.00
0.00
27,500,000.00
(500,000,000.00 )
(546,493,365.91 )
(138,104,750.00 )
(48,574,276.57 )
(358,652,177.59 )
(1,256,020.00 )
(37,361,766.30 )

278,823,712.79
0.00
0.00
(3,550,000.00 )
0.00
(282,576,093.77 )
(30,322,692.41 )
(480,417,058.50 )
(183,511,977.31 )
(1,476,825.09 )
(26,540,503.72 )

76,583,975.31

406,629,716.54

76,583,975.31

406,629,716.54

0.00
20,560,928.19
21,580,275.00
246,222,834.48
(1,536,731,234.44 )

8,177.57
5,030,666.94
8,189,075.00
250,579,632.18
(378,669,646.03 )

0.00
1,618,687.95
0.00
274,049,317.48
(1,352,253,252.83 )

0.00
1,271,308.45
0.00
267,080,357.18
(54,590,055.84 )

0.00
1,000,000.00
(9,319,034.62 )
(726,255,772.00 )
(734,574,806.62 )
295,039.13
(464,262,582.74 )
2,551,574,320.97
2,087,311,738.23

0.00
100,000.00
(119,026,418.45 )
(335,278,350.00 )
(454,204,768.45 )
(972,121.39 )
1,163,772,002.93
1,387,802,318.04
2,551,574,320.97

10,495,392.44
1,000,000.00
(9,319,034.62
(721,980,380.00 )
(719,804,022.18 )
295,039.13
(517,642,248.94 )
2,374,093,149.94
1,856,450,901.00

(982,584.98 )
100,000.00
(119,026,418.45 )
(330,000,000.00 )
(449,909,003.43 )
(972,121.39 )
1,235,536,637.58
1,138,556,512.36
2,374,093,149.94

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้
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1. ขอมูลทั่วไป
1.1 ขอมูลทั่วไปของบร�ษัท
บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ("บร�ษัทฯ") ไดจดทะเบียนจัดตั้งข�้นเปนบร�ษัทจำกัด ภายใตประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2495 มีภูมิลำเนาอยูในประเทศไทยตั้งอยูเลขที่ 2156
ถนนเพชรบุร�ตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ บร�ษัทฯ ไดเขาเปนบร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2521
บร�ษทั ฯ ประกอบธุรกิจจำหนายสินคาอุปโภค - บร�โภค โดยมีบร�ษทั ยอยประกอบธุรกิจอืน่ ๆ ตามรายละเอียดใน
หมายเหตุประกอบงบการเง�นขอ 3
1.2 การแพรระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปจจุบันไดขยายวงกวางข�้นอยาง
ตอเนื่องทำใหเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบตอธุรกิจและอุตสาหกรรมสวนใหญ สถานการณดังกลาว
อาจนำมาซ�่งความไมแนนอนและผลกระทบตอสภาพแวดลอมของการดำเนินธุรกิจ อยางไรก็ตามฝายบร�หารของกลุม
บร�ษัทติดตามความคืบหนาของสถานการณดังกลาวและประเมินผลกระทบทางการเง�นเกี่ยวกับมูลคาของสินทรัพย
ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดข�้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ฝายบร�หารไดใชประมาณการและดุลยพินิจในประเด็น
ตางๆ เมื่อสถานการณมีการเปลี่ยนแปลง
2. เกณฑในการจัดทำงบการเง�น
2.1 เกณฑในการจัดทำงบการเง�น
งบการเง�นนีจ้ ดั ทำข�น้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นทีก่ ำหนดในพระราชบัญญัตวิ ช� าช�พบัญช� พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเง�นตามขอกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การบัญช� พ.ศ. 2543
งบการเง�นของบร�ษทั ฯ จัดทำข�น้ โดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของรายการในงบการเง�น
ยกเวนรายการที่เปดเผยไวในนโยบายการบัญช�ที่เกี่ยวของ
งบการเง�นฉบับภาษาไทยเปนงบการเง�นฉบับทีบ่ ร�ษทั ฯ ใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเง�นฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเง�นฉบับภาษาไทยนี้
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหม
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่เร�่มมีผลบังคับใชในปจจุบัน
ในระหวางป กลุม บร�ษทั ไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�นและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น
ฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซ�ง่ มีผลบังคับใชสำหรับงบการเง�นทีม่ รี อบระยะเวลาบัญช�ทเ่ี ร�ม่ ในหร�อหลังวันที่ 1 มกราคม
2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเง�นดังกลาวไดรับการปรับปรุงหร�อจัดใหมีข�้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเง�นระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธ�บายใหชดั เจนเกีย่ วกับว�ธป� ฏิบตั ทิ างการบัญช�
และการใหแนวปฏิบัติทางการบัญช�กับผูใชมาตรฐาน
การนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�นดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบ
การเง�นของกลุมบร�ษัท
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่จะมีผลบังคับใชสำหรับงบการเง�นที่มีรอบระยะเวลาบัญช�เร�่มในหร�อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2565
สภาว�ชาช�พบัญช�ไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซ�่งจะมีผลบังคับใช
สำหรับงบการเง�นที่มีรอบระยะเวลาบัญช�ที่เร�่มในหร�อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเง�น
ดังกลาวไดรับการปรับปรุงหร�อจัดใหมีข�้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเง�นระหวางประเทศ
โดยสวนใหญเปนการอธ�บายใหชัดเจนเกี่ยวกับว�ธ�ปฏิบัติทางการบัญช� และมาตรฐานการรายงานทางการเง�นบางฉบับ
มีการใหขอผอนปรนในทางปฏิบัติหร�อขอยกเวนชั่วคราวกับผูใชมาตรฐาน
ฝายบร�หารของกลุมของบร�ษัทเช�่อวาการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเง�นนี้ จะไมมีผลกระทบอยาง
เปนสาระสำคัญตองบการเง�นของกลุมบร�ษัท
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3. เกณฑในการจัดทำงบการเง�นรวม
3.1 งบการเง�นรวมนี้ไดรวมงบการเง�นของบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย ซ�่งถือหลักเกณฑ
การรวมเฉพาะ บร�ษัทยอย ซ�่งบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มีอำนาจในการควบคุมดังนี้

ช�่อบร�ษัท
บร�ษัทยอยโดยทางตรง
บร�ษัท โชคชัยพิบูล จำกัด

บร�ษัท กรุงเทพ ทาวเวอร (1999) จำกัด
บร�ษัท ทิพยวาร�นวัฒนา จำกัด
Saha Vietnam Co., Ltd.
บร�ษัท แดร�่ไทย จำกัด
บร�ษัทยอยโดยทางออม
บร�ษัท ทิพยวาร�น อินเตอร แพ็คเกจจ�้ง จำกัด
(ถือหุนโดย บร�ษัท ทิพยวาร�นวัฒนา
จำกัด รอยละ 99.00)
บร�ษัท เอสพีซ� เวนเจอรส จำกัด
(ถือหุนโดย บร�ษัท โชคชัยพิบูล จำกัด
รอยละ 90.00 และบร�ษัท กรุงเทพ
ทาวเวอร (1999) จำกัด รอยละ 10.00)

ประเภทธุรกิจ

จัดตั้งข�้นใน

อัตรารอยละ
ของการถือหุน
หร�อสวนไดเสีย
2564
2563

ผลิตบะหมี่และเสนหมี่
ประเทศไทย
99.99
กึ่งสำเร็จรูป ใหเชาสินทรัพย
และใหบร�การทางธุรกิจภายใน
และภายนอกสำนักงาน
อาคารสำนักงานใหเชา
ประเทศไทย
99.99
ผลิตน้ำแร
ประเทศไทย
59.37
ศูนยจำหนายสินคา
ประเทศเว�ยดนาม 100.00
นมเปร�้ยว
ประเทศไทย
63.91

99.99

99.99
59.37
100.00
63.91

ผลิตผลิตภัณฑพลาสติกข�้นรูป

ประเทศไทย

59.37

59.37

ลงทุนในธุรกิจ Startup

ประเทศไทย

99.99

99.99

3.2 ยอดคงคางและรายการบัญช�ระหวางกันของกลุม บร�ษทั และยอดเง�นลงทุนตามว�ธส� ว นไดเสียกับสวนของผูถ อื หุน
ของบร�ษัทยอยไดตัดออกในการจัดทำงบการเง�นรวม
3.3 ผลการดำเนินงานของบร�ษัทยอย รวมอยูในงบการเง�นรวม เร�่มจากวันที่เขาควบคุมจนถึงวันที่ขายออกไป
3.4 งบการเง�นรวมนี้จัดทำข�้นโดยใชนโยบายทางบัญช�เดียวกัน สำหรับรายการบัญช�เหมือนกัน หร�อเหตุการณทาง
บัญช�ที่คลายคลึงกันของบร�ษัทยอย ไดตัดออกในการจัดทำงบการเง�นรวม
3.5 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ ครั้งที่ 12 มีมติอนุมัติใหเลิกบร�ษัทยอย
(Saha Vietnam Co., Ltd.) โดยไดดำเนินการเลิกกิจการ เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ปจจุบนั อยูร ะหวางการชำระบัญช�
3.6 เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2562 บร�ษทั โชคชัยพิบลู จำกัด (บร�ษทั ยอย) ไดลงทุนในบร�ษทั เอสพีซ� เวนเจอรส จำกัด
ซ�ง่ มีทนุ จดทะเบียน จำนวน 20 ลานบาท ในอัตรารอยละ 90.00 ของจำนวนหุน ทัง้ หมด คิดเปนจำนวนเง�น 18 ลานบาท
3.7 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 บร�ษัท กรุงเทพ ทาวเวอร (1999) จำกัด (บร�ษัทยอย) ไดลงทุนในบร�ษัท เอสพีซ�
เวนเจอรส จำกัด ซ�ง่ มีทนุ จดทะเบียนจำนวน 20 ลานบาท ในอัตรารอยละ 10.00 ของจำนวนหุน ทัง้ หมด คิดเปนจำนวน
เง�น 2 ลานบาท
4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ
4.1 การรับรูรายได
4.1.1 รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อกลุมบร�ษัทไดโอนอำนาจควบคุมในสินคาใหแกลูกคาแลว กลาวคือเมื่อ
มีการสงมอบสินคา รายไดจากการขายแสดงตามมูลคาที่ไดรับหร�อคาดวาจะไดรับสำหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหัก
ประมาณการสินคารับคืน และสวนลดและคาธรรมเนียมปฏิบัติของธุรกิจ โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
สำหรับการขายที่ใหสิทธ�ในการคืนสินคา กลุมบร�ษัทบันทึกจำนวนที่คาดวาจะตองคืนใหแกลูกคาเปน
ประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินคา และบันทึกสินคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากลูกคาเปนสินทรัพยในงบแสดงฐานะ
การเง�น ซ�่งสินทรัพยดังกลาว วัดมูลคาโดยอางอิงกับมูลคาตามบัญช�เดิมของสินคาคงเหลือหักดวยตนทุนที่คาดวาจะ
เกิดข�้นในการรับคืนสินคา รวมถึงการลดลงที่อาจเกิดข�้นในมูลคาของสินคาที่คาดวาจะไดรับคืน
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4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ตอ)
4.1.2 รายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยรบั รูเ มือ่ กลุม บร�ษทั ไดมกี ารโอนอำนาจควบคุมในสินคาใหกบั ลูกคาแลว
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง กลาวคือ เมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ�์รายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยแสดงตามมูลคา
ที่ไดรับหักดวยสวนลดและคาใชจายที่กลุมบร�ษัทจายแทนใหแกลูกคา เง�่อนไขในการจายชำระเปนไปตามงวดการจาย
ชำระทีร่ ะบุในสัญญาทีท่ ำกับลูกคาจำนวนเง�นทีก่ ลุม บร�ษทั ไดรบั จากลูกคากอนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ�์ แสดงไวเปน
"เง�นมัดจำและเง�นรับลวงหนาจากลูกคา" ในงบแสดงฐานะการเง�น
4.1.3 รายไดจากการใหเชาจะรับรูเปนรายไดตามเกณฑเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
4.1.4 รายไดคาบร�การรับรูเมื่อไดใหบร�การเสร็จสิ้น
4.1.5 รายไดอื่น
(1) รายไดทางการเง�นจากสัญญาเชาเง�นทุน รับรูโดยใชว�ธ�อัตราดอกเบี้ยที่แทจร�ง ตลอดระยะเวลาของ
สัญญาโดยคำนวณจากมูลคาตามบัญช�ขั้นตนของลูกหนี้นั้น
(2) ดอกเบี้ยรับ ถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจร�ง
(3) เง�นปนผลรับ ถือเปนรายไดเมื่อกลุมบร�ษัทมีสิทธ�ในการรับเง�นปนผล
4.2 เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด ไดแก เง�นสดในมือและเง�นฝากธนาคาร ระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน
4.3 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือประเภทสินคาอุปโภคและบร�โภค แสดงในราคาทุนหร�อมูลคาสุทธ�ที่จะไดรับ แลวแตราคาใดจะ
ต่ำกวาราคาทุนใชว�ธ�ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
สินคาคงเหลือโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย ซ�ง่ ประกอบดวยทีด่ นิ และงานระหวางกอสรางแสดงตามราคาทุน
สุทธ�จากคาเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการ (ถามี)
4.4 สินทรัพยไมหมุนเว�ยนที่ถือไวเพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
สินทรัพยไมหมุนเว�ยนทีถ่ อื ไวเพือ่ ขายแสดงมูลคาดวยจำนวนทีต่ ำ่ กวาระหวางมูลคาตามบัญช�กบั มูลคายุตธิ รรม
หักตนทุนในการขาย กลุมบร�ษัทจัดประเภทสินทรัพยไมหมุนเว�ยน (หร�อกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) เปนสินทรัพยที่ถือไว
เพื่อขายหากมูลคาตามบัญช�ที่จะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขาย มิใชมาจากการใชสินทรัพยนั้นตอไป ในกรณีเชนนี้
สินทรัพยตอ งมีไวเพือ่ ขายในทันที ในสภาพปจจุบนั ซ�ง่ ข�น้ อยูก บั ขอตกลงทีเ่ ปนปกติและถือปฏิบตั กิ นั ทัว่ ไปสำหรับการขาย
สินทรัพยเหลานั้น และการขายตองมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมาก และการขายดังกลาวตองคาดวาจะเขา
เง�่อนไขในการรับรูรายการเปนการขายที่เสร็จสมบูรณภายใน 1 ป นับจากวันที่จัดประเภทสินทรัพย
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับอาคารและอุปกรณที่จัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเว�ยนที่ถือไวเพื่อขาย
4.5 เง�นลงทุนในบร�ษัทยอยและบร�ษัทรวม
เง�นลงทุนในบร�ษัทยอยและบร�ษัทรวม ในงบการเง�นเฉพาะกิจการบันทึกในราคาทุนสุทธ�จากคาเผื่อการดอยคา
ของเง�นลงทุนเง�นลงทุนในบร�ษัทรวมในงบการเง�นรวมบันทึกตามว�ธ�สวนไดเสีย
4.6 อสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาร�มทรัพยเพือ่ การลงทุน ไดแก อสังหาร�มทรัพยทถ่ี อื ครองเพือ่ หาประโยชนจากรายไดคา เชา หร�อจากมูลคา
ทีเ่ พิม่ ข�น้ หร�อทัง้ สองอยาง ทัง้ นีไ้ มไดมไี วเพือ่ ขายตามปกติธรุ กิจ หร�อใชในการผลิตหร�อจัดหาสินคาหร�อใหบร�การ หร�อใช
ในการบร�หารงาน
อสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน แสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
ของสินทรัพย (ถามี) คาเสือ่ มราคาสำหรับอสังหาร�มทรัพยเพือ่ การลงทุน คำนวณโดยว�ธเ� สนตรงในระยะเวลา 20 - 40 ป
4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม สำหรับทรัพยสินที่ซ�้อกอนป
2531 คำนวณคาเสื่อมราคา โดยว�ธ�ยอดลดลงจากมูลคาสุทธ�ปกอนในอัตราไมเกินที่กำหนดในประมวลรัษฎากร สำหรับ
ทรัพยสินที่ซ�้อตั้งแตป 2531 คำนวณคาเสื่อมราคาโดยว�ธ�เสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสราง
20 - 40
ป
ระบบสาธารณูปโภค
5 - 20
ป
ตนทุนพัฒนาที่ดิน
20
ป
สินทรัพยประจำอื่น
5
ป
เคร�่องจักร
5
ป
อุปกรณสำนักงาน
5
ป
ยานพาหนะ
5
ป
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หมายเหตุประกอบงบการเง�น
4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ตอ)
4.8 สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
บร�ษัทฯ บันทึกคาโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น แสดงสุทธ�จากการตัดบัญช�สะสม โดยว�ธ�
เสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณซ�่งเทากับ 10 ป
4.9 สัญญาเชา
ณ วันเร�่มตนของสัญญาเชา กลุมบร�ษัทจะประเมินวาสัญญาเปนสัญญาเชาหร�อประกอบดวยสัญญาเชาหร�อไม
โดยสัญญาจะเปนสัญญาเชาหร�อประกอบดวยสัญญาเชา ถาสัญญานั้นมีการใหสิทธ�ในการควบคุมการใชสินทรัพยที่ระบุ
ไดสำหรับชวงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
กลุม บร�ษทั ประเมินอายุสญ
ั ญาเชาตามระยะเวลาทีบ่ อกเลิกไมไดทร่ี ะบุในสัญญาเชา หร�อตามระยะเวลาทีเ่ หลืออยู
ของสัญญาเชาทีม่ ผี ลอยู โดยรวมระยะเวลาตามสิทธ�เลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเชาหากมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผล
ที่จะใชสิทธ�เลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธ�เลือกในการยกเลิกสัญญาเชา หากมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลที่จะ
ไมใชสทิ ธ�เลือกนัน้ ทัง้ นี้ พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงในเทคโนโลยี และ/หร�อ การเปลีย่ นแปลงของสภาพ
แวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตออายุของสัญญาเชาดังกลาว เปนตน
กลุมบร�ษัทในฐานะผูเชา
กลุมบร�ษัทใชว�ธ�การบัญช�เดียวสำหรับการรับรูรายการและการวัดมูลคาสัญญาเชาทุกสัญญา เวนแตสัญญาเชา
ระยะสั้นและสัญญาเชาที่สินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ ณ วันที่สัญญาเชาเร�่มมีผล (วันที่สินทรัพยอางอิงพรอมใชงาน) กลุม
บร�ษัทบันทึกสินทรัพยสิทธ�การใชซ�่งแสดงสิทธ�ในการใชสินทรัพยอางอิงและหนี้สินตามสัญญาเชาตามการจายชำระตาม
สัญญาเชา
สินทรัพยสิทธ�การใช
กลุมบร�ษัทรับรูสินทรัพยสิทธ�การใช ณ วันที่สัญญาเชาเร�่มมีผล สินทรัพยสิทธ�การใชวัดมูลคาดวยราคาทุนหัก
คาเสือ่ มราคาสะสมผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมและปรับปรุงดวยการวัดมูลคาของหนีส้ นิ ตามสัญญาเชาใหม ราคาทุน
ของสินทรัพยสิทธ�การใช ประกอบดวย จำนวนเง�นของหนี้สินตามสัญญาเชาจากการวัดมูลคาเร�่มแรกตนทุนทางตรง
เร�ม่ แรกทีเ่ กิดข�น้ จำนวนเง�นทีจ่ า ยชำระตามสัญญาเชา ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเชาเร�ม่ มีผลหร�อกอนวันทีส่ ญ
ั ญาเชาเร�ม่ มีผล และหัก
ดวยสิ่งจูงใจตามสัญญาที่ไดรับ
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธ�การใชคำนวณจากราคาทุนโดยว�ธ�เสนตรงตามอายุสัญญาเชาหร�ออายุการให
ประโยชน โดยประมาณของสินทรัพยสิทธ�การใชแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา ดังนี้
ยานพาหนะ
3-5
ป
หากความเปนเจาของในสินทรัพยอางอิงไดโอนใหกับกลุมบร�ษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเชาหร�อราคาทุนของ
สินทรัพยดงั กลาวไดรวมถึงการใชสทิ ธ�เลือกซ�อ้ คาเสือ่ มราคาจะคำนวณจากอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย
หนี้สินตามสัญญาเชา
หนี้สินตามสัญญาเชาวัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของจำนวนเง�นที่ตองจายตามสัญญาเชาตลอดอายุสัญญาเชา
จำนวนเง�นที่ตองจายตามสัญญาเชา ประกอบดวยคาเชาคงที่หักดวยสิ่งจูงใจตามสัญญาเชา จำนวนเง�นที่คาดวาจะจาย
ภายใตการรับประกันมูลคาคงเหลือ รวมถึงราคาใชสทิ ธ�ของสิทธ�เลือกซ�อ้ ซ�ง่ มีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลทีก่ ลุม บร�ษทั
จะใชสิทธ�นั้น และการจายคาปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเชา หากขอกำหนดของสัญญาเชาแสดงใหเห็นวากลุมบร�ษัทจะ
ใชสิทธ�ในการยกเลิกสัญญาเชา กลุมบร�ษัทบันทึกคาเชาผันแปรที่ไมข�้นอยูกับดัชนี หร�ออัตราเปนคาใชจายในงวดที่
เหตุการณหร�อเง�่อนไขซ�่งเกี่ยวของกับการจายชำระนั้นไดเกิดข�้น
กลุมบร�ษัทคิดลดมูลคาปจจุบันของจำนวนเง�นที่ตองจายตามสัญญาเชาโดยใชอัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่ม
ณ วันที่สัญญาเชามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเชานั้นไมสามารถกำหนดได ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยการ
กูย มื สวนเพิม่ อางอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับดวยคาความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมตามระยะเวลาของสัญญา
เชานั้น หลังจากวันที่สัญญาเชาเร�่มมีผล มูลคาตามบัญช�ของหนี้สินตามสัญญาเชาจะเพิ่มข�้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตาม
สัญญาเชา และลดลงจากการจายชำระหนี้สินตามสัญญาเชา นอกจากนี้ มูลคาตามบัญช�ของหนี้สินตามสัญญาเชาจะถูก
จัดมูลคาใหมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเชาการเปลี่ยนแปลงการจายชำระตามสัญญาเชา หร�อการเปลี่ยนแปลง
ในการประเมินสิทธ�เลือกซ�้อสินทรัพยอางอิง
สัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาซ�่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ
จำนวนเง�นที่ตองจายตามสัญญาเชาที่มีอายุสัญญาเชา 12 เดือนหร�อนอยกวานับตั้งแตวันที่สัญญาเชาเร�่มมีผล
หร�อสัญญาเชาซ�่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ จะถูกรับรูเปนคาใชจายตามว�ธ�เสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
4.10 คาความนิยม
คาความนิยม ในงบการเง�นรวมที่เกิดข�้นจากการรวมกิจการซ�่งเปนสวนของตนทุนการรวมกิจการที่สูงกวาสวน
ไดเสียใน มูลคายุติธรรมของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจจะเกิดข�้นของบร�ษัทยอย คาความนิยมจะบันทึกตามราคา
ทุนหักดวยคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเง�น
4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ตอ)
4.11 การดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเง�น
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงานกลุม บร�ษทั จะทำการประเมินการดอยคาของสินทรัพยทไ่ี มใชสนิ ทรัพยทางการเง�น
ของกลุมบร�ษัท หากมีขอบงช�้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา กลุมบร�ษัทรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนของ สินทรัพยมีมูลคาต่ำกวามูลคาตามบัญช�ของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน หมายถึงมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหร�อมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา
กลุมบร�ษัทจะรับรูรายการผลขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกำไรหร�อขาดทุน
หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพยมีขอบงช�้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ที่รับรูในงวดกอนไดหมดไปหร�อลดลง กลุมบร�ษัทจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น และจะกลับ
รายการผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในงวดกอนก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชกำหนดมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุด โดยมูลคาตามบัญช�ของสินทรัพยที่เพิ่มข�้นจากการ
กลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสงู กวามูลคาตามบัญช�ทค่ี วรจะเปนหากกิจการไมเคยรับรูผ ลขาดทุนจากการ
ดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ กลุม บร�ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไ ปยัง
สวนของกำไรหร�อขาดทุนทันที
4.12 รายการบัญช�ที่เปนเง�นตราตางประเทศ
รายการที่เปนเง�นตราตางประเทศ กลุมบร�ษัทบันทึกดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและ
หนีส้ นิ ทีเ่ ปนเง�นตราตางประเทศทีค่ งเหลืออยู ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเง�น แปลงคาเปนเง�นบาท โดยใชอตั ราแลกเปลีย่ น
ณ วันนั้นซ�่งกำหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนไดรวม
อยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.13 ผลประโยชนของพนักงาน
4.13.1 กองทุนสำรองเลี้ยงช�พพนักงาน
กลุมบร�ษัทจัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ ซ�่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกำหนดการ
จายสมทบไวแลวสินทรัพยของกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ ไดแยกออกไปจากสินทรัพยของกลุมบร�ษัทและไดรับการบร�หาร
โดยผูจัดการกองทุนภายนอกกองทุนสำรองเลี้ยงช�พดังกลาวไดรับเง�นสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเง�นสมทบจาก
กลุมบร�ษัท เง�นจายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงช�พบันทึกเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลา
บัญช�ที่เกิดรายการนั้น
4.13.2 ผลประโยชนพนักงาน
กลุม บร�ษทั จัดใหมผี ลประโยชนของพนักงานหลังการเลิกจาง เพือ่ จายใหแกพนักงานเปนไปตามกฎหมาย
แรงงานไทยมูลคาปจจุบันของหนี้สินผลประโยชนพนักงานไดถูกรับรูรายการในงบการเง�นโดยการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยจากผูเช�่ยวชาญอิสระ (นักคณิตศาสตรประกันภัย) ดวยใชว�ธ�คิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว
(Projected Unit Credit Method) ภายใตสมมติฐานเกีย่ วกับเหตุการณในอนาคตทีบ่ ร�ษทั ฯ กำหนดข�น้ อยางเหมาะสม
ผลกำไรหร�อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน
พนักงานหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.14 ภาษีเง�นได
ภาษีเง�นได ประกอบดวย ภาษีเง�นไดของปปจจุบันและภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�
ภาษีเง�นไดของปปจจุบัน
กลุมบร�ษัทบันทึกภาษีเง�นไดของงวดปจจุบันตามจำนวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�
กลุมบร�ษัทบันทึกภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�ของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญช�ของสินทรัพยและ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับ
ใชหร�อที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน
กลุม บร�ษทั รับรูห นีส้ นิ ภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�ของผลแตกตางชัว่ คราวทีต่ อ งเสียภาษีทกุ รายการ แตรบั รูส นิ ทรัพย
ภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�สำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจำนวนเทา
ทีม่ คี วามเปนไปไดคอ นขางแนทก่ี ลุม บร�ษทั จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใชประโยชนจากผลแตกตางชัว่ คราว
ที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น
กลุมบร�ษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญช�ของสินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ
จะทำการปรับลดมูลคาตามบัญช�ดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบร�ษัทจะไมมีกำไรทางภาษีเพียงพอ
ตอการนำสินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�ทั้งหมดหร�อบางสวนมาใชประโยชน
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หมายเหตุประกอบงบการเง�น
4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ตอ)
กลุมบร�ษัทจะบันทึกภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�ในกำไรขาดทุน ยกเวนภาษีเง�นไดรอตัดที่เกี่ยวของกับรายการ
ที่รับรูนอกกำไรขาดทุนจะรับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหร�อรับรูโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
4.15 เคร�่องมือทางการเง�น
กลุม บร�ษทั รับรูร ายการเมือ่ เร�ม่ แรกของสินทรัพยทางการเง�นดวยมูลคายุตธิ รรม และบวกดวยตนทุนการทำรายการ
เฉพาะใน กรณีทเ่ี ปนสินทรัพยทางการเง�นทีไ่ มไดวดั มูลคาดวยมูลคายุตธิ รรมผานกำไรหร�อขาดทุน อยางไรก็ตาม สำหรับ
ลูกหนี้การคาที่ไมมีองคประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเง�นที่มีนัยสำคัญ กลุมบร�ษัทจะรับรูสินทรัพยทางการเง�นดังกลาวดวย
ราคาของรายการ
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเง�น
กลุมบร�ษัทจัดประเภทสินทรัพยทางการเง�น ณ วันที่รับรูรายการเร�่มแรก เปนสินทรัพยทางการเง�นที่วัดมูลคา
ในภายหลังดวยราคาทุนตัดจำหนาย สินทรัพยทางการเง�นที่วัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพยทางการเง�นที่วัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหร�อขาดทุน โดยพิจารณาจาก
แผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพยทางการเง�น และลักษณะของกระแสเง�นสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเง�น
สินทรัพยทางการเง�นที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจำหนาย
กลุม บร�ษทั วัดมูลคาสินทรัพยทางการเง�นดวยราคาทุนตัดจำหนาย เมือ่ กลุม บร�ษทั ถือครองสินทรัพยทางการเง�น
นั้นเพื่อรับกระแสเง�นสดตามสัญญา และเง�่อนไขตามสัญญาของสินทรัพยทางการเง�นกอใหเกิดกระแสเง�นสดที่เปนการ
รับชำระเพียงเง�นตน และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเง�นตนในวันที่ระบุไวเทานั้น
สินทรัพยทางการเง�นดังกลาววัดมูลคาในภายหลังโดยใชวธ� ด� อกเบีย้ ทีแ่ ทจร�งและตองมีการประเมินการดอยคา
ทัง้ นี้ ผลกำไรและขาดทุนทีเ่ กิดข�น้ จากการตัดรายการ การเปลีย่ นแปลง หร�อการดอยคาของสินทรัพยดงั กลาวจะรับรูใ นสวน
ของกำไรหร�อขาดทุน
สินทรัพยทางการเง�นที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารหนี้)
กลุม บร�ษทั วัดมูลคาสินทรัพยทางการเง�นดวยมูลคายุตธิ รรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ เมือ่ กลุม บร�ษทั ถือครอง
สินทรัพยทางการเง�นนั้นเพื่อรับกระแสเง�นสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยทางการเง�น และเง�่อนไขตามสัญญาของ
สินทรัพยทางการเง�นกอใหเกิดกระแสเง�นสดที่เปนการรับชำระเพียงเง�นตนและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเง�นตน
ในวันที่ระบุไวเทานั้น
ทั้งนี้ รายไดดอกเบี้ย กำไรหร�อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และผลขาดทุนจากการดอยคาหร�อการโอนกลับ
รายการผลขาดทุนนั้นจะรับรูในสวนของกำไรหร�อขาดทุนและคำนวณดวยว�ธ�การเชนเดียวกับสินทรัพยทางการเง�นที่วัด
มูลคาดวยราคาทุนตัดจำหนาย ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมอื่นๆ จะรับรูผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมที่เคยรับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะโอนเขาไปยังสวนของกำไรหร�อ
ขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการสินทรัพยทางการเง�นนั้น
สินทรัพยทางการเง�นทีม่ กี ารกำหนดใหวดั มูลคาดวยมูลคายุตธิ รรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (ตราสารทุน)
ณ วันที่รับรูรายการวันแรก กลุมบร�ษัทสามารถเลือกจัดประเภทเง�นลงทุนในตราสารทุนซ�่งไมไดถือไว เพื่อคา
เปนตราสารทุน ทีก่ ำหนดใหวดั มูลคาดวยมูลคายุตธิ รรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ โดยไมสามารถเปลีย่ นการจัดประเภท
ในภายหลังไดทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเปนรายตราสาร
ผลกำไรและขาดทุนทีร่ บั รูใ นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ของสินทรัพยทางการเง�นนีจ้ ะไมสามารถโอนไปรับรูใ นสวน
ของกำไร หร�อขาดทุนไดในภายหลัง
เง�นปนผลรับจากเง�นลงทุนดังกลาวถือเปนรายไดอื่นในสวนของกำไรหร�อขาดทุน เวนแตในกรณีที่เปนการได
รับคืนของตนทุน การลงทุนในสินทรัพยทางการเง�นอยางชัดเจน กลุม บร�ษทั จะรับรูร ายการนัน้ ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
นอกจากนี้ เง�นลงทุนในตราทุนที่กำหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไมมีขอ
กำหนดใหประเมินการดอยคา
สินทรัพยทางการเง�นที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหร�อขาดทุน
สินทรัพยทางการเง�นที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหร�อขาดทุนจะแสดงในงบแสดงฐานะการเง�นดวย
มูลคายุติธรรมโดยรับรูการเปลี่ยนแปลงสุทธ�ของมูลคายุติธรรมในสวนของกำไรหร�อขาดทุน
ทัง้ นี้ สินทรัพยทางการเง�นดังกลาวหมายรวมถึงตราสารอนุพนั ธ เง�นลงทุนในหลักทรัพยทถ่ี อื ไวเพือ่ คา เง�นลงทุน
ในตราสารทุน ซ�ง่ กลุม บร�ษทั ไมไดเลือกจัดประเภทใหวดั มูลคาดวยมูลคายุตธิ รรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และสินทรัพย
ทางการเง�นที่มีกระแสเง�นสดที่ไมไดรับชำระเพียงเง�นตนและดอกเบี้ย
เง�นปนผลรับจากเง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัทจดทะเบียน ถือเปนรายไดอื่นในสวนของกำไรหร�อขาดทุน

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ตอ)
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของหนี้สินทางการเง�น
กลุมบร�ษัทรับรูรายการเมื่อเร�่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเง�นดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนการทำรายการ และ
จัดประเภทหนี้สินทางการเง�นเปนหนี้สินทางการเง�นที่วัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจำหนาย โดยใชว�ธ�ดอกเบี้ย
ที่แทจร�ง ทั้งนี้ผลกำไร และขาดทุนที่เกิดข�้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเง�นและการตัดจำหนายตามว�ธ�ดอกเบี้ย
ทีแ่ ทจร�งจะรับรูใ นสวนของกำไรหร�อขาดทุน โดยการคำนวณมูลคาราคาทุนตัดจำหนายคำนึงถึงหร�อสวนเกินมูลคา รวมถึง
คาธรรมเนียมหร�อตนทุนทีถ่ อื เปนสวนหนึง่ ของอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ทจร�งนัน้ ดวย ทัง้ นี้ คาตัดจำหนายตามว�ธด� อกเบีย้ ทีแ่ ทจร�ง
แสดงเปนสวนหนึ่งของตนทุนทางการเง�นในสวนของกำไรหร�อขาดทุน
การตัดรายการของเคร�่องมือทางการเง�น
สินทรัพยทางการเง�นจะถูกตัดรายการออกจากบัญช�เมือ่ สิทธ�ทจ่ี ะไดรบั กระแสเง�นสดของสินทรัพยนน้ั ไดสน้ิ สุดลง
หร�อไดมกี ารโอนสิทธ�ทจ่ี ะไดรบั กระแสเง�นสดของสินทรัพยนน้ั รวมถึงไดมกี ารโอนความเสีย่ งและผลตอบแทนเกือบทัง้ หมด
ของสินทรัพยนั้น หร�อมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยนั้น แมวาจะ ไมมีการโอนหร�อไมไดคงไวซ�่งความเสี่ยงและผล
ตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยนั้น
กลุม บร�ษทั ตัดรายการหนีส้ นิ ทางการเง�นก็ตอ เมือ่ ไดมกี ารปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันของหนีส้ นิ นัน้ แลวมีการยกเลิก
ภาระผูกพันนั้น หร�อมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเง�นที่มีอยูใหเปนหนี้สินใหม
จากผูใ หกรู ายเดียวกัน ซ�ง่ มีขอ กำหนดทีแ่ ตกตางกันอยางมาก หร�อมีการแกไขขอกำหนดของหนีส้ นิ ทีม่ อี ยู อยางเปนสาระ
สำคัญ จะถือวาเปนการตัดรายการหนีส้ นิ เดิมและรับรูห นีส้ นิ ใหม โดยรับรูผ ลแตกตางของมูลคาตามบัญช�ดงั กลาวในสวน
ของกำไรหร�อขาดทุน
การดอยคาของสินทรัพยทางการเง�น
กลุม บร�ษทั รับรูค า เผือ่ ผลขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวาจะเกิดข�น้ ของตราสารหนีท้ ง้ั หมดทีไ่ มไดวดั มูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรม ผานกำไรหร�อขาดทุน ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข�้นคำนวณจากผลตางของกระแสเง�นสดที่จะครบ
กำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเง�นสดทัง้ หมดทีก่ ลุม บร�ษทั คาดวาจะไดรบั ชำระ และคิดลดดวยอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ทจร�ง
โดยประมาณของสินทรัพยทางการเง�น ณ วันที่ไดมา
ในกรณีที่ความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยไมไดเพิ่มข�้นอยางมีนัยสำคัญนับตั้งแตการรับรูรายการเร�่มแรก
กลุมบร�ษัทวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข�้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดข�้นใน 12 เดือน
ขางหนา ในขณะที่หากความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยเพิ่มข�้นอยางมีนัยสำคัญนับตั้งแตการรับรูรายการเร�่มแรก
กลุม บร�ษทั วัดมูลคาผลขาดทุนดวยจำนวนเง�นทีเ่ ทากับผลขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวาจะเกิดข�น้ ตลอดอายุทเ่ี หลืออยูข อง
เคร�่องมือทางการเง�น
กลุม บร�ษทั พิจารณาวาความเสีย่ งดานเครดิตจะเพิม่ ข�น้ อยางมีนยั สำคัญเมือ่ มีการคางชำระการจายเง�นตามสัญญา
เกินกวา 30 วัน กลุมบร�ษัทพิจารณาวาความเสี่ยงดานเครดิตจะเพิ่มข�้นอยางมีนัยสำคัญเมื่อมีการคางชำระการจายเง�น
ตามสัญญาเกินกวา 30 วัน เกินกวา 90 วัน อยางไรก็ตาม ในบางกรณีกลุมบร�ษัทอาจพิจารณาวาสินทรัพยทางการเง�น
นัน้ มีการเพิม่ ข�น้ ของความเสีย่ งดานเครดิตอยางมีนยั สำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากขอมูลภายในหร�อขอมูล
ภายนอกอื่น เชน อันดับความนาเช�่อถือดานเครดิตของผูออกตราสาร
กลุม บร�ษทั ใชวธ� ก� ารอยางงายในการคำนวณผลขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวาจะเกิดข�น้ สำหรับลูกหนีก้ ารคา ดังนัน้
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กลุม บร�ษทั จ�งไมมกี ารติดตามการเปลีย่ นแปลงของความเสีย่ งทางดานเครดิต แตจะรับรู
คาเผือ่ ผลขาดทุนจากผลขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวาจะเกิดข�น้ ตลอดอายุของลูกหนีก้ ารคา โดยอางอิงจากขอมูลผลขาดทุน
ดานเครดิตจากประสบการณในอดีตปรับปรุงดวยขอมูลการคาดการณไปในอนาคตเกีย่ วกับลูกหนีน้ น้ั และสภาพแวดลอม
ทางดานเศรษฐกิจ
สินทรัพยทางการเง�นจะถูกตัดจำหนายออกจากบัญช�เมื่อกิจการคาดวาจะไมไดรับคืนกระแสเง�นสดตามสัญญา
อีกตอไป
การหักกลบของเคร�่องมือทางการเง�น
สินทรัพยทางการเง�นและหนีส้ นิ ทางการเง�นจะนำมาหักกลบกัน และแสดงดวยยอดสุทธ�ในงบแสดงฐานะการเง�น
ก็ตอเมื่อกิจการมีสิทธ�บังคับใชไดตามกฎหมายอยูแลวในการหักกลบจำนวนเง�นที่รับรู และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระ
ดวยยอดสุทธ� หร�อตั้งใจที่จะรับสินทรัพยและชำระหนี้สินพรอมกัน
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หมายเหตุประกอบงบการเง�น
4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ตอ)
4.16 กำไรตอหุน
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธ�สำหรับป ดวยจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
ถวงน้ำหนักที่จำหนายและเร�ยกชำระแลว
กำไรตอหุนปรับลด คำนวณโดยการหารยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธ�สำหรับป ดวยจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
น้ำหนักทีอ่ อกและเร�ยกชำระแลว บวกดวยจำนวนหุน สามัญทีอ่ อกใหกบั ผูถ อื ใบสำคัญแสดงสิทธ�ซอ้� หุน สามัญของบร�ษทั (ถามี)
4.17 ประมาณการหนี้สิน
กลุม บร�ษทั จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ เมือ่ มีความเปนไปไดคอ นขางแนของการเกิดภาระผูกพันในปจจุบนั ตาม
กฎหมายหร�อจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหสูญเสีย
ทรัพยากรทีม่ ปี ระโยชนเช�งเศรษฐกิจเพือ่ จายชำระภาระผูกพันและจำนวนทีต่ อ งจายสามารถประมาณการไดอยางนาเช�อ่ ถือ
หากกลุม บร�ษทั คาดวาจะไดรบั คืนรายจายทีจ่ า ยชำระไปตามประมาณการหนีส้ นิ ทัง้ หมดหร�อบางสวนอยางแนนอน กลุม บร�ษทั
จะรับรูรายจายที่ไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ
4.18 การวัดมูลคายุติธรรม
นโยบายการบัญช�และการเปดเผยขอมูลของกลุมบร�ษัทหลายขอกำหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมทั้งสินทรัพย
และหนี้สินทางการเง�นและไมใชทางการเง�น
กลุม บร�ษทั กำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกีย่ วกับการวัดมูลคายุตธิ รรม กรอบแนวคิดนีร้ วมถึงผูป ระเมิน
มูลคา ซ�่งมีความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมูลคายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงตอผูบร�หารสูงสุดทางดานการเง�น
ผูป ระเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลทีไ่ มสามารถสังเกตได และปรับปรุงการวัดมูลคาทีม่ นี ยั สำคัญอยางสม่ำเสมอ
หากมีการใชขอมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หร�อการตั้งราคาผูประเมินไดประเมิน
หลักฐานที่ไดมาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนขอสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลคา รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลคายุติธรรมวา
เปนไปตามที่กำหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเง�นอยางเหมาะสม
เมือ่ วัดมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยหร�อหนีส้ นิ กลุม บร�ษทั ไดใชขอ มูลทีส่ ามารถสังเกตไดใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทำได
มูลคายุติธรรมเหลานี้ถูกจัดประเภทในแตละลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลที่ใชในการประเมินมูลคาดังนี้
- ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซ�้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสำหรับสินทรัพยหร�อหนี้สิน
อยางเดียวกัน และกิจการสามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา
- ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอืน่ ทีส่ งั เกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หร�อโดยออม (เชน ราคาทีส่ งั เกตได) สำหรับ
สินทรัพยนั้นหร�อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ�้อขายซ�่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1
- ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสำหรับสินทรัพยนั้นหร�อหนี้สินนั้น
หากขอมูลที่นำมาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหร�อหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นที่แตกตางกันของ
มูลคายุติธรรมในภาพรวมการวัดมูลคายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลำดับชั้นของมูลคา
ยุติธรรมของขอมูลที่อยูในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลคายุติธรรมในภาพรวม
กลุมบร�ษัทรับรูการโอนระหวางลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดข�้น
4.19 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญช�ที่สำคัญ
ในการจัดทำงบการเง�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฝายบร�หารจำเปนตองใชดลุ ยพินจิ และการประมาณ
การในเร�อ่ งทีม่ คี วามไมแนนอนเสมอ การใชดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกลาวนี้ สงผลกระทบตอจำนวนเง�นทีแ่ สดง
ในงบการเง�นและตอขอมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบงบการเง�น ผลทีเ่ กิดข�น้ จร�งอาจแตกตางไปจากจำนวนทีป่ ระมาณ
การไวการใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้
คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข�้นของลูกหนี้การคา
ในการประมาณคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข�้นของลูกหนี้การคา ฝายบร�หารจำเปนตองใช
ดุลยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวาจะเกิดข�น้ จากลูกหนีแ้ ตละราย โดยคำนึงถึงประสบการณการ
เก็บเง�นในอดีตอายุของหนี้ที่คงคาง และสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณไวของกลุมลูกคาที่มีความเสี่ยงดานเครดิตที่
คลายคลึงกัน เปนตน ทั้งนี้ ขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจากประสบการณในอดีตและการคาดการณสภาวะเศรษฐกิจ
ของกลุมบร�ษัทอาจไมไดบงบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคาที่เกิดข�้นจร�งในอนาคต
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
ในการประมาณคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ ฝายบร�หารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนทีค่ าดวาจะเกิดข�น้ จากสินคาคงเหลือนัน้ โดยคาเผือ่ การลดลงของมูลคาสุทธ�ทจ่ี ะไดรบั พิจารณาจากราคาทีค่ าดวา
จะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายในการขายสินคานั้น และคาเผื่อสำหรับสินคาเกาลาสมัยเคลื่อนไหวชาหร�อ
เสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินคาแตละชนิด
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4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ตอ)
อสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน
ในการคำนวณคาตัดจำหนายของอสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน ฝายบร�หารจำเปนตองทำการประมาณอายุ
การใหประโยชน และมูลคาคงเหลือเมือ่ เลิกใชงานของอสังหาร�มทรัพยเพือ่ การลงทุน และตองทบทวนอายุการใหประโยชน
และมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข�้น นอกจากนี้ฝายบร�หารจำเปนตองสอบทานการดอยคาของ
อสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุนในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ต่ำกวามูลคาตามบัญช�ของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบร�หารจำเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายได
และคาใชจายในอนาคตซ�่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคำนวณคาเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบร�หารจำเปนตองทำการประมาณอายุการใหประโยชน
และมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหม
หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข�้น
นอกจากนีฝ้ า ยบร�หารจำเปนตองสอบทานการดอยคาของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการ ดอยคาหากคาดวามูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนต่ำกวามูลคาตามบัญช�ของสินทรัพยนน้ั ในการนีฝ้ า ยบร�หาร
จำเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซ�่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
สินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�
กลุม บร�ษทั จะรับรูส นิ ทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�สำหรับผลแตกตางชัว่ คราวทีใ่ ชหกั ภาษีและขาดทุนทางภาษี
ที่ไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบร�ษัท จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผล
แตกตางชั่วคราวและขาดทุนนั้นในการนี้ฝายบร�หารจำเปนตองประมาณการวากลุมบร�ษัท ควรรับรูจำนวนสินทรัพยภาษี
เง�นไดรอการตัดบัญช�เปนจำนวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีทค่ี าดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณข�้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ซ�ง่ ตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆ ในการประมาณการนัน้ เชน อัตราคิดลด อัตราการข�น้ เง�นเดือนในอนาคต อัตรามรณะ
และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เปนตน
มูลคายุติธรรมของเคร�่องมือทางการเง�น
ในการประเมินมูลคายุตธิ รรมของเคร�อ่ งมือทางการเง�นทีร่ บั รูใ นงบแสดงฐานะการเง�น ทีไ่ มมกี ารซ�อ้ ขายในตลาด
และไมสามารถหาราคาไดในตลาดซ�้อขายคลอง ฝายบร�หารตองใชดุลยพินิจในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร�่องมือ
ทางการเง�นดังกลาวโดยใชเทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลคา ซ�ง่ ตัวแปรทีใ่ ชในแบบจำลองไดมาจากการเทียบเคียง
กับตัวแปรทีม่ อี ยูใ นตลาดโดยคำนึงถึงความเสีย่ งทางดานเครดิต สภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการเปลีย่ นแปลง
ของมูลคาของเคร�่องมือทางการเง�นในระยะยาว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ใชในการ
คำนวณ อาจมีผลกระทบตอมูลคายุตธิ รรมทีแ่ สดงอยูใ นงบแสดงฐานะการเง�น และการเปดเผยลำดับชัน้ ของมูลคายุตธิ รรม
สัญญาเชา
การกำหนดอายุสัญญาเชาที่มีสิทธ�การเลือกในการขยายอายุสัญญาเชาหร�อยกเลิกสัญญาเชา - กลุมบร�ษัทใน
ฐานะผูเชา
ในการกำหนดอายุสัญญาเชา ฝายบร�หารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการประเมินวากลุมบร�ษัทมีความแนนอน
อยางสมเหตุสมผลหร�อไมที่จะใชสิทธ�เลือกในการขยายอายุสัญญาเชาหร�อยกเลิกสัญญาเชาโดยคำนึงถึงขอเท็จจร�งและ
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของทั้งหมดที่ทำใหเกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุมบร�ษัทในการใชหร�อไมใชสิทธ�เลือกนั้น
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่ม - กลุมบร�ษัทในฐานะผูเชา
กลุมบร�ษัทไมสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชา ดังนั้น ฝายบร�หารจำเปนตองใชดุลยพินิจ
ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่มของกลุมบร�ษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเชา โดยอัตราดอกเบี้ยการ
กูยืมสวนเพิ่มเปนอัตราดอกเบี้ยที่กลุมบร�ษัทจะตองจายในการกูยืมเง�นที่จำเปน เพื่อใหไดมาซ�่งสินทรัพยที่มีมูลคา
ใกลเคียงกับสินทรัพยสิทธ�การใชในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่คลายคลึง โดยมีระยะเวลาการกูยืมและหลักประกัน
ที่คลายคลึง
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเง�น
ในการประเมินคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเง�น ฝายบร�หารตองใชดุลยพินิจในการ
ประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาว มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุน
ในการขายของ สินทรัพยหร�อมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา
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5. เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563
395,160.38
0.73
191,552,025.78 170,878,669.82
1,645,627,114.71 2,173,438,105.61
0.00
0.00

งบการเง�นรวม

2564
2563
เง�นสดในมือ
876,771.70
720,887.75
เง�นฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
193,592,808.67 189,849,397.70
เง�นฝากธนาคารประเภทออมทรัพย
1,873,912,600.51 2,331,190,942.22
เง�นฝากธนาคาร - ประจำ 3 เดือน
52,957.22
36,719.52
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
(ในกองทุนสวนบุคคล)
19,553,682.39
19,553,682.39
30,748,495.17
30,748,495.17
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดข�้น
(677,082.26 )
(677,082.26 )
(972,121.39 )
(972,121.39 )
รวมเง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด 2,087,311,738.23 2,551,574,320.97 1,856,450,901.00 2,374,093,149.94

6. สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้
2564

งบการเง�นรวม

2563

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563

เง�นฝากธนาคารทีว่ ดั มูลคาดวยราคาทุนตัดจำหนาย
เง�นฝากประจำ
1,679,186,614.50 1,433,691,745.31 1,064,796,080.85
เง�นลงทุนชัว่ คราว
(ในกองทุนสวนบุคคล)
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
หัก คาเผือ่ ผลขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวา
จะเกิดข�น้
(534,217.31 )
(417,916.50 )
(534,217.31 )
รวมสินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอืน่
1,708,652,397.19 1,463,273,828.81 1,094,261,863.54

963,233,203.65
30,000,000.00
(417,916.50 )
992,815,287.15

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุมบร�ษัทมีเง�นลงทุนในเง�นฝากประจำธนาคาร ระยะเวลา 6 ถึง 12 เดือน อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 0.150 - 0.700 ตอป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบร�ษัทมีเง�นลงทุนในเง�นฝากประจำธนาคาร ระยะเวลา 6 ถึง 12 เดือน อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 0.400 - 1.650 ตอป
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7. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
4,414,761,066.52 4,175,136,193.94 4,384,239,802.64 4,134,600,500.40
งบการเง�นรวม

ลูกหนี้การคา
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดข�้น - ลูกหนี้การคา
(116,191,216.61 ) (129,830,339.63) (116,186,923.62 ) (129,486,046.64)
รวมลูกหนี้การคา - สุทธ�
4,298,569,849.91 4,045,305,854.31 4,268,052,879.02 4,005,114,453.76
ลูกหนี้อื่น
103,545,855.25
81,937,703.22
79,816,111.81 106,802,321.07
คาใชจายจายลวงหนา
195,272,025.46 168,914,349.52 190,811,314.67
156,194,515.42
รายไดคางรับ
208,264,021.92 249,763,639.86 197,950,597.89
245,382,528.72
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดข�้น - ลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น
(12,437,527.03 ) (12,350,854.95 ) (12,437,527.03 ) (12,350,854.95)
รวมลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น - สุทธ�
494,644,375.60 486,143,246.24 483,126,706.60
471,163,892.41
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น 4,793,214,225.51 4,531,449,100.55 4,751,179,585.62 4,476,278,346.17

ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
3,763,424,166.20 2,500,504,508.64 3,736,478,910.81 2,462,371,384.60
งบการเง�นรวม

ลูกหนี้การคาที่ยังไมถึงกำหนดชำระ
ลูกหนี้การคาที่เกินกำหนดชำระ
- ครบกำหนดชำระไมเกิน 3 เดือน
- มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- มากกวา 6 เดือน ข�้นไป
รวม

577,676,896.79 1,583,529,560.77 574,467,447.47 1,581,471,586.00
11,344,264.14
9,113,598.23
11,166,797.99
9,113,296.49
62,315,739.39
81,988,526.30
62,126,646.37
81,644,233.31
4,414,761,066.52 4,175,136,193.94 4,384,239,802.64 4,134,600,500.40

8. ตั๋วเง�นรับการคา
ตั๋วเง�นรับการคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

ตั๋วเง�นรับการคา
ยังไมถึงกำหนดชำระจนถึงครบ
กำหนดชำระไมเกิน 3 เดือน
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่
คาดวาจะเกิดข�้น - ตั๋วเง�นรับการคา
รวมตั๋วเง�นรับการคา - สุทธ�
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2564

งบการเง�นรวม

2563

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563

516,320,024.37
0.00
35,663.08

478,738,727.90
0.00
0.00

516,320,024.37
0.00
35,663.08

478,738,727.90
0.00
0.00

(2,826,692.24 )
513,528,995.21

(930,445.55 )
(2,826,692.24 )
477,808,282.35 513,528,995.21

(930,445.55 )
477,808,282.35

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
9. สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
งบการเง�นรวม

วัตถุดิบ
สินคาสำเร็จรูป
งานระหวางทำ
วัสดุสิ้นเปลือง
อะไหลเคร�่องจักร
หัก คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ
รวม
ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย
ที่ดิน
งานระหวางกอสราง
รวม
รวมสินคาคงเหลือ - สุทธ�

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563
0.00
0.00
984,538,843.21 809,328,740.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(8,000,000.00 )
(5,800,000.00 )
976,538,843.21 803,528,740.58

2564
65,344,798.64
1,004,764,358.72
2,473,106.28
11,632,920.37
1,548,802.96
(9,083,025.21 )
1,076,680,961.76

2563
52,577,919.27
824,802,233.99
1,303,064.38
10,060,703.91
1,224,840.20
(6,883,025.21 )
883,085,736.54

25,173,246.30
17,599,728.78
42,772,975.08
1,119,453,936.84

25,173,246.30
26,189,621.92
17,599,728.78
21,166,568.37
42,772,975.08
47,356,190.29
930,441,926.83 1,019,311,818.29

26,189,621.92
21,166,568.37
47,356,190.29
850,884,930.87

10. สินทรัพยไมหมุนเว�ยนที่ถือไวเพื่อขาย
เมือ่ วันที่ 19 เมษายน 2561 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบร�ษทั ฯ ครัง้ ที่ 12 มีมติอนุมตั ใิ หยกเลิกการดำเนินงานของ
บร�ษัทยอย (Saha Vietnam Co., Ltd.) โดยใหดำเนินกิจการจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
สินทรัพยไมหมุนเว�ยนที่ถือไวเพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
งบการเง�นรวม
2564
2563
35,085.88
35,085.88
113,794.09
113,794.09
148,879.97
148,879.97

เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น
รวม

11. สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา
หัก สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา - หมุนเว�ยน
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา - ไมหมุนเว�ยน

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

งบการเง�นรวม
2564
2563
4,227,113.50
6,338,144.00
(661,869.89 ) (1,309,425.41 )
3,565,243.61
5,028,718.59
งบการเง�นรวม
จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ตองรับ

ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป
รวม
หัก ดอกเบี้ยจายในอนาคตของสัญญาเชาการเง�น
มูลคาปจจุบันของสินทรัพยตามสัญญาเชาการเง�น

2564
892,204.00
3,896,068.00
4,788,272.00
(561,158.50)
4,227,113.50

2563
1,701,755.39
5,682,739.10
7,384,494.49
(1,046,350.49)
6,338,144.00

(หนวย : บาท)

มูลคาปจจุบันของจำนวนเง�นขั้นต่ำที่ตองรับ

2564
661,869.89
3,565,243.61
4,227,113.50
0.00
4,227,113.50

2563
1,309,425.41
5,028,718.59
6,338,144.00
0.00
6,338,144.00

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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12. เง�นใหกูยืมระยะยาว
เง�นใหกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

เง�นใหกูยืมระยะยาว
รวม

งบการเง�นรวม
2564
2563
515,329,877.15
0.00
515,329,877.15
0.00

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563
500,000,000.00
0.00
500,000,000.00
0.00

12.1 ในระหวางป บร�ษัทฯ ไดทำสัญญารับขายฝากอสังหาร�มทรัพย จำนวนเง�น 2,000.00 ลานบาท รวมกับบร�ษัท
ที่เกี่ยวของกัน 3 แหง โดยเขารวมรับซ�้อฝากทรัพยสินบร�ษัทฯ ละ 500.00 ลานบาท กำหนดระยะเวลาการไถถอน 3 ป
นับแตวันจดทะเบียนขายฝากทรัพยสินอัตราดอกเบี้ยรอยละ 12.00 ตอป
12.2 ในระหวางป บร�ษัทยอยมีการใหบร�ษัท มโนรมยฟุตแวร จำกัดกูยืมเง�น จำนวน 15.00 ลานบาท ระยะเวลา 21
เดือน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.00 ตอป ครบกำหนดชำระวันที่ 15 มิถุนายน 2566
13. สินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอื่น
สินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอื่นที่แสดงตามประเภทการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
มีรายละเอียดดังนี้
งบการเง�นรวม
2564
2563

เง�นฝากธนาคารที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจำหนาย
เง�นลงทุนระยะยาว - เง�นฝากสถาบันการเง�น
0.00
เง�นลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด
ตราสารหนี้ที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
133,892,275.72
พันธบัตรรัฐบาล
493,256,569.41
ตั๋วเง�นคลังและหุนกู
530,994,591.44
ตราสารทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุน-กิจการที่เกี่ยวของกัน
6,731,294,292.50
ตราสารทุน-กิจการอื่น
482,846,939.30
เง�นลงทุนในกองทุนรวมและหนวยทรัสต
357,178,614.43
กองทุนหุนสามัญ-กิจการอื่น
296,957,351.83
รวมเง�นลงทุนในหลักทรัพยในความตองการ
ของตลาด
9,026,420,634.63
เง�นลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาด
ตราสารทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุน-กิจการที่เกี่ยวของกัน
3,506,729,512.00
ตราสารทุน-กิจการอื่น
2,223,897,441.63
ตราสารทุนที่ถือโดยบร�ษัทยอย
45,540,000.00
รวมเง�นลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความ
ตองการของตลาด
5,776,166,953.63
รวมสินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอื่น
14,802,587,588.26

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563

37,000,000.00

0.00

0.00

52,084,817.76
411,451,587.00
810,249,782.82

133,892,275.72
493,256,569.41
530,994,591.44

52,084,817.76
411,451,587.00
810,249,782.82

6,361,246,542.20
434,455,647.00
202,426,257.53
266,429,398.25

6,731,294,292.50 6,361,246,542.20
482,846,939.30 434,455,647.00
357,178,614.43 202,426,257.53
296,957,351.83 266,429,398.25

8,538,344,032.56

9,026,420,634.63 8,538,344,032.56

4,775,884,163.21
1,872,906,295.53
47,293,000.00

3,506,729,512.00 4,775,884,163.21
2,223,897,441.63 1,872,906,295.53
0.00
0.00

6,696,083,458.74 5,730,626,953.63 6,648,790,458.74
15,271,427,491.30 14,757,047,588.26 15,187,134,491.30

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บร�ษัทยอยมีเง�นลงทุนในเง�นฝากประจำธนาคาร จำนวน 37 ลานบาท ระยะเวลา
18 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.85 ตอป
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13. สินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอื่น (ตอ)
สินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอืน่ มีราคาทุนและมูลคายุตธิ รรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้

เง�นลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัทจดทะเบียน
บร�ษัทที่เกี่ยวของกัน - ราคาทุน
บร�ษัทอื่น - ราคาทุน
บวก กำไรจากการวัดมูลคาเง�นลงทุน
รวม เง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัท
จดทะเบียน - มูลคายุติธรรม

งบการเง�นรวม
2564
2563

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563

1,528,277,802.70 1,543,360,778.90
2,003,231,796.44 1,942,154,663.63
5,494,911,035.49 5,052,828,590.03

1,528,277,802.70 1,543,360,778.90
2,003,231,796.44 1,942,154,663.63
5,494,911,035.49 5,052,828,590.03

9,026,420,634.63 8,538,344,032.56

9,026,420,634.63 8,538,344,032.56

เง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัทที่ไมใชบร�ษัท
จดทะเบียน
ตราสารทุน-กิจการที่เกี่ยวของกัน - ราคาทุน
967,686,075.58 736,722,745.58
บวก กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเง�นลงทุน 2,539,043,436.42 4,039,161,417.63
รวม ตราสารทุน-กิจการที่เกี่ยวของกัน มูลคายุติธรรม
3,506,729,512.00 4,775,884,163.21

967,686,075.58 736,722,745.58
2,539,043,436.42 4,039,161,417.63

ตราสารทุน-กิจการอื่น - ราคาทุน
1,094,732,261.77 846,751,011.77
บวก กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเง�นลงทุน 1,129,165,179.86 1,026,155,283.76
รวม ตราสารทุน-กิจการอื่น - มูลคายุติธรรม 2,223,897,441.63 1,872,906,295.53

1,094,732,261.77 846,751,011.77
1,129,165,179.86 1,026,155,283.76
2,223,897,441.63 1,872,906,295.53

ตราสารทุนที่ถือโดยบร�ษัทยอย - ราคาทุน
หัก คาเผื่อขาดทุนจากการวัดมูลคาเง�นลงทุน
รวม ตราสารทุนที่ถือโดยบร�ษัทยอย มูลคายุติธรรม

3,506,729,512.00 4,775,884,163.21

48,835,700.00
(3,295,700.00 )

47,295,700.00
(2,700.00 )

0.00
0.00

0.00
0.00

45,540,000.00

47,293,000.00

0.00

0.00

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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14. เง�นลงทุนในบร�ษัทรวม
ช�่อกิจการ

บมจ.ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี
(เดิมช�่อ บจ.ซันรอยแปด)
บจ.สหอุบลนคร
บจ.สหพัฒนเร�ยลเอสเตท
บจ.ศร�ราชาขนสง
บจ.ไทย - เมียนมาร
ซัคเซส เวนเจอร
PRESIDENT FOODS
(CAMBODIA) Co., Ltd.
บจ.รวมอิสสระ
บจ.สห ลอวสัน
บจ.บุญ แคปปตอลโฮลดิ้ง
CANCHANA
INTERNATIONAL Co., Ltd.
บจ.สยาม อาราตะ
บจ.รวมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท
บจ.อิรวดี ซัคเซส เวนเจอร ฟูดส
บจ.เส-นอรสห โลจ�สติกส
รวม
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
รวมเง�นลงทุนในบร�ษัทรวม - สุทธ�

ประเภท
กิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ

จำหนายสินคา
ผูถือหุนและ
ผานเคร�่องอัตโนมัติ ผูบร�หารรวมกัน
พัฒนาที่ดิน
"
ลงทุน
"
ขนสง
"

ทุนชำระแลว
(พันบาท)

สัดสวนเง�นลงทุน
(รอยละ)

งบการเง�นรวม
ว�ธ�สวนไดเสีย
(บาท)

2564

2563

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
ว�ธ�ราคาทุน
(บาท)

2564

2563

2564

2563

700,000
7,813
705,000
10,000

450,000
7,813
412,500
10,000

12.68
20.00
20.00
20.00

17.75 146,017,979.57 108,724,471.10 111,015,014.00
1,576,406.42 1,576,406.42
20.00
5,087,500.00
20.00 181,525,026.77 123,513,640.89 141,000,000.00
3,495,100.51 3,168,562.05
20.00
2,036,000.00

100,000

100,000

35.00

35.00

36,449,407.15 42,885,432.35

2564

เง�นปนผล
(บาท)

2563

2564

2563

102,138,264.00
5,087,500.00
82,500,000.00
2,036,000.00

14,380,335.00
0.00
0.00
200,000.00

7,989,075.00
0.00
0.00
200,000.00

35,039,403.72

35,039,403.72

6,999,940.00

0.00

19,646,775.00
75,000,000.00
291,706,000.00
223,999,990.00

ลงทุน

"

ผลิตบะหมี่
อสังหาร�มทรัพย
รานสะดวกซ�้อ
ลงทุน
ตัวแทนจำหนาย
สินคา
ตัวแทนจำหนายสินคา
อสังหาร�มทรัพย
ผลิตบะหมี่
ขนสง

"
"
"
"

USD 1,500 USD 1,500
300,000
420,000
1,367,000 1,367,000
700,000
700,000

30.00
25.00
21.34
32.00

30.00 76,352,160.29 63,386,058.58 19,646,775.00
25.00 199,335,989.69 176,450,045.44 105,000,000.00
21.34 67,638,760.91 80,703,737.56 291,706,000.00
32.00 193,909,030.81 192,055,865.08 223,999,990.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

"
"
"
"
"

KHR 2,000,000 KHR 2,000,000
20,000
20,000
480,000
360,000
USD 10,000 USD 10,000
20,000
0

40.00
25.00
25.00
24.00
19.75

40.00 13,124,723.78 13,579,594.61
6,494,660.00
6,494,660.00
0.00
0.00
0.00
25.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
25.00 109,383,870.07 80,940,538.89 120,000,000.00
90,000,000.00
0.00
24.00 67,246,811.46 77,082,486.38 75,519,492.41
75,519,492.41
0.00
0.00 17,973,769.50
0.00 18,465,021.89
0.00
310,000.00
1,114,520,289.32 964,066,839.35 1,159,518,604.63 1,014,168,085.13 21,890,275.00
0.00
0.00 (293,390,000.00 ) (266,650,000.00 )
0.00
1,114,520,289.32 964,066,839.35 866,128,604.63 747,518,085.13 21,890,275.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,189,075.00
0.00
8,189,075.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บร�ษทั ฯ บันทึกเง�นลงทุนในบร�ษทั รวม 12 แหง และ 7 แหง ตามลำดับ ตามว�ธส� ว นไดเสียในงบการเง�นรวมจากงบการเง�นทีไ่ มผา นการตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญช� เนื่องจากบร�ษัทฯ ไมมีอำนาจควบคุมบร�ษัทรวมในการกำหนดใหมีการตรวจสอบงบการเง�นใหทันเวลา ยอดเง�นลงทุนตามว�ธ�สวนไดเสียที่ไมผานการตรวจสอบ มีจำนวน 884.16 ลานบาท
และ 239.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.54 และ 0.70 ของยอดสินทรัพยรวมตามลำดับ สำหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีสว นแบงผลกำไรจากเง�นลงทุนในบร�ษทั รวม 12 แหง และ
7 แหง จำนวน 24.33 ลานบาท และ 15.47 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.36 และ 0.89 ของกำไรสุทธ� ตามลำดับ และมีสวนแบงผลขาดทุน 24.25 ลานบาท และ 15.47 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.35
และ 0.89 ของกำไรสุทธ� ตามลำดับ

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
14. เง�นลงทุนในบร�ษัทรวม (ตอ)
เมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2564 บร�ษทั ซันเวนดิง้ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ช�อ่ เดิม บจ. ซันรอยแปด) ซ�ง่ เปนเง�นลงทุนในบร�ษทั รวม ไดเพิม่ ทุนหุน สามัญ จำนวน 200,000,000 หุน มูลคาตราไว
หุนละ 1.00 บาท คิดเปนเง�น 200,000,000.00 บาท เพื่อเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอสาธารณะครั้งแรก ทำใหสัดสวนการถือหุนของบร�ษัทฯ เปลี่ยนแปลงจากรอยละ 17.75 เปนรอยละ 12.68 แตยัง
มีสถานะเปนบร�ษัทรวมเชนเดิม เนื่องจากบร�ษัทฯ ยังคงมีอิทธ�พลและมีผูบร�หารรวมกัน อยางไรก็ตามการเสนอขายหุนตอสาธารณะโดยบร�ษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ทำใหสวนไดเสีย
ของบร�ษัทฯ ในสินทรัพยสุทธ�ของบร�ษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพิ่มข�้น ทำใหเกิดกำไรจากการลดสัดสวน เปนจำนวนเง�น 30,156,376.58 บาท แสดงในงบแสดงฐานะการเง�นในสวน
ของผูถือหุน สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ในป 2564 บร�ษัทฯ ไดลงทุนเพิ่มในหุนสามัญของบร�ษัท เส-นอรสห โลจ�สติกส จำกัด จำนวน 240,000 หุน คิดเปนมูลคาจำนวน 10.73 ลานบาท โดยภายหลังจากการลงทุนเพิ่มดังกลาว
ทำใหสดั สวนการถือหุน ของบร�ษทั ฯ ในบร�ษทั เส-นอรสห โลจ�สติกส จำกัด เพิม่ ข�น้ จากเดิมรอยละ 7.75 เปนรอยละ 19.75 ทีจ่ ำนวน 395,000 หุน คิดเปนมูลคาจำนวน 12.28 ลานบาท เนือ่ งจากบร�ษทั ฯ
มีอิทธ�พลและมีผูบร�หารรวมกัน ดังนั้นเง�นลงทุนในบร�ษัท เส-นอรสห โลจ�สติกส จำกัด จ�งไดเปลี่ยนสถานะจากเง�นลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเปน
เง�นลงทุนในบร�ษัทรวม
ผลจากการเปลี่ยนสถานะของเง�นลงทุนดังกลาวบร�ษัทฯ จ�งไดโอนกลับรายการสำรองการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยทางการเง�นที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จำนวน 5.70 ลานบาท ไปยังกำไรสะสม ทั้งนี้ในป 2564 บร�ษัทฯ ไดรับเง�นปนผลจากบร�ษัท เส-นอรสห โลจ�สติกส จำกัด จำนวน 0.31 ลานบาท (2563: 0.31 ลานบาท) ในขณะที่จัดประเภทเปนเง�น
ลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
15. เง�นลงทุนในบร�ษัทยอย
ช�่อกิจการ
บจ.โชคชัยพิบูล

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

บจ.กรุงเทพ ทาวเวอร (1999)
บจ.ทิพยวาร�นวัฒนา
SAHA VIETNAM Co., Ltd.
บจ.แดร�่ไทย
รวม
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
รวมเง�นลงทุนในบร�ษัทยอย - สุทธ�

ประเภท
กิจการ
ผลิตบะหมี่และ
เสนหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ใหเชาสินทรัพยและ
ใหบร�การทาง
ธุรกิจภายในและ
ภายนอกสำนักงาน
อาคารสำนัก
งานใหเชา
ผลิตน้ำแร
ศูนยจำหนายสินคา
นมเปร�้ยว

ลักษณะ
ความสัมพันธ

ทุนชำระแลว
(พันบาท)

สัดสวนเง�นลงทุน
(รอยละ)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
ว�ธ�ราคาทุน
(บาท)
2564
2563

เง�นปนผล
(บาท)

2564

2563

2564

2563

2564

2563

ผูถือหุนและ
ผูบร�หารรวมกัน

920000

920000

99.99

99.99

1,203,801,619.94

1,203,801,619.94

0.00

0.00

"
"
"
"

519,000
16,440
4,807
67,125

519,000
16,440
4,807
67,125

99.99
59.37
100.00
63.91

99.99
59.37
100.00
63.91

518,994,000.00
42,794,100.00
4,903,321.67
68,111,127.14
1,838,604,168.75
(424,903,321.67 )
1,413,700,847.08

518,994,000.00
42,794,100.00
4,903,321.67
68,111,127.14
1,838,604,168.75
(424,903,321.67 )
1,413,700,847.08

0.00
6,246,208.00
0.00
0.00
6,246,208.00
0.00
6,246,208.00

0.00
4,879,850.00
0.00
3,431,800.00
8,311,650.00
0.00
8,311,650.00
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16. อสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
งบการเง�นรวม
ที่ดิน

ราคาทุน
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซ�้อ
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซ�้อ
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาเสื่อมราคาสะสม
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาเสื่อมราคา
จำหนาย/ตัดจำหนาย
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคา
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาเผื่อผลขาดทุนจากดอยคา
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ราคาตามบัญช�
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ดิน
รอการพัฒนา

อาคาร

ระบบ
ทรัพยสิน
สวนปรับปรุง
อาคาร สาธารณูปโภค ระหวางกอสราง

2,617,041,176.66
0.00 1,153,124,570.46
0.00 175,371,950.47
430,017,129.50
0.00 67,964,755.40
0.00 280,612.85
0.00
0.00
0.00
0.00 (274,715.00 )
32,448,874.00
0.00 (17,070,319.00
0.00
0.00
3,079,507,180.16
0.00 1,204,019,006.86 )
0.00 175,377,848.32
0.00
0.00
0.00
0.00 249,353.87
0.00
(486,220.00 )
0.00
0.00
0.00
(110,332,572.38 ) 45,363,550.00 (54,564,576.40 ) 3,290,841.12
0.00
2,969,174,607.78 45,363,550.00 1,148,968,210.46 3,290,841.12 175,627,202.19
2,282,196.31
170,800.85
0.00
2,452,997.16
165,105.13
0.00
0.00
2,618,102.29
(55,851,650.86 )
(55,851,650.86 )

0.00 628,770,944.22
0.00 34,246,120.06
0.00
0.00
0.00 663,017,064.28
0.00 34,188,238.37
(192,489.55 )
0.00
0.00 (3,391,219.75 )
0.00 693,621,593.35
0.00
0.00

(7,700,000.00 )
(7,700,000.00 )

(หนวย : บาท)

0.00 164,520,168.99
0.00 783,930.92
0.00 (273,979.62 )
0.00 165,030,120.29
70,324.79 810,773.56
0.00
0.00
0.00
0.00
70,324.79 165,840,893.85
0.00
0.00

0.00
0.00

1,941,205.00
18,738,300.50
(372,650.00 )
965,445.00
21,272,300.50
53,056,281.53
0.00
(16,205,281.62 )
58,123,300.41

รวม

3,947,478,902.59
517,000,798.25
(647,365.00 )
16,344,000.00
4,480,176,335.84
53,305,635.40
(486,220.00 )
(132,448,039.28 )
4,400,547,711.96

0.00 795,573,309.52
0.00 35,200,851.83
0.00
(273,979.62 )
0.00 830,500,181.73
0.00 35,234,441.85
0.00
(192,489.55 )
0.00 (3,391,219.75 )
0.00 862,150,914.28
0.00
0.00

(63,551,650.86 )
(63,551,650.86 )

3,021,202,532.14
0.00 533,301,942.58
0.00 10,347,728.03 21,272,300.50 3,586,124,503.25
2,910,704,854.63 45,363,550.00 447,646,617.11 3,220,516.33 9,786,308.34 58,123,300.41 3,474,845,146.82

มูลคายุติธรรมของอสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซ�่งประเมินโดย
ผูประเมินราคาอิสระ มีมูลคา 7,543,127,000.00 บาท
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16. อสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน (ตอ)
(หนวย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซ�้อ
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซ�้อ
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาเสื่อมราคาสะสม
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาเสื่อมราคา
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคา
จำหนาย/ตัดจำหนาย
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ราคาตามบัญช�
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ดิน

อาคาร

สวนปรับปรุง
อาคาร

ทรัพยสิน
ระหวางกอสราง

รวม

1,645,524,758.10
419,715,861.50
0.00
32,448,874.00
2,097,689,493.60
0.00
0.00
0.00
2,097,689,493.60

630,600,787.50
54,151,197.00
0.00
(17,380,319.00 )
667,371,665.50
0.00
(486,220.00 )
1,036,140.00
667,921,585.50

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,290,841.12
3,290,841.12

1,941,205.00
6,550,000.00
(372,650.00 )
1,275,445.00
9,394,000.00
48,574,276.57
0.00
(4,326,981.12 )
53,641,295.45

2,278,066,750.60
480,417,058.50
(372,650.00 )
16,344,000.00
2,774,455,159.10
48,574,276.57
(486,220.00 )
0.00
2,822,543,215.67

2,282,196.31
170,800.85
2,452,997.16
165,105.13
0.00
2,618,102.29

270,938,963.43
22,771,891.66
293,710,855.09
25,304,380.32
(192,489.55 )
318,822,745.86

0.00
0.00
0.00
70,324.79
0.00
70,324.79

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

273,221,159.74
22,942,692.51
296,163,852.25
25,539,810.24
(192,489.55 )
321,511,172.94

(1,309,070.00 )
(1,309,070.00 )

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

(1,309,070.00 )
(1,309,070.00 )

2,093,927,426.44
2,093,762,321.31

373,660,810.41
349,098,839.64

0.00
3,220,516.33

9,394,000.00
53,641,295.45

2,476,982,236.85
2,499,722,972.73

มูลคายุติธรรมของอสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซ�่งประเมินโดย
ผูประเมินราคาอิสระ มีมูลคา 6,452,237,000.00 บาท
จำนวนที่รับรูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบร�ษัทฯ จากอสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน สำหรับป สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่สำคัญมีดังนี้

รายได
คาเชา
คาบร�การ
รวมรายได
คาใชจายในการดำเนินงานทางตรง
กอใหเกิดรายไดคาเชาและบร�การ
รวมคาใชจายในการดำเนินงานทางตรง

2564

งบการเง�นรวม

2563

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563

60,026,977.51
37,103,361.86
97,130,339.37

61,740,818.96
40,133,581.66
101,874,400.62

43,497,966.40
0.00
43,497,966.40

46,490,837.60
0.00
46,490,837.60

59,320,832.42
59,320,832.42

66,534,043.00
66,534,043.00

25,539,810.24
25,539,810.24

22,942,692.51
22,942,692.51

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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17. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

(หนวย : บาท)

งบการเง�นรวม
สวนปรับปรุง
ที่ดิน

ที่ดิน
ราคาทุน
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซ�้อ
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซ�้อ
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาเสื่อมราคาสะสม
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาเสื่อมราคา
จำหนาย/ตัดจำหนาย
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคา
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ราคาตามบัญช�
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อาคาร

สวนปรับปรุง
อาคาร

อุปกรณ
สำนักงาน

สาธารณูปโภค เคร�่องจักร

ตนทุน
ทรัพยสิน
เคร�่องตกแตง
พัฒนาที่ดิน สำนักงาน ยานพาหนะ ระหวางกอสราง

รวม

1,034,736,666.57
29,500,000.00
0.00
0.00
1,064,236,666.57
5,460,130.00
0.00
110,332,572.38
1,180,029,368.95

1,985,415.00 487,860,264.40 87,991,130.70 492,045,642.50
227,200.00 20,266,883.10
447,500.00 18,404,362.62
0.00
(119,050.44 )
0.00 (34,059,658.37 )
0.00 35,783,501.96
0.00
1,569,650.12
2,212,615.00 543,791,599.02 88,438,630.70 477,959,996.87
0.00
0.00
397,500.00 13,074,351.95
0.00
(49,987.62 )
0.00 (2,692,626.73 )
0.00 68,706,133.02
197,115.40
722,527.22
2,212,615.00 612,447,744.42 89,033,246.10 489,064,249.31

0.00 295,785,652.91 110,363,908.05 80,110,571.42 688,900,183.77 28,466,146.47 3,308,245,581.79
0.00
8,719,695.65
0.00 1,151,532.19 38,265,889.36 178,844,699.56 295,827,762.48
0.00 (4,699,269.97 )
(57,545.36 )
0.00 (33,602,962.73 )
0.00 (72,538,486.87 )
0.00 17,243,172.70 1,687,383.17
0.00
4,737,142.18 (77,364,850.13 ) (16,344,000.00 )
0.00 317,049,251.29 111,993,745.86 81,262,103.61 698,300,252.58 129,945,995.90 3,515,190,857.40
0.00 19,627,051.26
0.00 2,082,753.28 42,913,764.70 376,650,239.50 460,205,790.69
0.00 (1,898,921.00 )
0.00
0.00 (31,132,758.76 ) (1,078,565.12 ) (36,852,859.23 )
5,282,569.14 22,579,400.73 (13,578,779.64 ) 3,455,000.00
0.00 (19,884,948.97 ) 177,811,589.28
5,282,569.14 357,356,782.28 98,414,966.22 86,799,856.89 710,081,258.52 485,632,721.31 4,116,355,378.14

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,368,454.54 263,935,928.88 84,674,778.29 418,696,137.69
162,380.57 17,713,297.97
613,192.85 33,490,826.47
0.00
(49,230.30 )
0.00 (34,013,231.07 )
1,530,835.11 281,599,996.55 85,287,971.14 418,173,733.09
133,237.85 22,463,697.91
601,649.62 29,947,689.24
0.00
(9,162.13 )
0.00 (2,611,397.25 )
0.00 5,637,084.10
4,416.25
0.00
1,664,072.96 309,691,616.43 85,894,037.01 445,510,025.08

0.00 227,490,548.45 57,414,868.43 61,394,041.32 578,700,378.81
0.00 27,104,170.71 1,770,643.20 8,973,917.84 40,693,537.94
0.00 (3,118,637.14 )
(57,544.36 )
0.00 (32,047,959.07 )
0.00 251,476,082.02 59,127,967.27 70,367,959.16 587,345,957.68
626,717.25 32,206,189.75
745,316.86 8,800,544.88 39,657,441.03
0.00
(376,108.95 )
0.00
0.00 (14,730,408.47 )
3,351,261.46
0.00 (5,601,542.06 )
0.00
0.00
3,977,978.71 283,306,162.82 54,271,742.07 79,168,504.04 612,272,990.24

1,064,236,666.57
1,180,029,368.95

681,779.89 262,191,602.47
548,542.04 302,756,127.99

3,150,659.56
3,139,209.09

59,786,263.78
43,554,224.23

0.00
1,304,590.43

65,573,169.27
74,050,619.46

52,865,778.59
44,143,224.15

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,693,675,136.42
130,521,967.54
(69,286,601.94 )
1,754,910,502.02
135,182,484.38
(17,727,076.80 )
3,391,219.75
1,875,757,129.35

10,894,144.45 110,954,294.90 129,945,995.90 1,760,280,355.38
7,631,352.85 97,808,268.28 485,632,721.31 2,240,598,248.79

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
17. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (ตอ)

(หนวย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
สวนปรับปรุง
อาคาร

อุปกรณ
สำนักงาน

985,324,227.13 352,502,812.92
29,500,000.00 20,266,883.10
0.00
0.00
0.00
0.00
1,014,824,227.13 372,769,696.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 4,500,000.00
1,014,824,227.13 377,269,696.02

79,893,142.82
0.00
0.00
0.00
79,893,142.82
250,000.00
0.00
0.00
80,143,142.82

397,369,044.92
5,886,672.99
(32,192,809.67)
0.00
371,062,908.24
5,751,660.62
(3,950.00)
521,249.88
377,331,868.74

0.00 190,130,098.33
0.00 12,110,481.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 202,240,579.59
0.00 12,583,498.63
0.00
0.00
0.00 214,824,078.22

79,893,134.82
0.00
0.00
0.00
79,893,134.82
1,506.84
0.00
79,894,641.66

360,216,840.50 25,438,572.96
16,512,501.74
559,097.32
(32,171,930.22 )
0.00
0.00
0.00
344,557,412.02 25,997,670.28
13,392,033.62 2,654,705.55
(1,772.93 )
0.00
357,947,672.71 28,652,375.83

ที่ดิน

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

ราคาทุน
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซ�้อ
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซ�้อ
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาเสื่อมราคาสะสม
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาเสื่อมราคา
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคา
จำหนาย/ตัดจำหนาย
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ราคาตามบัญช�
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อาคาร

1,014,824,227.13 170,529,116.43
1,014,824,227.13 162,445,617.80

เคร�่องจักร

ตนทุน
พัฒนาที่ดิน

เคร�่องตกแตง
สำนักงาน

ิน
ยานพาหนะ ระหวทรัาพงกยอสสร
าง

รวม

27,330,675.90 98,414,966.22 79,114,841.00 633,319,519.43
819,650.00 3,544,000.00
0.00
0.00
0.00 (6,699,901.10)
0.00
0.00
0.00 (148,385,239.47)
0.00
0.00
27,330,675.90 98,414,966.22 79,934,491.00 481,778,378.86
0.00 3,070,000.00
0.00
16,486,000.00
0.00 (1,305,000.00)
0.00
(1,522,000.00 )
0.00
0.00 3,455,000.00
2,000,000.00
44,294,675.90 98,414,966.22 83,389,491.00 483,543,378.86

4,421,513.50 2,657,690,743.84
123,494,771.22 183,511,977.31
0.00 (38,892,710.77 )
(16,344,000.00 ) (164,729,239.47 )
111,572,284.72 2,637,580,770.91
333,094,516.97 358,652,177.59
(1,078,565.12 ) (3,909,515.12 )
0.00
(10,476,249.88 )
433,111,986.69 2,992,323,433.38

52,781,108.22 60,463,927.08 541,181,962.30
745,316.99 8,920,503.19 1,835,959.57
0.00 (6,699,033.74)
0.00
0.00 (59,690,643.99)
0.00
53,526,425.21 69,384,430.27 476,628,244.14
745,316.86 8,403,236.35 2,098,889.29
0.00 (1,304,999.00)
0.00
54,271,742.07 77,787,666.62 477,422,134.43

0.00 1,310,105,644.21
0.00 40,683,860.07
0.00 (38,870,963.96 )
0.00 (59,690,643.99 )
0.00 1,252,227,896.33
0.00 39,879,187.14
(1,306,771.93 )
0.00
0.00 1,290,800,311.54

8.00 26,505,496.22 1,333,005.62
248,501.16 19,384,196.03 15,642,300.07

44,888,541.01 10,550,060.73
44,143,224.15 5,601,824.38

5,150,134.72 111,572,284.72 1,385,352,874.58
6,121,244.43 433,111,986.69 1,701,523,121.84
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18. สินทรัพยสิทธ�การใช
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญช�สินทรัพยสิทธ�การใช ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดดังนี้

ราคาทุน
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มข�้น
ลดลง
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มข�้น
ลดลง
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาเสื่อมราคาสะสม
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
คาเสื่อมราคา
ลดลง
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคา
ลดลง
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ราคาตามบัญช�
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
ยานพาหนะ
148,385,239.47
26,540,503.72
(24,354,911.26 )
150,570,831.93
37,361,766.30
(28,507,738.28 )
159,424,859.95
59,690,643.99
32,453,640.87
(24,046,783.83 )
68,097,501.03
30,465,281.18
(12,999,384.95 )
85,563,397.26
82,473,330.90
73,861,462.69

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
19. สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

2563
ราคาทุน
คาสิทธ�์เคร�่องหมายการคา
คาสมาช�กสนามกอลฟ
โปรแกรมคอมพิวเตอร
รวมราคาทุน
คาตัดจำหนายสะสม
คาสิทธ�์เคร�่องหมายการคา
คาสมาช�กสนามกอลฟ
โปรแกรมคอมพิวเตอร
รวมคาตัดจำหนายสะสม
คาเผื่อการดอยคา
รวมสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

(หนวย : บาท)
2564

25,729,751.31
899,065.42
81,115,828.77
107,744,645.50

0.00
0.00
2,700,306.69
2,700,306.69

0.00
0.00
0.00
0.00

25,729,751.31
899,065.42
83,816,135.46
110,444,952.19

23,032,573.64
899,062.42
27,387,719.74
51,319,355.80
(41,777,668.51)
14,647,621.19

1,000,650.44
0.00
1,640,934.32
2,641,584.76
0.00
58,721.93

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

24,033,224.08
899,062.42
29,028,654.06
53,960,940.56
(41,777,668.51)
14,706,343.12

2563
ราคาทุน
คาสิทธ�์เคร�่องหมายการคา
คาสมาช�กสนามกอลฟ
โปรแกรมคอมพิวเตอร
รวมราคาทุน
คาตัดจำหนายสะสม
คาสิทธ�์เคร�่องหมายการคา
คาสมาช�กสนามกอลฟ
โปรแกรมคอมพิวเตอร
รวมคาตัดจำหนายสะสม
คาเผื่อการดอยคา
รวมสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

งบการเง�นรวม
เพิ่มข�้น
จำหนาย

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
เพิ่มข�้น
จำหนาย

(หนวย : บาท)
2564

25,729,751.31
899,065.42
73,310,696.41
99,939,513.14

0.00
0.00
1,256,020.00
1,256,020.00

0.00
0.00
0.00
0.00

25,729,751.31
899,065.42
74,566,716.41
101,195,533.14

23,032,573.64
899,062.42
27,176,838.27
51,108,474.33
(36,777,668.51)
12,053,370.30

1,000,650.44
0.00
1,584,553.19
2,585,203.63
0.00
(1,329,183.63 )

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

24,033,224.08
899,062.42
28,761,391.46
53,693,677.96
(36,777,668.51)
10,724,186.67

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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20. สินทรัพยไมหมุนเว�ยนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเว�ยนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
2564
73,307,671.02
27,839,201.29
13,678,551.49
114,825,423.80

2563
115,537,226.82
25,928,767.95
16,911,067.22
158,377,061.99

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563
80,090,231.02
74,583,076.82
27,839,201.29
25,928,767.95
11,480,354.92
11,935,438.12
119,409,787.23 112,447,282.89

(18,225,900.00 )

(18,225,900.00 )

(18,225,900.00)

(18,225,900.00 )

(27,839,201.29 )
(46,065,101.29 )
68,760,322.51

(25,928,767.95 )
(44,154,667.95 )
114,222,394.04

(27,839,201.29 )
(46,065,101.29 )
73,344,685.94

(25,928,767.95 )
(44,154,667.95 )
68,292,614.94

งบการเง�นรวม

เง�นมัดจำและเง�นประกัน
เช็คคืนรอเร�ยกเก็บเกิน 1 ป
อื่นๆ
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคาของเง�นมัดจำ
และเง�นประกัน
คาเผื่อเช็คคืนรอเร�ยกเก็บเกิน 1 ป
สงสัยจะสูญ
รวม
รวมสินทรัพยไมหมุนเว�ยนอื่น - สุทธ�

บร�ษัทฯ ไดทำสัญญาจะซ�้อจะขายที่ดินโครงการนอรธปารคและไดจายชำระครบถวนแลว โดยบันทึกไวในบัญช�
เง�นมัดจำ จำนวนเง�น 60,753,000.00 บาท แตยังไมไดรับโอนกรรมสิทธ�์ในที่ดิน เนื่องจากบร�ษัทฯ ยังไมไดดำเนินการ
กอสรางอาคารใหเปนไป ตามขอกำหนดในสัญญา ซ�่งอาจเกิดผลเสียหาย จำนวน 18,225,900.00 บาท บร�ษัทฯ จ�งได
บันทึกคาเผื่อการดอยคาในจำนวนดังกลาว
21. ภาษีเง�นได
(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
0.00
22,857,343.40
21,658,178.16
0.00
(1,744,315,105.11) (1,921,850,753.69) (1,597,049,394.23 ) (1,780,087,779.53 )
(1,721,457,761.71 ) (1,900,192,575.53) (1,597,049,394.23 ) (1,780,087,779.53)
งบการเง�นรวม

สินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�
(หนี้สิน) ภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�
สุทธ�
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21. ภาษีเง�นได (ตอ)
รายการของสินทรัพยและ (หนี้สิน) ภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช� มีดังนี้
งบการเง�นรวม

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563

2564
2563
สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การคา
22,953,677.02
26,288,628.58
28,553,469.43
25,289,486.56
คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ
1,816,605.04
1,600,000.00
1,160,000.00
1,376,605.04
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา เง�นลงทุนในบร�ษัทรวม
0.00
58,678,000.00
53,330,000.00
0.00
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา เง�นลงทุนในบร�ษัทยอย
0.00
84,980,664.33
84,980,664.33
0.00
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา ตราสารทุน - อื่น
658,600.00
0.00
0.00
540.00
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา - ที่ดิน
10,908,516.17
0.00
0.00
10,908,516.17
คาเผื่อการวัดมูลคา สินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอื่น
(1,832,623,930.35 ) (2,023,629,058.29 ) (1,832,623,930.35) (2,023,629,058.29 )
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา อสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน
1,416,814.00
261,814.00
261,814.00
633,620.02
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
7,355,533.70
7,355,533.70
7,355,533.70
7,355,533.70
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สินทรัพยอื่น
9,214,620.26
9,214,620.26
8,830,933.59
8,830,933.59
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
55,293,312.51
46,953,015.34
58,790,856.13
67,398,384.40
เง�นสนับสนุนโครงการเพื่ออนุรักษพลังงาน
303,261.32
0.00
0.00
323,271.32
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
1,000,000.00
0.00
0.00
1,000,000.00
ผลขาดทุนทางภาษี
(151,768.02 )
0.00
0.00
41,062.77
สัญญาเชา
154,736.73
0.00
0.00
521.61
คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข�้น
242,259.91
242,259.91
278,007.58
278,007.58
สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช� (1,721,457,761.71 ) (1,900,192,575.53 ) (1,597,049,394.23 ) (1,780,087,779.53 )

คาใชจายภาษีเง�นไดสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดดังนี้
(หนวย : บาท)

ภาษีเง�นไดปจจุบัน:
ภาษีเง�นไดนิติบุคคลสำหรับป
ภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�:
ภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�จาก
ผลแตกตางชั่วคราวและการกลับ
รายการผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจายภาษีเง�นไดที่แสดงอยูใน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
งบการเง�นรวม
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
390,490,939.36

371,496,038.53

356,117,918.47

332,413,333.74

12,880,307.92

2,389,800.59

7,966,742.64

1,882,959.15

403,371,247.28

373,885,839.12

364,084,661.11

334,296,292.89

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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21. ภาษีเง�นได (ตอ)
จำนวนภาษีเง�นไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับป สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดดังนี้

(คาใชจาย) รายไดภาษีเง�นไดที่เกี่ยวกับ
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาของ
สินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอื่น
(คาใชจาย) รายไดภาษีเง�นไดที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชนพนักงาน
(คาใชจาย) รายไดภาษีเง�นไดที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชนพนักงาน - บร�ษัทรวม
รวม

2564

งบการเง�นรวม

2563

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563

175,818,985.03

(76,867,892.32 )

175,436,349.06

(102,307,693.02 )

(48,084.60 )

23,466,584.65

0.00

21,610,045.11

(156,952.25 )
175,613,948.18

(188,391.44 )
(53,589,699.11 )

0.00
175,436,349.06

0.00
(80,697,647.91 )

รายการกระทบยอดจำนวนเง�นระหวางคาใชจา ยภาษีเง�นไดกบั ผลคูณของกำไรทางบัญช�กบั อัตราภาษีทใ่ี ชสำหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
งบการเง�นรวม
2564
2563
2564
2563
2,198,165,093.88 2,117,835,358.77 1,963,506,203.85 1,895,277,953.74
20
20
20
20
439,633,018.78 423,567,071.75 392,701,240.77 379,055,590.75

กำไรกอนภาษีเง�นได
อัตราภาษีเง�นไดนิติบุคคล (รอยละ)
จำนวนภาษีเง�นไดนิติบุคคล
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ :
ขาดทุนทางภาษียกมา
0.00
รายไดอื่นที่เกณฑบัญช�ตางจากเกณฑภาษี (57,933,393.83 )
รายจายตองหาม
26,133,945.57
ภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�จากการเกิด
ผลแตกตางชั่วคราว
(406,975.13 )
รายจายอื่นที่เกณฑบัญช�ตางจากเกณฑภาษี (4,055,348.11 )
คาใชจายภาษีเง�นไดที่แสดงอยูใน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
403,371,247.28
อัตราภาษีเง�นไดที่แทจร�ง (รอยละ)
18
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89,882.36
(60,264,880.86 )
10,554,418.12

0.00
(57,058,206.31)
28,441,626.65

0.00
(56,561,043.38 )
11,801,745.52

(60,652.26 )
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

373,885,839.12
18

364,084,661.11
19

334,296,292.89
18
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22. เง�นเบิกเกินบัญช�และเง�นกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง�น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุม บร�ษทั มีวงเง�นเบิกเกินบัญช�กบั ธนาคาร 10 แหง จำนวน 200 ลานบาท
โดยไมมีหลักประกันและมีวงเง�นกูยืมระยะสั้นกับธนาคาร 7 แหง จำนวน 1,855 ลานบาท
23. เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเว�ยนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเว�ยนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
งบการเง�นรวม
2564
2563
เจาหนี้การคา
4,978,813,150.57 4,545,562,477.15
คาใชจายคางจายและเจาหนี้หมุนเว�ยนอื่น 642,281,158.80 614,393,566.12
รายไดรับลวงหนา
1,007,565.56
1,226,502.47
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเว�ยนอื่น 5,622,101,874.93 5,161,182,545.74

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563
5,030,635,588.48 4,576,198,412.38
557,027,907.99 533,474,532.64
0.00
0.00
5,587,663,496.47 5,109,672,945.02

24. เง�นกูยืมระยะสั้นอื่น
เง�นกูยืมระยะสั้นอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้
งบการเง�นรวม

เง�นกูยืมระยะสั้นอื่น
รวม

2564
27,319,000.00
27,319,000.00

2563
26,319,000.00
26,319,000.00

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563
27,319,000.00
26,319,000.00
27,319,000.00
26,319,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บร�ษัทฯ มีเง�นกูยืมระยะสั้น ซ�่งออกเปนตั๋วสัญญาใชเง�น อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 0.50 ตอป และ 0.50 - 1.50 ตอป ตามลำดับ โดยไมมีหลักประกัน
25. หนี้สินตามสัญญาเชา
หนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

หนี้สินตามสัญญาเชา
หัก ดอกเบี้ยรอการตัดจำหนาย
รวม
หัก สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธ�จากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563
104,912,012.73 113,420,240.95
(15,682,227.50 ) (17,373,389.12 )
89,229,785.23
96,046,851.83
(27,253,817.34 ) (26,721,862.51 )
61,975,967.89
69,324,989.32

บร�ษัทฯ ไดทำสัญญาเชายานพาหนะเพื่อใชในการดำเนินงานของกิจการอายุของสัญญา มีระยะเวลา 3 ถึง 8 ป

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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26. ประมาณการหนี้สินไมหมุนเว�ยนสำหรับผลประโยชนพนักงาน
กลุม บร�ษทั จายคาชดเชยผลประโยชนหลังออกจากงานและบำเหน็จ ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัตคิ มุ ครอง
แรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ในการใหผลประโยชนเมือ่ เกษียณอายุ และผลประโยชนระยะยาวอืน่ แกพนักงานตามสิทธ�
และอายุงาน
โครงการผลประโยชนที่กำหนดไวมีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ไดแก
ความเสีย่ งของชวงช�วต� ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ และความเสีย่ งจากตลาด (เง�นลงทุน)
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตามงบแสดงฐานะการเง�นมีดังตอไปนี้
งบการเง�นรวม

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน-หมุนเว�ยน
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน-ไมหมุนเว�ยน
รวมมูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน

2564
9,730,902.98
266,735,659.63
276,466,562.61

2563
77,946,751.71
254,744,200.44
332,690,952.15

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563
9,730,902.98
77,946,751.71
225,034,173.73 216,007,528.95
234,765,076.71 293,954,280.66

การเปลีย่ นแปลงในมูลคาปจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ 2563 มีดังนี้

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ตนทุนบร�การปจจุบันและดอกเบี้ย
ผลประโยชนจาย
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
ผลประโยชนพนักงานตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

2564

งบการเง�นรวม

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

332,690,952.15
23,034,736.67
(79,018,703.23 )

222,947,253.01
16,606,200.42
(24,195,424.58 )

293,954,280.66
18,757,547.76
(77,946,751.71 )

194,835,007.64
13,789,710.66
(22,720,663.18)

(240,422.98 )
276,466,562.61

117,332,923.30
332,690,952.15

0.00
234,765,076.71

108,050,225.54
293,954,280.66

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานที่บร�ษัทฯ คาดวาจะจายตามระยะเวลา ดังนี้

ภาระผูกพันที่จะตองจายภายใน 1 ป
ภาระผูกพันที่จะตองจายเกินกวา 1 ป
รวม

งบการเง�นรวม
2564
2563
9,730,902.98
77,946,751.71
266,735,659.63 254,744,200.44
276,466,562.61 332,690,952.15

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563
9,730,902.98
77,946,751.71
225,034,173.73 216,007,528.95
234,765,076.71 293,954,280.66

คาใชจายที่รับรูในกำไรหร�อขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
งบการเง�นรวม

ตนทุนบร�การปจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม
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2564
19,744,872.60
3,289,864.07
23,034,736.67

2563
13,241,966.39
3,364,234.03
16,606,200.42

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563
16,001,846.78
10,870,457.63
2,755,700.98
2,919,253.03
18,757,547.76
13,789,710.66

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
26. ประมาณการหนี้สินไมหมุนเว�ยนสำหรับผลประโยชนพนักงาน (ตอ)
กลุม บร�ษทั รับรูค า ใชจา ยรายการตอไปนีใ้ นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
2563 มีดงั นี้
งบการเง�นรวม

ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบร�หาร
คาตอบแทนผูบร�หาร
รวม

2564
1,894,314.40
15,077,487.73
5,508,641.20
554,293.34
23,034,736.67

2563
1,256,590.16
8,700,788.20
3,890,879.93
2,757,942.13
16,606,200.42

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563
0.00
0.00
14,149,127.47
8,687,517.72
4,054,126.95
2,344,250.81
554,293.34
2,757,942.13
18,757,547.76
13,789,710.66

(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทีร่ บั รูใ นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

รวมอยูในกำไรสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรูระหวางป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2564

งบการเง�นรวม

147,469,780.52
(240,422.98 )
147,229,357.54

2563

30,136,857.23
117,332,923.29
147,469,780.52

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563
138,469,817.91
0.00
138,469,817.91

30,419,592.37
108,050,225.54
138,469,817.91

(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทีร่ บั รูใ นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ เกิดข�น้ จาก

สมมติฐานทางการเง�น
สมมติฐานประชากร
การปรับปรุงจากประสบการณ
รวม

งบการเง�นรวม
2564
2563
58,904.13
14,725,317.95
(15,146.59 )
(300,544.44 )
(284,180.52 ) 102,908,149.78
(240,422.98 ) 117,332,923.29

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563
0.00
13,066,255.39
0.00
(358,015.15 )
0.00
95,341,985.30
0.00 108,050,225.54

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยว�ธ�ถัวเฉลี่ย
ถวงน้ำหนัก)

อัตราคิดลด
การเพิ่มข�้นของเง�นเดือนในอนาคต
อัตรามรณะ

งบการเง�นรวม
2564
2563
1.17 - 2.17
1.17 - 2.17
2.50 - 7.00
2.75 - 7.00
105.00 ของ TMO2017
TMO2017

(รอยละ)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563
1.17 - 2.17
1.17 - 2.17
5.00 - 7.00
5.00 - 7.00
105.00 ของ TMO2017
TMO2017

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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26. ประมาณการหนี้สินไมหมุนเว�ยนสำหรับผลประโยชนพนักงาน (ตอ)
การว�เคราะหความออนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแตละขอสมมติฐานที่เกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่อาจ
เปนไปไดอยางสมเหตุสมผล ณ วันทีร่ ายงาน โดยถือวาขอสมมติฐานอืน่ ๆ คงทีจ่ ะมีผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชน
ที่กำหนดไวเปนจำนวนเง�น ดังตอไปนี้

อัตราคิดลด
เปลี่ยนแปลงเพิ่มข�้นรอยละ 0.5, 1
เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 0.5, 1
การเพิ่มข�้นของเง�นเดือนในอนาคต
เปลี่ยนแปลงเพิ่มข�้นรอยละ 0.5, 1
เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 0.5, 1
อัตรามรณะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มข�้นรอยละ 0.5, 20
เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 0.5, 20
อัตราการหมุนเว�ยนของพนักงาน
เปลี่ยนแปลงเพิ่มข�้นรอยละ 10, 20
เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 10, 20

2564

งบการเง�นรวม

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

(19,758,998.53 )
22,491,000.26

(20,056,903.93 )
22,575,568.10

(16,252,073.62 )
18,416,097.83

(16,798,633.25))
19,056,353.92

24,193,102.16
(21,665,189.96 )

21,549,064.73
(19,569,030.99 )

19,927,410.98
(17,920,581.17 )

18,133,415.68
(16,368,311.07 )

(2,480,556.13 )
2,761,713.98

(3,090,352.27 )
2,628,118.95

(876,736.71 )
880,919.50

(812,274.30 )
816,048.61

(13,724,617.39 )
15,714,723.97

(11,645,586.56 )
13,038,935.20

(10,965,433.36 )
12,234,985.32

(9,772,090.76 )
10,833,934.46

การว�เคราะหนไ้ี มไดคำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเง�นสดทีค่ าดหวังภายใตโครงการดังกลาว
แตไดแสดงประมาณการความออนไหวของขอสมมติฐานตางๆ
27. กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ
บร�ษัทฯ และพนักงานรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงช�พตาม พ.ร.บ กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ พ.ศ. 2530 โดย
จัดตัง้ ณ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2533 ทะเบียนเลขที่ 309/2533 และมอบหมายใหผจู ดั การรับอนุญาตเปนผูจ ดั การกองทุนนี้
โดยหักจากเง�นเดือนพนักงานสวนหนึ่งและบร�ษัทฯ จายสมทบสวนหนึ่ง และจะจายใหพนักงานในกรณีที่ออกจากงาน
ตามระเบียบการที่กำหนด
28. หุนทุนซ�้อคืน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 11 พฤศจ�กายน 2564 อนุมัติโครงการซ�้อหุนคืนครั้งที่ 2
เพื่อบร�หารการเง�นภายในวงเง�นสูงสุดไมเกิน 380 ลานบาท เปนจำนวนหุนไมเกิน 6.3 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
1.00 บาท ซ�ง่ คิดเปนรอยละไมเกิน 1.92 ของหุน ทีจ่ ำหนายแลวทัง้ หมดของบร�ษทั ฯ หักดวยจำนวนหุน ซ�อ้ คืนในโครงการ
ครั้งที่ 1 โดยเปนการซ�้อในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระยะเวลาของการซ�้อคืนตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 หุน ทุนซ�อ้ คืนโครงการดังกลาวมีเง�อ่ นไขจำหนายไดภายหลัง 6 เดือน นับแตซอ้� หุน คืนเสร็จสิน้
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 อนุมัติโครงการซ�้อหุนคืนเพื่อบร�หาร
การเง�นภายในวงเง�นสูงสุดไมเกิน 500 ลานบาท เปนจำนวนหุนประมาณ 9.9 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท
ซ�ง่ คิดเปนรอยละ 3 ของหุน ทีจ่ ำหนายแลวทัง้ หมด โดยเปนการซ�อ้ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระยะเวลาของการ
ซ�้อคืนตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจ�กายน 2563 หุนทุนซ�้อคืนโครงการดังกลาวมีเง�่อนไขจำหนาย
ไดภายหลัง 6 เดือน นับแตซ�้อหุนคืนเสร็จสิ้น
รายการกระทบยอดจำนวนหุนทุนซ�้อคืน

หุนทุนซ�้อคืน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
เพิ่มข�้นระหวางงวด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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จำนวนหุน
(หุน)

ราคาเฉลี่ยตอหุน
(บาท)

ทุนซ�้อคืน
(บาท)

1,827,100
147,500
1,974,600

65.14
63.18
65.00

119,026,418.45
9,319,034.62
128,345,453.07
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28. หุนทุนซ�้อคืน (ตอ)
ทัง้ นี้ บร�ษทั ฯ ไดกนั กำไรสะสมไวเปนเง�นสำรองเทากับจำนวนเง�นทีไ่ ดจา ยซ�อ้ หุน คืนจนกวาจะมีการจำหนายหุน
ทีซ่ อ้� คืนไดหมดหร�อลดทุนทีช่ ำระแลวโดยว�ธต� ดั หุน ซ�อ้ คืนทีจ่ ำหนายไมหมดแลวแตกรณีนน้ั โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บร�ษทั ฯ ไดกนั กำไรสะสมเปนเง�นสำรองสำหรับหุน ซ�อ้ คืนเปนจำนวน 128.35 ลานบาท โดยรายการสำรองดังกลาวไดรวม
อยูในงบแสดงฐานะการเง�นภายใตหัวขอ “กำไรสะสมจัดสรรแลว - สำรองหุนทุนซ�้อคืน”
29. สำรองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บร�ษัทฯ ตองจัดสรรกำไรสุทธ�ประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุน
สำรองไมนอยกวารอยละหาของกำไรสุทธ�สำหรับป หักยอดขาดทุนสะสมตนป (ถามี) จนกวาทุนสำรองตามกฎหมายนี้
จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียนทุนสำรองดังกลาวจะนำไปจายเปนเง�นปนผลไมได
30. สำรองหุนทุนซ�้อคืน
สำรองหุน ทุนซ�อ้ คืน คือ จำนวนเง�นทีจ่ ดั สรรจากกำไรสะสมในจำนวนทีเ่ ทากับตนทุนของหุน บร�ษทั ทีถ่ อื โดยบร�ษทั
สำรองหุนทุนซ�้อคืนนี้จะนำไปจายเปนเง�นปนผลไมได
31. เง�นปนผล
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 8 ชุดที่ 28 ประจำป 2564 เมือ่ วันที่ 11 พฤศจ�กายน 2564 อนุมตั ใิ หจา ย
เง�นปนผลระหวางกาลใหแกผถู อื หุน จำนวน 328,172,900 หุน ในอัตราหุน ละ 0.60 บาท รวมเปนเง�น 196,903,740.00 บาท
โดยจายจากกำไรสะสมของกิจการซ�่งบร�ษัทฯ จายเง�นปนผลใหผูถือหุนเร�ยบรอยแลว ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 70 ประจำป 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 อนุมัติใหจายเง�นปนผล
จากการดำเนินงานสำหรับป 2563 ใหแกผถู อื หุน ในอัตราหุน ละ 1.60 บาทตอหุน จำนวน 328,172,900 หุน รวมเปนเง�น
525,076,640.00 บาท ซ�่งบร�ษัทฯ จายเง�นปนผลใหผูถือหุนเร�ยบรอยแลว ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 69 ประจำป 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 อนุมัติใหจายเง�นปนผล
สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับป 2562 ใหแกผถู อื หุน จำนวน 330,000,000 หุน ในอัตราหุน ละ 1.60 บาท รวมเปนเง�น
528,000,000.00 บาท โดยบร�ษทั ไดจา ยเง�นปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุน ละ 0.60 บาท เมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
และจายเง�นปนผลงวดสุดทาย ในอัตราหุนละ 1.00 บาท เปนเง�น 330,000,000.00 บาทเร�ยบรอยแลว ในวันที่
8 พฤษภาคม 2563
32. คาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย
คาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย ที่สำคัญมีดังนี้

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสำเร็จรูป
และตนทุนพัฒนาอสังหาร�มทรัพย
ระหวางกอสราง
ซ�้อสินคา
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาตอบแทนผูบร�หารและกรรมการ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาสงเสร�มการขายและคาขนสง

(หนวย : บาท)
สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
งบการเง�นรวม
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(172,203,808.62 ) (26,084,268.98) (168,426,887.42 )
(17,767,467.25 )
27,796,361,255.35 26,824,945,683.16 28,284,719,367.82 27,784,674,658.69
280,814,515.62
303,220,985.51
0.00
0.00
1,120,468,488.23 1,114,265,566.26
909,074,795.62
921,685,983.54
103,377,146.64
95,183,544.96
82,079,783.20
75,585,923.20
174,137,076.11
169,249,855.39
99,548,047.31
99,532,696.28
1,345,445,527.50 1,289,026,454.91 1,300,544,988.51 1,243,737,035.05

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

149

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
33. คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการเปนประโยชนที่จายใหแกกรรมการของกลุมบร�ษัท ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บร�ษัทมหาชน จำกัด โดยไมรวมเง�นเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการในฐานะผูบร�หาร
34. การบร�หารการจัดการทุน
วัตถุประสงคของกลุมบร�ษัทในการบร�หารทางการเง�นคือ การดำรงไวซ�่งความสามารถในการดำเนินงานอยาง
ตอเนื่องและดำรงไวซ�่งโครงสรางทุนที่เหมาะสม
35. กำไรตอหุน
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
(หนวย : บาท)
สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
งบการเง�นรวม
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
กำไรสุทธ�ที่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท) 1,745,048,709.10 1,705,448,848.45 1,599,421,542.74 1,560,981,660.85
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย (หุน)
328,166,999
329,525,459
328,166,999
329,525,459
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
5.32
5.18
4.87
4.74

36. รายการบัญช�กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
กลุม บร�ษทั มีรายการบัญช�กบั กิจการทีเ่ กีย่ วของกันอยางเปนสาระสำคัญ กิจการเหลานีเ้ กีย่ วของกันโดยการถือหุน
ระหวางกันหร�อการมีผูถือหุนหร�อกรรมการบางสวนรวมกัน หร�อมีกรรมการ/ผูบร�หารของบร�ษัทฯ เปนผูถือหุน ผลของ
รายการดังกลาวไดแสดงไวในงบการเง�นตามมูลฐานที่ตกลงรวมกันซ�่งเปนปกติทางการคาระหวางกลุมบร�ษัทกับกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
ความสัมพันธทม่ี กี บั บร�ษทั ยอยและบร�ษทั รวมไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเง�นขอ 3, 13, 14 และ 15
สำหรับความสัมพันธกับผูบร�หารสำคัญและบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวของกันอื่น มีดังนี้
ช�่อกิจการ

ประเทศที่จัดตั้ง/ บร�ษัทถือหุน
สัญชาติ
(รอยละ)

บร�ษัทยอย
บร�ษัท โชคชัยพิบูล จำกัด
ประเทศไทย
บร�ษัท กรุงเทพ ทาวเวอร (1999) จำกัด
ประเทศไทย
บร�ษัท ทิพยวาร�นวัฒนา จำกัด
ประเทศไทย
SAHA VIETNAM Co., Ltd.
ประเทศเว�ยดนาม
บร�ษัท แดร�่ไทย จำกัด
ประเทศไทย
บร�ษัท ทิพยวาร�น อินเตอร แพ็คเกจจ�้ง จำกัด
ประเทศไทย
บร�ษัท เอสพีซ� เวนเจอรส จำกัด
ประเทศไทย
บร�ษัทรวม
บร�ษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
(เดิมช�่อ บจ.ซันรอยแปด)
ประเทศไทย
บร�ษัท สหอุบลนคร จำกัด
ประเทศไทย
บร�ษัท สหพัฒนเร�ยลเอสเตท จำกัด
ประเทศไทย
บร�ษัท ศร�ราชาขนสง จำกัด
บร�ษัท ไทย - เมียนมาร ซัคเซส
เวนเจอร จำกัด
PRESIDENT FOODS
(CAMBODIA) Co., Ltd.
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99.99
99.99
59.37
100.00
63.91
59.37
99.99
12.68
20.00
20.00

ลักษณะความสัมพันธ
บร�ษัทยอย
บร�ษัทยอย
บร�ษัทยอย
บร�ษัทยอย
บร�ษัทยอย
บร�ษัทยอยที่ถือหุนโดยบร�ษัทยอย
บร�ษัทยอยที่ถือหุนโดยบร�ษัทยอย

ประเทศไทย

20.00

บร�ษัทรวม และกรรมการผูบร�หารรวมกัน
บร�ษัทรวม
ผูถือหุนของบร�ษัทมีกรรมการ
และผูบร�หารรวมกัน
บร�ษัทรวม และกรรมการผูบร�หารรวมกัน

ประเทศไทย

35.00

บร�ษัทรวม และกรรมการผูบร�หารรวมกัน

ประเทศกัมพูชา

30.00

บร�ษัทรวม และกรรมการผูบร�หารรวมกัน

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
36. รายการบัญช�กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
ช�่อกิจการ
บร�ษัทรวม (ตอ)
บร�ษัท รวมอิสสระ จำกัด
บร�ษัท สห ลอวสัน จำกัด
บร�ษัท บุญ แคปปตอลโฮลดิ้ง จำกัด
CANCHANA INTERNATIONAL
Co., Ltd.
บร�ษัท สยาม อาราตะ จำกัด
บร�ษัท รวมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จำกัด
บร�ษัท อิรวดี ซัคเซส เวนเจอร
ฟูดส จำกัด
บร�ษัท เส-นอรสห โลจ�สติกส จำกัด
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บร�ษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จำกัด
(มหาชน)
บร�ษัท ไอ.ซ�.ซ�.อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
(มหาชน)
บร�ษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จำกัด
(มหาชน) (เดิมช�่อ บมจ.ฟารอีสท ดีดีบี)
บร�ษัท บูติคนิวซ�ตี้ จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท แพนเอเซ�ยฟุตแวร จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ประชาอาภรณ จำกัด (มหาชน)

ประเทศที่จัดตั้ง/ บร�ษัทถือหุน
สัญชาติ
(รอยละ)

ลักษณะความสัมพันธ

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

25.00
21.34
32.00

บร�ษัทรวม และกรรมการผูบร�หารรวมกัน
บร�ษัทรวม และกรรมการผูบร�หารรวมกัน
บร�ษัทรวม และกรรมการผูบร�หารรวมกัน

ประเทศกัมพูชา
ประเทศไทย
ประเทศไทย

40.00
25.00
25.00

บร�ษัทรวม และกรรมการผูบร�หารรวมกัน
บร�ษัทรวม และกรรมการผูบร�หารรวมกัน
บร�ษัทรวม และกรรมการผูบร�หารรวมกัน

ประเทศเมียนมาร
ประเทศไทย

24.00
19.75

บร�ษัทรวม และกรรมการผูบร�หารรวมกัน
บร�ษัทรวม และกรรมการผูบร�หารรวมกัน

ประเทศไทย

8.64

ประเทศไทย

8.53

ประเทศไทย

11.91

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

0.72
18.12
8.80

บร�ษัท นิวซ�ตี้ (กรุงเทพ) จำกัด (มหาชน)

ประเทศไทย

0.45

บร�ษัท ไทยเพรซ�เดนทฟูดส จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ทีพีซ�เอส จำกัด (มหาชน)
(เดิมช�่อ บมจ.เท็กซไทลเพรสทีจ)
บร�ษัท ไทยวาโก จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท สหโคเจน (ชลบุร�) จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท โอ.ซ�.ซ�. จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล
เอ็นเตอรไพรส จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ราชาอูช�โน จำกัด
บร�ษัท ฮูเวอรอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
จำกัด
บร�ษัท สหชลผลพืช จำกัด
บร�ษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด
บร�ษัท ไลออน (ประเทศไทย) จำกัด

ประเทศไทย

1.95

ผูถือหุนของบร�ษัทมีกรรมการ
และผูบร�หารรวมกัน
ผูถือหุนของบร�ษัทมีกรรมการ
และผูบร�หารรวมกัน
ผูถือหุนของบร�ษัทมีกรรมการ
และผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
ผูถือหุนของบร�ษัทมีกรรมการ
และผูบร�หารรวมกัน
ผูถือหุนของบร�ษัทมีกรรมการ
และผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

8.69
8.03
5.74
1.27

กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน

ประเทศไทย
ประเทศไทย

0.16
9.91

กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

2.57
9.20
3.46
14.13

บร�ษัท แพนแลนด จำกัด
บร�ษัท ทรัพยสินสหพัฒน จำกัด
บร�ษัท ไทยคิวบิค เทคโนโลยี จำกัด
บร�ษัท คิวพี (ประเทศไทย) (กิ่วไป) จำกัด

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

10.00
6.25
5.00
10.00

กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
ผูถือหุนของบร�ษัทมีกรรมการ
และผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
ผูถือหุนของบร�ษัทมีกรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
ผูถือหุนของบร�ษัทมีกรรมการและผูบร�หารรวมกัน

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเง�น
36. รายการบัญช�กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
ช�่อกิจการ
กิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
บร�ษัท ไอ.ดี.เอฟ จำกัด
บร�ษัท ไทยซันฟูดส จำกัด
บร�ษัท บางกอกรับเบอร จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท อินเตอรเนชั่นแนล
แลบบอราทอร�ส จำกัด
บร�ษัท ราชสีมาชอปปงคอมเพล็กซ จำกัด
บร�ษัท เดอะมอลลราชสีมา จำกัด
บร�ษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด)
จำกัด
บร�ษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด
บร�ษัท สห โตคิว คอรปอเรชั่น จำกัด
บร�ษัท นวเวช อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
(มหาชน) (เดิมช�่อ บมจ.เคพีเอ็น
เฮลทแคร)
บร�ษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสทร� จำกัด
บร�ษัท แชมปเอช จำกัด
บร�ษัท เทรเชอรฮิลล จำกัด
บร�ษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด) จำกัด
บร�ษัท รวมประโยชน จำกัด
บร�ษัท โชควัฒนา จํากัด
บร�ษัท เมยฟลาวเวอร สห ทราเวล
(ประเทศไทย) จำกัด
บร�ษัท แคน จำกัด
บร�ษัท ซันคัลเลอร โอ.เอ. จำกัด
บร�ษัท ซันแอนดแซนด จำกัด
บร�ษัท เพรซ�เดนท โคราคุเอ็น จำกัด
บร�ษัท สปร�งบอรด พลัส จำกัด
บร�ษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บร�ษัท เบสท แฟคตอร�่ เอาทเล็ท จำกัด
บร�ษัท อินทนิลเช�ยงใหม จำกัด
บร�ษัท มั้งค โปรดักชั่น จำกัด
บร�ษัท หลานปู จำกัด
บร�ษัท ธนูลักษณ จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท สมบัติธนา จำกัด
บร�ษัท ชัยลดาดล จำกัด
บร�ษัท เอกสุวรรณ จำกัด
บร�ษัท บุญวัฒนโชค จำกัด
บร�ษัท สายพิณวัฒนา จำกัด
บร�ษัท วัตสดรมัย จำกัด
ผูบร�หาร
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ประเทศที่จัดตั้ง/ บร�ษัทถือหุน
สัญชาติ
(รอยละ)

ลักษณะความสัมพันธ

ประเทศไทย

19.60

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

16.88
0.53
9.83

ประเทศไทย
ประเทศไทย

2.00
2.00

ผูถือหุนของบร�ษัทมีกรรมการ
และผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
ผูถือหุนของบร�ษัทมีกรรมการ
และผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

7.14
15.00
12.00

กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

14.25
14.37
4.17
4.00
9.00
3.93
0.00

กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
ผูถือหุนของบร�ษัทมีกรรมการและผูบร�หารรวมกัน

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
ผูถือหุนของบร�ษัทมีกรรมการและผูบร�หารรวมกัน
ผูถือหุนของบร�ษัทมีกรรมการและผูบร�หารรวมกัน
ผูถือหุนของบร�ษัทมีกรรมการและผูบร�หารรวมกัน
ผูถือหุนของบร�ษัทมีกรรมการและผูบร�หารรวมกัน
ผูถือหุนของบร�ษัทมีกรรมการและผูบร�หารรวมกัน
ผูถือหุนของบร�ษัทมีกรรมการและผูบร�หารรวมกัน
ผูถือหุนของบร�ษัทมีกรรมการและผูบร�หารรวมกัน
ผูถือหุนของบร�ษัทมีกรรมการและผูบร�หารรวมกัน
บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน
สั่งการและควบคุมกิจการตางๆ ของกิจการไมวา
ทางตรงหร�อทางออม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการ
ของบร�ษัท(ไมวาจะทำหนาที่ในระดับบร�หารหร�อไม)

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
36. รายการบัญช�กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

การกำหนดราคากับกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดจากการขาย
รายไดจากการใหเชาและบร�การ
รายไดอื่น
เง�นปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ซ�้อสินคา
คาใชจายอื่น
ดอกเบี้ยจาย

นโยบายราคา
ราคาตลาด/ราคาตามที่ตกลงรวมกัน
ตามสัญญาที่ไดตกลงกัน
ราคาตลาด/ตามสัญญาที่ไดตกลงกัน
ตามที่ประกาศจาย
ตามระบุในสัญญา
ราคาที่ตกลงรวมกัน/ตามสัญญาที่ไดตกลงกัน
ราคาตลาด/ตามสัญญาที่ไดตกลงกัน
ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจร�ง

รายการบัญช�กับกิจการที่เกี่ยวของกันที่เปนสาระสำคัญ มีรายละเอียดสรุปดังนี้
(หนวย : บาท)

รายได
รายไดจากการขาย
บร�ษัทยอย
บร�ษัทรวม
กิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดอื่น
บร�ษัทยอย
บร�ษัทรวม
กิจการที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยรับ
บร�ษัทรวม
เง�นปนผลรับ
บร�ษัทยอย
บร�ษัทรวม
กิจการที่เกี่ยวของกัน
คาใชจาย
ซ�้อสินคา
บร�ษัทยอย
บร�ษัทรวม
กิจการที่เกี่ยวของกัน
คาใชจายอื่น
บร�ษัทยอย
บร�ษัทรวม
กิจการที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยจาย
บร�ษัทยอย
กิจการที่เกี่ยวของกัน
เง�นปนผลจาย
บร�ษัทรวม
กิจการที่เกี่ยวของกัน
คาตอบแทนผูบร�หาร
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
รวมคาตอบแทนผูบร�หาร

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
งบการเง�นรวม
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
0.00
210,924,033.52
63,180,212.37

0.00
214,977,127.57
32,056,829.25

15,731,810.15
210,924,033.52
63,180,212.37

12,553,650.00
214,977,127.57
32,056,829.25

0.00
7,444,862.36
19,655,097.99

0.00
7,502,057.63
19,610,719.05

50,484,256.26
7,444,862.36
19,655,097.99

48,513,071.54
7,502,057.63
19,610,719.05

818,784.23

1,498,184.90

818,784.23

1,498,184.90

0.00
21,580,275.00
229,605,472.18

0.00
8,189,075.00
214,211,893.29

6,246,208.00
21,580,275.00
229,605,472.18

8,311,650.00
8,189,075.00
214,211,893.29

0.00
0.00
1,522,411.13
163,252.53
25,081,630,059.42 24,463,853,499.16

965,923,680.32
945,189,071.38
1,522,411.13
163,252.53
25,081,630,059.42 24,463,853,499.16

0.00
83,056,657.78
281,160,307.54

0.00
8,774,271.97
335,699,832.56

157,773,865.15
83,056,657.78
281,160,307.54

91,802,526.39
8,774,271.97
335,699,832.56

0.00
0.00

0.00
928,438.60

8,971,327.36
0.00

10,184,867.39
928,438.60

1,283,332.60
250,859,374.60

583,333.00
172,613,755.00

1,283,332.60
250,859,374.60

583,333.00
172,613,755.00

70,592,783.20
7,107,410.22
77,700,193.42

64,418,923.20
60,610,902.70
125,029,825.90

70,157,783.20
7,107,410.22
77,265,193.42

63,983,923.20
60,610,902.70
124,594,825.90
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36. รายการบัญช�กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
รายการสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของกันที่เปนสาระสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้

สินทรัพยและหนี้สิน
ลูกหนี้การคา
บร�ษัทยอย
บร�ษัทรวม
กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น
บร�ษัทยอย
บร�ษัทรวม
กิจการที่เกี่ยวของกัน
เง�นใหกูยืมระยะสั้นอื่น
กิจการที่เกี่ยวของกัน
คาขนสงคางรับ
บร�ษัทยอย
กิจการที่เกี่ยวของกัน
คาสงเสร�มการขายคางรับ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยสิทธ�การใช
บร�ษัทยอย
ดอกเบี้ยจายรอตัดบัญช�
บร�ษัทยอย
เง�นมัดจำและเง�นประกัน
บร�ษัทยอย
เจาหนี้การคา
บร�ษัทยอย
บร�ษัทรวม
กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น
บร�ษัทยอย
บร�ษัทรวม
กิจการที่เกี่ยวของกัน
คาใชจายคางจาย
บร�ษัทรวม
กิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินตามสัญญาเชา
บร�ษัทยอย
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2564

งบการเง�นรวม

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

0.00
47,815,535.24
4,039,925.34

0.00
48,093,736.35
2,145,124.85

18,413,541.11
47,815,535.24
4,039,925.34

18,157,042.85
48,093,736.35
2,145,124.85

0.00
145,058.37
118,637,372.02

0.00
0.00
172,598,949.29

3,640,056.44
145,058.37
118,637,372.02

3,310,082.37
0.00
172,598,949.29

0.00

27,500,000.00

0.00

27,500,000.00

0.00
0.00

0.00
3,944.50

3,622,388.00
0.00

3,646,788.00
3,944.50

2,176,866,530.42

2,278,206,878.31

2,176,866,530.42

2,278,206,878.31

0.00

0.00

73,861,462.69

82,473,330.90

0.00

0.00

15,682,227.50

17,373,389.12

0.00

0.00

8,800,000.00

5,000,000.00

0.00
369,414.24
3,952,339,272.89

0.00
0.00
3,767,042,475.87

151,996,277.31
369,414.24
3,952,339,272.89

139,633,505.53
0.00
3,767,042,475.87

0.00
815,921.21
66,947,820.31

0.00
2,953,979.29
74,816,519.47

3,526,820.55
815,921.21
66,947,820.31

0.00
2,953,979.29
74,816,519.47

2,389,440.16
8,471,920.00

0.00
8,384,857.20

2,389,440.16
8,471,920.00

0.00
8,384,857.20

0.00

0.00

104,912,012.73

113,420,240.95

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
37. การนำเสนอขอมูลทางการเง�นจำแนกตามสวนงาน
บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจขายสินคาอุปโภคบร�โภค และพัฒนาอสังหาร�มทรัพย บร�ษัทยอยแหงหนึ่งประกอบธุรกิจ
ลงทุนในอสังหาร�มทรัพย และใหบร�การและบร�ษทั ยอยอีกแหงหนึง่ ประกอบธุรกิจอาคารสำนักงานใหเชา กลุม บร�ษทั มีสว น
งานทางภูมิศาสตรหลักคือประเทศไทยและมีบางสวนงานเปนภูมิศาสตรตางประเทศ สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 และ 2563 กลุมบร�ษัทมีรายไดจากการขายในสวนงานภูมิศาสตรตางประเทศ จำนวน 884.03 ลานบาท และ
817.55 ลานบาท ตามลำดับ
สวนงานของกลุมบร�ษัท ในงบการเง�นรวมมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
งบการเง�นรวม สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
การตัดบัญช�
ขายสินคาอุปโภค อาคารสำนักงาน
รวม
อื่นๆ
บร�โภค
ใหเชา
รายการระหวางกัน
2564

รายได
รายไดจากภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
รายไดทั้งสิ้น
คาใชจาย
ตนทุนตามสวนงาน
คาใชจายขายและบร�หาร
กำไรจากการดำเนินงาน
รายไดอื่น
คาใชจายไมปนสวน
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเง�นไดนิติบุคคล
กำไรสุทธ�
ขอมูลอื่น
สินทรัพยสวนงาน
สินทรัพยไมปนสวน
สินทรัพยทั้งสิ้นตาม
งบการเง�นรวม
หนี้สินสวนงาน
หนี้สินไมปนสวน
หนี้สินทั้งสิ้นตาม
งบการเง�นรวม
คาเสื่อมราคา

2563

2564

2563

2564

2563

33,398.0 32,138.9
981.7 957.7
34,379.7 33,096.6

40.1
76.5
116.6

49.7
79.1
128.8

237.3
16.1
253.4

210.2
0.0
0.0 33,675.4 32,398.8
13.8 (1,074.3 ) (1,050.7 )
0.0
0.0
224.0 (1,074.3 ) (1,050.7)) 33,675.4 32,398.8

29,185.4 27,952.2
3,535.2 3,518.1
1,659.1 1,626.4

57.8
116.2
(57.4 )

60.4
54.4
14.0

159.7
0.0
93.7

136.2 (1,001.1 ) (978.7 28,401.8 27,170.1
0.0 (118.9 ) (113.8 ) 3,532.5 3,458.7
87.8 45.7
41.9 ) 1,741.1 1,770.0
808.6 760.4
(351.4 ) (411.1)
(0.2 ) (1.4
(403.4 ) (373.9)
1,794.8 1,744.0

8669.1 8265.5 3477.3 3588.4

55.1

8671.0 8143.7

107.0

104.8

3.1

49.5

3.3

46.2

89.3

17.7

97.8

63.3

18.3

2564

0.0

0.0

0.0

2563

2564

2563

0.0 12,201.5 11,951.7
22,552.7 22,122.5
34,754.2 34,074.1
0.0 8,763.4 8,210.3
1,898.7 2,150.0
10,662.1 10,360.3
0.0 174.1 169.2
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38. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข�้นในภายหนา
38.1ภาระผูกพัน
38.1.1 บร�ษทั ฯ มีภาระค้ำประกันทีท่ ำกับธนาคารและสถาบันการเง�นตางๆ ใหกบั กิจการทีเ่ กีย่ วของกัน ซ�ง่ เปน
การค้ำประกันตามสัดสวนของกลุมผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้
บร�ษัทยอย
- บจ.ทิพยวาร�นวัฒนา
บร�ษัทรวม
- บจ.รวมอิสสระ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
- บจ.ซูรูฮะ ( ประเทศไทย )
- บจ.สหพัฒนเร�ยลเอสเตท
บร�ษัทอื่น
- บจ.โมบาย โลจ�สติกส
รวม

(หนวย : บาท)
2563

2564
5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

63,750,000.00

0.00
216,000,000.00

35,500,000.00
216,000,000.00

14,000,000.00
235,000,000.00

14,000,000.00
334,250,000.00

38.1.2 บร�ษทั ฯ และบร�ษทั สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ จำกัด (มหาชน) ไดรว มกันค้ำประกันตามสัดสวนการลงทุน
ของผูรวมลงทุนฝายไทยใหกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้

- บจ.ทรานคอสมอส(ไทยแลนด)
- บจ.สห โตคิว คอรปอเรชั่น
รวม

2564
27,990,000.00
61,260,000.00
89,250,000.00

(หนวย : บาท)
2563
13,590,000.00
61,260,000.00
74,850,000.00

38.1.3 บร�ษัทฯ มีภาระผูกพันในการออกหนังสือค้ำประกันตอหนวยงานราชการและบร�ษัทเอกชน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้

ภาระในการใหธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน
การใชไฟฟา
หนวยงานราชการ
รวม
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2564

(หนวย : บาท)
2563

305,000.00
619,645.00
924,645.00

1,449,000.00
619,645.00
2,068,645.00

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
38. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข�้นในภายหนา (ตอ)
38.2 หนี้สินที่อาจเกิดข�้นภายหนา
38.2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บร�ษัทฯ มีภาระหนี้กับธนาคารโดยการรับเง�นลวงหนาจากการ
ใหธนาคารเร�ยกเก็บเง�นตามตั๋วเง�นรับการคาที่ครบกำหนด จำนวน 89.61 ลานบาท และ 106.40 ลานบาท ตามลำดับ
ภาระหนี้ดังกลาวจะหมดไปเมื่อธนาคารเร�ยกเก็บเง�นตามเช็คแตละฉบับได
38.2.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บร�ษัทฯ มีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งจากการ
ทำสัญญาใหการสนับสนุนการกอสราง แก บจ.รวมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จำนวน 60 ลานบาท
39. วัตถุประสงคและนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น
เคร�่องมือทางการเง�นที่สำคัญของกลุมบร�ษัท ประกอบดวย เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด ลูกหนี้การคา
และลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น สินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอื่น เง�นใหกูยืมระยะสั้น
เง�นใหกยู มื ระยะยาว เง�นกูย มื ระยะสัน้ อืน่ เจาหนีก้ ารคาและเจาหนีห้ มุนเว�ยนอืน่ และหนีส้ นิ สัญญาเชา กลุม บร�ษทั มีความ
เสี่ยงที่เกี่ยวของกับเคร�่องมือทางการเง�นดังกลาว และมีนโยบายการบร�หารความเสี่ยงดังนี้
39.1 ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสีย่ งทางดานสินเช�อ่ คือ ความเสีย่ งทีล่ กู คาหร�อคูส ญ
ั ญาไมสามารถชำระหนีแ้ กบร�ษทั ตามเง�อ่ นไขทีต่ กลง
ไวเมื่อครบกำหนด
ฝายบร�หารไดกำหนดนโยบายทางดานสินเช�่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางดานสินเช�่อดังกลาวอยางสม่ำเสมอ
โดยการว�เคราะหฐานะทางการเง�นของลูกคาทุกรายทีข่ อวงเง�นสินเช�อ่ ในระดับหนึง่ ๆ ณ วันทีร่ ายงานไมพบวามีความเสีย่ ง
จากสินเช�่อที่เปนสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเช�่อแสดงไวในราคาตามบัญช�ของสินทรัพยทางการเง�นแตละ
รายการในงบแสดงฐานะการเง�น อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากบร�ษทั มีฐานลูกคาจำนวนมาก ฝายบร�หารไมไดคาดวาจะเกิดผล
เสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไมได
39.2 ความเสี่ยงดานตลาด
39.2.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยหมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด ซ�่งสงผลกระทบตอการดำเนินงานและกระแสเง�นสดของบร�ษัท บร�ษัทมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ที่เกิดจากเง�นลงทุนระยะยาว ฝายบร�หารไดพิจารณาแลววาความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของบร�ษัทมีระดับต่ำเนื่องจาก
อัตราดอกเบี้ยสวนใหญเปนอัตราคงที่
39.2.2 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
บร�ษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเง�นสดและรายการเทียบเทา
เง�นสดใหเพียงพอตอการดำเนินงานของบร�ษัท และเพื่อทำใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเง�นสดลดลง
รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเง�นที่ไมใชตราสารอนุพันธของกลุมบร�ษัท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ซ�่งคิดจากกระแสเง�นสดที่ยังไมคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน สามารถแสดงได ดังนี้
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39. วัตถุประสงคและนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น (ตอ)
39.2 ความเสี่ยงดานตลาด (ตอ)
39.2.2 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบร�ษัทมีสินทรัพยทางการเง�นและหนี้สินทางการเง�นที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในงบการเง�นรวม ดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

งบการเง�นรวม
2563

2564
อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

สินทรัพยทางการเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา-หมุนเว�ยน
เง�นใหกูยืมระยะสั้น
เง�นใหกูยืมระยะยาว
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา-ไมหมุนเว�ยน
หนี้สินทางการเง�น
เง�นกูยืมระยะสั้นอื่น

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

1,892.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
1,708.65
0.66
6.55
515.33
3.57

194.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,087.31
1,708.65
0.66
6.55
515.33
3.57

2,361.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
1,463.27
1.31
31.05
0.00
5.03

190.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,551.57
1,463.27
1.31
31.05
0.00
5.03

0.00

27.32

0.00

27.32

0.00

26.32

0.00

26.32

หมายเหตุประกอบงบการเง�น

39. วัตถุประสงคและนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น (ตอ)
39.2 ความเสี่ยงดานตลาด (ตอ)
39.2.2 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (ตอ)
อัตราดอกเบี้ยและเง�นที่ครบกำหนดของเคร�่องมือทางการเง�นจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเง�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

งบการเง�นรวม
2563

2564

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

สินทรัพยทางการเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา-หมุนเว�ยน
เง�นใหกูยืมระยะสั้น
เง�นใหกูยืมระยะยาว
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา-ไมหมุนเว�ยน
หนี้สินทางการเง�น
เง�นกูยืมระยะสั้นอื่น

เมื่อทวงถาม

ภายใน
12 เดือน

มากกวา
12 เดือน

รวม

อัตราดอกเบี้ย
รอยละ

เมื่อทวงถาม

ภายใน
12 เดือน

มากกวา
12 เดือน

1,892.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
1,708.65
0.66
6.55
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
515.33
3.57

1,892.84
1,708.65
0.66
6.55
515.33
3.57

0.100 - 0.625
0.150 - 0.700
0.350 - 20.400
3.370 - 10.000
3.500 - 12.000
0.350 - 20.400

2,361.00
0.00
0.00
31.05
0.00
0.00

0.00
1,463.27
1.31
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.03

27.32

0.00

0.00

27.32

26.32

0.00

0.00

0.500

รวม

อัตราดอกเบี้ย
รอยละ

2,361.00 0.100 - 0.500
1,463.27 0.400 - 1.650
1.31 0.350 - 20.400
31.05 3.370 - 5.250
0.00
5.03 0.350 - 20.400
26.32

0.500 - 1.500
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หมายเหตุประกอบงบการเง�น

39. วัตถุประสงคและนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น (ตอ)
39.2 ความเสี่ยงดานตลาด (ตอ)
39.2.2 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บร�ษัทฯ มีสินทรัพยทางการเง�นและหนี้สินทางการเง�นที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในงบการเง�นเฉพาะกิจการ ดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563

2564
อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

สินทรัพยทางการเง�น
1,664.50
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
0.00
สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
0.00
เง�นใหกูยืมระยะสั้น
0.00
เง�นใหกูยืมระยะยาว
หนี้สินทางการเง�น
0.00
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งป
0.00
เง�นกูยืมระยะสั้นอื่น
0.00
หนี้สินตามสัญญาเชา

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

0.00
1,094.26
3.55
500.00

191.95
0.00
0.00
0.00

1,856.45
1,094.26
3.55
500.00

2,203.21
0.00
0.00
0.00

27.25
27.32
61.98

0.00
0.00
0.00

27.25
27.32
61.98

0.00
0.00
0.00

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

0.00
992.82
31.05
0.00

170.88
0.00
0.00
0.00

2,374.09
992.82
31.05
0.00

26.72
26.32
69.32

0.00
0.00
0.00

26.72
26.32
69.32

หมายเหตุประกอบงบการเง�น

39. วัตถุประสงคและนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น (ตอ)
39.2 ความเสี่ยงดานตลาด (ตอ)
39.2.2 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (ตอ)
อัตราดอกเบี้ยและเง�นที่ครบกำหนดของเคร�่องมือทางการเง�นจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเง�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563

2564

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

สินทรัพยทางการเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
เง�นใหกูยืมระยะสั้น
เง�นใหกูยืมระยะยาว
หนี้สินทางการเง�น
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกำหนด
ชำระในหนึ่งป
เง�นกูยืมระยะสั้นอื่น
หนี้สินตามสัญญาเชา

เมื่อทวงถาม

ภายใน
12 เดือน

มากกวา
12 เดือน

รวม

อัตราดอกเบี้ย
รอยละ

เมื่อทวงถาม

ภายใน
12 เดือน

มากกวา
12 เดือน

รวม

อัตราดอกเบี้ย
รอยละ

1,664.50
0.00
0.00
0.00

0.00
1,094.26
3.55
0.00

0.00
0.00
0.00
500.00

1,664.50
1,094.26
3.55
500.00

0.100 - 0.400
0.450 - 0.625
3.375
12.000

2,203.21
0.00
31.05
0.00

0.00
992.82
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

2,203.21
992.82
31.05
0.00

0.125 - 0.600
0.600 - 1.475
3.370 - 5.250
-

0.00
27.32
0.00

27.25
0.00
0.00

0.00
0.00
61.98

27.25 2.477 - 24.574
27.32
0.500
61.98 2.477 - 24.574

0.00
26.32
0.00

26.72
0.00
0.00

0.00
0.00
69.32

26.72 1.782 - 24.574
26.32 0.500 - 1.500
69.32 1.782 - 24.574
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39. วัตถุประสงคและนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น (ตอ)
39.3 มูลคายุติธรรมของเคร�่องมือทางการเง�น
เนื่องจากสินทรัพยทางการเง�นและหนี้สินทางการเง�นบางสวนจัดอยูในประเภทระยะสั้นหร�อมีอัตราดอกเบี้ย
ใกลเคียงกับอัตราตลาดฝายบร�หารของบร�ษทั ฯ จ�งประมาณมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยทางการเง�นและหนีส้ นิ ทางการเง�น
ดังกลาวใกลเคียงกับมูลคาตามบัญช�ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเง�น
มูลคาตามบัญช�และมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยทางการเง�นและหนีส้ นิ ทางการเง�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ดังตอไปนี้

ราคาทุน
ตัดจำหนาย

งบการเง�นรวม
มูลคาตามบัญช�
มูลคายุติธรรม
กำไรขาดทุน
รวม
เบ็ดเสร็จอื่น

(หนวย : บาท)
มูลคายุติธรรม

สินทรัพยทางการเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด 2,087,311,738.23
0.00 2,087,311,738.23 2,087,311,738.23
สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น 1,708,652,397.19
0.00 1,708,652,397.19 1,708,652,397.19
เง�นใหกูยืมระยะสั้น
6,550,000.00
0.00
6,550,000.00
6,550,000.00
เง�นใหกูยืมระยะยาว
515,329,877.15
0.00 515,329,877.15 515,329,877.15
สินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอื่น
0.00 14,802,587,588.26 14,802,587,588.26 14,802,587,588.26
หนี้สินทางการเง�น
เง�นกูยืมระยะสั้นอื่น
27,319,000.00
0.00
27,319,000.00
27,319,000.00

ราคาทุน
ตัดจำหนาย

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
มูลคาตามบัญช�
มูลคายุติธรรม
กำไรขาดทุน
รวม
เบ็ดเสร็จอื่น

(หนวย : บาท)
มูลคายุติธรรม

สินทรัพยทางการเง�น
0.00 1,856,450,901.00 1,856,450,901.00
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด 1,856,450,901.00
0.00 1,094,261,863.54 1,094,261,863.54
สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น 1,094,261,863.54
3,550,000.00
0.00
3,550,000.00
3,550,000.00
เง�นใหกูยืมระยะสั้น
500,000,000.00
0.00 500,000,000.00 500,000,000.00
เง�นใหกูยืมระยะยาว
สินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอื่น
0.00 14,757,047,588.26 14,757,047,588.26 14,757,047,588.26
หนี้สินทางการเง�น
เง�นกูยืมระยะสั้นอื่น
27,319,000.00
0.00
27,319,000.00
27,319,000.00
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หมายเหตุประกอบงบการเง�น
39. วัตถุประสงคและนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น (ตอ)
39.3 มูลคายุติธรรมของเคร�่องมือทางการเง�น (ตอ)
กลุมบร�ษัทมีการประมาณมูลคายุติธรรมของเคร�่องมือทางการเง�นตามหลักเกณฑดังนี้
มูลคายุตธิ รรมของเง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษทั ทีไ่ มใชบร�ษทั จดทะเบียนคำนวณ โดยประเมินและพิจารณา
จากการเปลี่ยนแปลงในฐานะทางการเง�นและผลการดำเนินงานของกิจการที่ถูกลงทุน รวมถึงปจจัยอื่นๆ ซ�่งสรุปไดวา
ราคาทุนของเง�นลงทุนในตราสารทุนดังกลาวไดสะทอนมูลคายุตธิ รรมและ โดยใชเทคนิคการคิดลดกระแสเง�นสดในอนาคต
และว�ธ�ในการประเมินมูลคายุติธรรมอื่น
ในระหวางปปจจุบัน ไมมีการโอนรายการระหวางลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม
ลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุมบร�ษัทมีสินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของ
มูลคายุติธรรม ดังนี้

งบการเง�นรวม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
เง�นลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด
ตราสารหนี้ที่วัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เง�นลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความ
ตองการของตลาด
ตราสารทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวม

0.00

1,158,143,436.57

0.00

1,158,143,436.57

7,511,098,583.63

357,178,614.43

0.00

7,868,277,198.06

0.00

0.00

5,776,166,953.63

5,776,166,953.63
(หนวย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
เง�นลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด
ตราสารหนี้ที่วัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เง�นลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความ
ตองการของตลาด
ตราสารทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หนวย : บาท)

รวม

0.00

1,158,143,436.57

0.00

1,158,143,436.57

7,511,098,583.63

357,178,614.43

0.00

7,868,277,198.06

0.00

0.00

5,730,626,953.63

5,730,626,953.63

40. การอนุมัติงบการเง�น
งบการเง�นนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเง�นโดยคณะกรรมการของบร�ษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2565

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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การว�เคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ
1.) ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานประจำป 2564 และ 2563 ของบร�ษัทและบร�ษัทยอย มีรายไดรวม 34,010.46 ลานบาท
และ 32,714.51 ลานบาท เปร�ยบเทียบกับป 2563 เพิม่ ข�น้ 1,295.95 ลานบาท คิดเปน 3.96% มีตน ทุนขายและคาใชจา ย
รวมทั้งสิ้น 31,863.99 ลานบาท เพิ่มข�้นจากป 2563 เปนจำนวน 1,237.93 ลานบาท คิดเปน 4.04 % และมีกำไรสุทธ�
รวม 1,794.79 ลานบาท เพิ่มข�้นจากปกอน 50.85 ลานบาท คิดเปน 2.92% ผลการดำเนินงานและรายไดที่เพิ่มข�้น
มาจากองคประกอบหลักที่สำคัญ ดังนี้
รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายของบร�ษัทและบร�ษัทยอยในป 2564 มีจำนวน 33,398.05 ลานบาท เพิ่มข�้นจากป 2563
จำนวน 1,259.18 ลานบาท คิดเปน 3.92%
ในป 2564 ทีผ่ า นมา เศรษฐกิจไทยไดรบั ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโคว�ด-19 ระลอกใหม การดำเนิน
ธุรกิจภายใตสถานการณนี้เปนไปอยางยากลำบาก บร�ษัทจ�งตองปรับกลยุทธการบร�หารธุรกิจ ปรับเปลี่ยนว�ธ�การทำงาน
บร�หารจัดการสูบร�บทใหม ความปกติใหม (New Normal) ใหสอดรับกับพฤติกรรมผูบร�โภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
การลดตนทุน ลดคาใชจายเพื่อรักษาผลการดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว
รายไดอื่นๆ
รายไดอน่ื ๆของบร�ษทั และบร�ษทั ยอยในป 2564 ประกอบดวย รายไดจากการใหเชาและบร�การ จำนวน 277.41
ลานบาท รายไดจากเง�นปนผลรับ 246.22 ลานบาท และรายไดอน่ื 82.70 ลานบาท เมือ่ เปร�ยบเทียบกับป 2563 รายได
อื่นๆ ของบร�ษัท เพิ่มข�้นจำนวน 17.64 ลานบาท คิดเปน 27.08%
คาใชจาย
ตนทุนขาย ตนทุนการใหเชาและบร�การ ตนทุนในการจัดจำหนายและคาใชจายในการบร�หารรวมของบร�ษัท
และบร�ษัทยอยป 2564 เพิ่มข�้น 1,237.93 ลานบาท คิดเปน 4.04% เมื่อเทียบกับป 2563 เปนการเพิ่ม ข�้นของคา
ใชจายรวม และเนื่องจากในป 2563 มีผลขาดทุนจากการดอยคาเง�นลงทุน 26.74 ลานบาท โดยพิจารณาดอยคาจาก
ผลการดำเนินงานในปที่ผานมาของบร�ษัทที่รวมลงทุน
กำไรสุทธ�
บร�ษัทและบร�ษัทยอย ในป 2564 มีกำไรขั้นตน 5,197.07 ลานบาท คิดเปน 15.56% ของยอดขาย เมื่อนำ
กำไรขั้นตนบวกดวยรายไดอื่นๆ หักตนทุนในการจัดจำหนาย คาใชจายในการบร�หารและตนทุนทางการเง�น มีกำไรกอน
หักภาษีเง�นได 2,198.17 ลานบาท และมีกำไรสุทธ�หลังหักภาษี 1,794.79 ลานบาท เพิ่มข�้นจากป 2563 จำนวน 50.85
ลานบาท หร�อคิดเปน 2.92%
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2.) ฐานะการเง�น
สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวมของบร�ษัทและบร�ษัทยอย สิ้นสุดป 2564 มีมูลคา 34,754.15 ลานบาท เพิ่มข�้นจากป 2563
จำนวน 680.05 ลานบาท คิดเปน 2.0% โดยสินทรัพยหมุนเว�ยนเพิ่มข�้น 159.73 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเว�ยน
เพิ่มข�้น 520.32 ลานบาท
สินทรัพยหมุนเว�ยน ประกอบดวย เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดลดลง 464.26 ลานบาท สินทรัพย
ทางการเง�นหมุนว�ยนอื่นเพิ่มข�้น 245.38 ลานบาท ซ�่งเปนเง�นฝากกับสถาบันการเง�นประเภทฝากประจำ ลูกหนี้การคา
และลูกหนีห้ มุนเว�ยนอืน่ เพิม่ ข�น้ 261.76 ลานบาท โดยลูกหนีก้ ารคาของบร�ษทั ฯ ในป 2564 มีจำนวน 4,298.57 ลานบาท
คิดเปน 12.37% ของสินทรัพยรวม มีระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ ฉลีย่ 52 วัน ในจำนวนลูกหนีท้ ง้ั หมดเปนลูกหนีท้ ย่ี งั ไมถงึ
กำหนดชำระ ซ�่งเพิ่มข�้นจากป 2563 จำนวน 1,262.92 ลานบาท
สินทรัพยไมหมุนเว�ยนเพิ่มข�้น 520.32 ลานบาท จากการเพิ่มข�้นของเง�นใหกูยืมระยะยาวจำนวน 515.33
ลานบาท และสินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยน ซ�่งประกอบดวยตราสารทุนและตราสารหนี้ ของหลักทรัพยในความ
ตองการของตลาด ที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม และตราสารหนี้ของหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาด
ที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ลดลงจำนวน 468.84 ลานบาท และลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มข�้นจำนวน
480 ลานบาท
หนี้สินรวม
บร�ษัทและบร�ษัทยอย มีหนี้สินรวม สิ้นสุดป 2564 มีจำนวน 10,662.13 ลานบาท เพิ่มข�้นจากป 2563 จำนวน
301.88 ลานบาท หร�อคิดเปน 2.91% เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเว�ยนอื่นเพิ่มข�้น 460.92 ลานบาท คาสงเสร�ม
การขายคางจายเพิม่ ข�น้ 54.18 ลานบาท ทัง้ นีร้ ายการหนีส้ นิ สวนใหญเปนเจาหนีก้ ารคา คิดเปน 46.70% ของหนีส้ นิ รวม
ซ�่งบร�ษัทไดชำระหนี้ตามกำหนดเวลาเสมอ และเนื่องจากบร�ษัทฯไมมีเง�นกูยืมจากสถาบันการเง�น จ�งไมมีภาระในการ
ชำระดอกเบี้ย
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบร�ษัทและบร�ษัทยอย สิ้นสุดป 2564 มีจำนวน 24,092.02 ลานบาท เพิ่มข�้นจากป 2563
เปนจำนวน 378.17 ลานบาท จากกำไรสุทธ�ป 2564 จำนวน 1,794.79 ลานบาท และบันทึกผลกำไรจากการวัดมูลคา
ยุติธรรมของเง�นลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด และเง�นลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการ
ของตลาด ลดลงจำนวน 775.17 ลานบาท
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3.) ฐานะสภาพคลอง
กระแสเง�นสด
ในป 2564 บร�ษัทและบร�ษัทยอย มีเง�นสดสุทธ�ลดลง 464.26 ลานบาท จากกระแสเง�นสดสุทธ�จากกิจกรรม
ดำเนินงาน จำนวน 1,806.75 ลานบาท ลดลงจากป 2563 จำนวน 190.87 ลานบาท จากการเพิ่มข�้นของเจาหนี้การคา
และเจาหนี้หมุนเว�ยนอื่น 460.98 ลานบาท ซ�่งเปนผลจากการจายชำระหนี้ที่ชาลง
เง�นสดสุทธ�ใชไปในกิจกรรมลงทุน 1,536.73 ลานบาท ลงทุนในตราสารทุนเพิ่มข�้นจำนวน 548.03 ลานบาท
จากการใหเง�นกูยืมระยะยาว จำนวน 515 ลานบาท และลงทุนในการซ�้อทรัพยสิน 460.20 ลานบาท
ความเหมาะสมของโครงสรางเง�นทุน
บร�ษทั และบร�ษทั ยอยมีอตั ราสวนหนีส้ นิ ตอสวนของผูถ อื หุน สิน้ สุดป 2564 คิดเปน 0.44 เทา ซ�ง่ อยูใ นระดับต่ำ
จัดวาอยูในเกณฑที่ดีมาก ขณะที่ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของบร�ษัทอยูในระดับสูงที่ 8,469.08 เทา แสดงวา
บร�ษัทและบร�ษัทยอย มีกำไรจากการดำเนินงานเพียงพอที่จะชำระดอกเบี้ย แสดงใหเห็นถึงเสถียรภาพของโครงสราง
ทางการเง�นที่ดี มีฐานะทางการเง�นที่มั่นคงและแข็งแกรง มีความสามารถในการชำระหนี้ไดเปนอยางดี
สภาพคลองที่สำคัญ
ในป 2564 บร�ษัทและบร�ษัทยอย มีผลการดำเนินงานที่ดีและมีสภาพคลองอยูในระดับที่ดีมาตลอด ทั้งนี้เกิด
จากบร�ษทั และบร�ษทั ยอย มีระบบติดตามการชำระเง�นจากลูกหนีก้ ารคาทีม่ ปี ระสิทธ�ภาพ ประกอบกับลูกคาสวนใหญเปน
ลูกคาที่ดีและมีการชำระเง�นตรงตามกำหนด โดยมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.46 เทา ลดลงจากปที่แลว 0.06 เทา
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 0.81 เทา และอัตราสวนสภาพคลองกระแสเง�นสด 0.22 เทา ระยะเวลาเก็บหนี้
เฉลี่ย 52 วัน ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย 12 วัน อัตราสวนดังกลาว แสดงใหเห็นวาบร�ษัทมีสภาพคลองในระดับสูงและ
มีเง�นทุนหมุนเว�ยนอยางเพียงพอ
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ขอมูลทางการเง�นโดยสรุปของบร�ษทั และบร�ษทั ยอย 2564-2562
รายการ
ผลการดำเนินงาน
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
กำไรขั้นตน
กำไรกอนภาษีและดอกเบี้ย
กำไรกอนภาษี
กำไร (ขาดทุน)

2564

33,398,047
606,414
34,010,462
31,863,985
5,197,066
2,198,327
2,198,165
1,794,794

ฐานะการเง�น
สินทรัพยหมุนเว�ยน
สินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนและเง�นลงทุน
อสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย = รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเว�ยน
หนี้สินอื่น
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
* จำนวนหุน

12,474,883
15,917,108
3,474,845
2,240,598
125,546
34,754,151
8,561,808
2,100,320
10,662,128
24,092,022
330,000,000

* อัตรากำไรขั้นตน (%)
* อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
* อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
* อัตราสวนของสินทรัพยหมุนเว�ยนตอหนี้สินหมุนเว�ยน (เทา)
* อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
* ระยะเวลาดำรงสินคาคงคลัง (วัน)
* ระยะเวลาการรับชำระหนี้ (วัน)
* กำไรสุทธ�ตอหุน (บาท)
* เง�นปนผลตอหุน (บาท)
* มูลคาหุนตามบัญช�ตอหุน (บาท)

15.56
7.51
5.22
1.46
0.44
12
52
5.32
1.60
73.91

%

2563

%

2562

%

100.00 32,138,866 100.00 32,802,812 100.00
1.82
575,648 1.79
540,558 1.65
101.83 32,714,514 101.79 33,343,370 101.65
95.41 30,626,056 95.29 31,261,522 95.30
15.56 5,146,371 16.01 5,176,793 15.78
6.58 2,119,264 6.59 2,104,612 6.42
6.58 2,117,835 6.59 2,104,225 6.41
5.37 1,743,950 5.43 1,744,968 5.32
35.89
45.80
10.00
6.45
0.36
100.00
24.64
6.04
30.68
69.32

12,315,152
16,198,494
3,586,125
1,760,280
214,050
34,074,101
8,120,379
2,239,873
10,360,252
23,713,849
330,000,000
16.01
8.28
5.70
1.52
0.44
11
53
5.18
1.60
67.58

36.14
47.54
10.52
5.17
0.63
100.00
23.83
6.57
30.41
69.59

10,959,516
11,143,485
3,088,354
1,614,570
290,226
27,096,152
7,496,751
1,184,435
8,681,186
18,414,866
330,000,000

40.45
41.13
11.40
5.96
1.07
100.00
27.67
4.37
32.04
67.96

15.78
9.75
6.49
1.46
0.47
11
54
5.18
1.50
54.03

หนวย : พันบาท ยกเวนอัตรารอยละในวงเล็บและรายการใน *
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168
ช�่อ - นามสกุล
ตำแหนง
วันที่ไดรับแตงตั้ง
1. นายบุณยสิทธ�์ โชควัฒนา
- ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
ป 2504

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา
หลักสูตรการอบรม

84 ปร�ญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- สาขาบร�หารธุรกิจ
มหาว�ทยาลัยบูรพา
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
- สาขาว�ศวกรรมศาสตร
มหาว�ทยาลัยขอนแกน
มหาว�ทยาลัยราชภัฎเช�ยงใหม
- สาขากฎหมาย
มหาว�ทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุน
- สาขาว�ทยาศาสตร (สิง่ ทอและเคร�อ่ งนุง หม)
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษทั ไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003
- Director Certification Program
(DCP) 68/2005

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บร�ษัท (%) ระหวางผูบ ร�หาร
0.84

2, 3, 5, 9 และ 10

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมาไมมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสำคัญ

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตำแหนง

บร�ษัทจดทะเบียน
2560 - ปจจุบัน
ที่ปร�กษาคณะกรรมการ
2560 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
2560 - ปจจุบัน
ที่ปร�กษา
2560 - ปจจุบัน
ที่ปร�กษาคณะกรรมการ
2560 - เม.ย. 2561 กรรมการ
2560 - ก.ค. 2563 ประธานกรรมการ
ส.ค. 2563 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ
2560 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการบร�หาร และประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
2560 - ปจจุบัน
ที่ปร�กษากิตติมศักดิ์
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบร�ษัท
2560 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการ

- ไมมี -

ช�่อหนวยงาน / บร�ษัท
บมจ. ธนูลักษณ
บมจ. ไทยเพรซ�เดนทฟูดส
บมจ. ไทยวาโก
บมจ. ทีพีซ�เอส
บมจ. สหโคเจน (ชลบุร�)
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
บมจ. ไอ.ซ�.ซ�. อินเตอรเนชั่นแนล
จำนวน 13 แหง
บมจ. ไทยเพรซ�เดนทฟูดส

เอกสารแนบ 1

รายงานประจำป 2564

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบร�หาร ผูบร�หารสายงานบัญช�และการเง�น และเลขานุการบร�ษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบร�หาร ผูบร�หารสายงานบัญช�และการเง�น และเลขานุการบร�ษัท
ช�่อ - นามสกุล
ตำแหนง
วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา
หลักสูตรการอบรม

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บร�ษัท (%) ระหวางผูบ ร�หาร

2. นายบุญชัย โชควัฒนา
- ประธานกรรมการบร�ษัท
- ประธานกรรมการบร�หาร
- ประธานกรรมการสรรหา และ
กำหนดคาตอบแทน
ป 2515

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมาไมมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสำคัญ

ชวงเวลา

ตำแหนง

บร�ษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
2564 - ปจจุบัน
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบร�ษัท
ต.ค. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ
2560 - ปจจุบัน
2560 - ปจจุบัน
2560 - ปจจุบัน
2562 - ปจจุบัน

- ไมมี บร�ษัทจดทะเบียน
2560 - ปจจุบนั
ประธานกรรมการ
2560 - 23 เม.ย. 2561 รองประธานกรรมการ
2560 - 11 เม.ย. 2561 กรรมการ
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบร�ษัท

- ไมมี -

ช�่อหนวยงาน / บร�ษัท
บมจ. ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี
บมจ. ไทยเพรซ�เดนทฟูดส
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
บมจ. เมืองไทยประกันภัย
บมจ. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี
จำนวน 16 แหง
บมจ. ไทยเพรซ�เดนทฟูดส

บมจ.นิวซ�ตี้ (กรุงเทพ)
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
บมจ. ไอที ซ�ตี้
จำนวน 4 แหง
- ไมมี -

เอกสารแนบ 1

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

74 ปร�ญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
0.84 1, 3, 5, 9 และ 10
- สาขานิเทศศาสตร มหาว�ทยาลัยนเรศวร
- สาขาบร�หารธุรกิจ มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม
- สาขาว�ชาการจัดการโลจ�สติกส
มหาว�ทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปร�ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปร�ญญาตร� ศิลปศาสตร (รัฐศาสตร)
มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003
- Director Certification Program
(DCP) 68/2005
การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมาไมมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสำคัญ
86 Assumption Commercial College (1956) 0.52 1, 2, 5, 9 และ 10
3. นายบุญปกรณ โชควัฒนา
B.A. Economics University of
- รองประธานกรรมการ
Nottingham (1962)
ป 2505
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003
- Director Certification Program
(DCP) 68/2005
- Role of Compensation Committee
(RCC) 7/2008

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

169

170
ช�่อ - นามสกุล
ตำแหนง
วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา
หลักสูตรการอบรม

4. นางผาสุข รักษาวงศ
67 ปร�ญญาโทบร�หารธุรกิจ
- รองประธานกรรมการบร�หาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
19 มิถุนายน 2551
- Director Accreditation Program
(DAP) 75/2008
- Director Certification Program
(DCP) 251/2017
- Risk Management Program for
Corporate Leaders (RCL) 7/2017
สถาบันว�ทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร วตท.30

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บร�ษัท (%) ระหวางผูบ ร�หาร
0.03

-

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมาไมมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสำคัญ
57 ปร�ญญาโทบร�หารธุรกิจ, มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ 0.14
1,2 และ 3
5. นายเวทิต โชควัฒนา
ปร�ญญาตร� Electronic Engineer, San Francisco
- กรรมการผูอำนวยการ
State University, California, U.S.A
- กรรมการบร�หาร
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- กรรมการสรรหาและกำหนด
- Director Accreditation Program
คาตอบแทน
(DAP) 75/2008
19 มิถุนายน 2551
- Director Certification Program
(DCP) 251/2017
- Risk Management Program for
Corporate Leaders (RCL) 4/2016
สถาบันว�ทยาลัยตลาดทุน
- หลักสูตรผูบร�หารระดับสูง รุนที่ 21/2558
การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมาไมมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสำคัญ

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2560 - ปจจุบัน

ตำแหนง

ช�่อหนวยงาน / บร�ษัท

บร�ษัทจดทะเบียน
บมจ. นวเวชอินเตอรเนชั่นแนล
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แหง
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบร�ษัท - ไมมี -

- ไมมี บร�ษัทจดทะเบียน
2560 - ปจจุบัน
กรรมการ
ต.ค. 2564 - ปจจุบนั ประธานกรรมการบร�หาร
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบร�ษัท
2560 - ปจจุบัน
กรรมการ

- ไมมี -

บมจ. ไทยเพรซ�เดนทฟูดส
บมจ. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี
จำนวน 15 แหง
บมจ. ไทยเพรซ�เดนทฟูดส

เอกสารแนบ 1

รายงานประจำป 2564

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบร�หาร ผูบร�หารสายงานบัญช�และการเง�น และเลขานุการบร�ษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบร�หาร ผูบร�หารสายงานบัญช�และการเง�น และเลขานุการบร�ษัท
ช�่อ - นามสกุล
ตำแหนง
วันที่ไดรับแตงตั้ง
6. นายบุญฤทธ�์ มหามนตร�
- กรรมการบร�ษัท
ป 2531

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา
หลักสูตรการอบรม

76 ว�ทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003
- Director Certification Program
(DCP) 68/2005

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บร�ษัท (%) ระหวางผูบ ร�หาร
0.02

-

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมาไมมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสำคัญ
47 เอ็มบีเอ อินเตอรเนชั่นแนล บิสซ�เนส
0.09
7. นายเพชร พะเนียงเวทย
- กรรมการบร�ษัท
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีแหงซ�ดนีย
- กรรมการบร�หาร
ประเทศออสเตรเลีย
- ผูอำนวยการฝายการตลาด 2
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
26 เมษายน 2555
- Director Accreditation Program
(DAP) 99/2012

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมาไมมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสำคัญ

ชวงเวลา

ตำแหนง

ช�่อหนวยงาน / บร�ษัท

บร�ษัทจดทะเบียน
บมจ. สหโคเจน (ชลบุร�)
2560 - 14 ธ.ค. 2564 กรรมการอิสระ
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แหง
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบร�ษัท - ไมมี -

- ไมมี บร�ษัทจดทะเบียน
2560
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
2560 - 2562
ผูจ ดั การสำนักการลงทุนตางประเทศ
ม.ค. 2563-ธ.ค. 2563 ผูช ว ยรองผูอ ำนวยการ สายงานพัฒนา
ธุรกิจ และการลงทุนตางประเทศ
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบร�ษัท

2560 - ปจจุบนั

บมจ. ไทยเพรซ�เดนทฟูดส
บมจ. ไทยเพรซ�เดนทฟูดส
บมจ. ไทยเพรซ�เดนทฟูดส
จำนวน 5 แหง
-ไมมี-

- ไมมี บร�ษัทจดทะเบียน
-ไมมีกิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แหง
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบร�ษัท -ไมมี-

- ไมมี -

เอกสารแนบ 1

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมาไมมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสำคัญ
0.23
8. นางสาวศิร�ลักษณ ธนสารศิลป 72 ปร�ญญาตร� (นิติศาสตร)
- กรรมการบร�ษัท
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
17 ธันวาคม 2558
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 22/2004

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

171

172
ช�่อ - นามสกุล
ตำแหนง
วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา
หลักสูตรการอบรม

9. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
45 ปร�ญญาโท สาขาการคาและนโยบายระหวาง- กรรมการบร�ษัท
ประเทศ มหาว�ทยาลัยจอรจเมสัน
- รองกรรมการผูอำนวยการ
สหรัฐอเมร�กา
- กรรมการบร�หาร
ปร�ญญาตร� คณะเศรษฐศาสตร
- ประธานกรรมการบร�หาร
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
ความเสี่ยง
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- กรรมการและเลขานุการคณะ
- Director Accreditation Program
กรรมการสรรหาและกำหนด
(DAP) 55/2006
คาตอบแทน
- Risk Management Program for
17 ธันวาคม 2558
Corporate Leaders (RCL) 8/2017

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บร�ษัท (%) ระหวางผูบ ร�หาร
0.46

1, 2 และ 3

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมาไมมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสำคัญ
52 ปร�ญญาตร� ศิลปะศาสตร
0.07
1, 2 และ 3
10. นายธรรมรัตน โชควัฒนา
- กรรมการบร�ษัท
มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ
11 พฤษภาคม 2560
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003
- Director Certification Program
(DCP) 68/2005
- อบรมหลักสูตร CSP รุน 31/2009
- Company Secretary
Program (CSP) 31/2009

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมาไมมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสำคัญ

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2560
2560 - ปจจุบัน
2562 - ปจจุบัน

2560 - ปจจุบัน
2560 - ปจจุบัน
2560 - 2561
2561 - ปจจุบัน
2560 - ปจจุบัน
2560 - ปจจุบัน

ตำแหนง
บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูอำนวยการและ
ผูอำนวยการฝายการเง�น
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบร�ษัท

- ไมมี บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กรรมการผูอำนวยการ และ
รองประธานกรรมการบร�หาร
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบร�ษัท
กรรมการ
ประธานกรรมการ

- ไมมี -

ช�่อหนวยงาน / บร�ษัท
บมจ. ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี
บมจ. ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี
บมจ. ไอ.ซ�.ซ�. อินเตอรเนชั่นแนล
จำนวน 13 แหง
- ไมมี -

บมจ. ไทยวาโก
บมจ. ไอ.ซ�.ซ�. อินเตอรเนชั่นแนล
บมจ. ธนูลักษณ
บมจ. ธนูลักษณ
จำนวน 40 แหง
บจ.เพนส มารเก็ตติ้ง แอนดดิสทร�บิวชั่น
บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย)

เอกสารแนบ 1

รายงานประจำป 2564

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบร�หาร ผูบร�หารสายงานบัญช�และการเง�น และเลขานุการบร�ษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบร�หาร ผูบร�หารสายงานบัญช�และการเง�น และเลขานุการบร�ษัท
ช�่อ - นามสกุล
ตำแหนง
วันที่ไดรับแตงตั้ง
11. นายวศิน เตยะธ�ติ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
28 เมษายน 2540

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา
หลักสูตรการอบรม

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บร�ษัท (%) ระหวางผูบ ร�หาร

73 ปร�ญญาตร� คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช� 0.005
จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003

-

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมาไมมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสำคัญ

ชวงเวลา

ตำแหนง

ช�่อหนวยงาน / บร�ษัท

2560 - ปจจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน
บมจ.ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี
รองประธานกรรมการ
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน จำนวน 10 แหง
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบร�ษัท - ไมมี -

2560 - ปจจุบัน

- ไมมี บร�ษัทจดทะเบียน
บมจ. แพนเอเซ�ยฟุตแวร
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน - ไมมี กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบร�ษัท - ไมมี -

- ไมมี บร�ษัทจดทะเบียน
เม.ย. 2560
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2560 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
เม.ย. 60 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบร�ษัท
- ไมมี -

บมจ. เอสแอนดเจ อินเตอรเนชั่นแนล
เอ็นเตอรไพรส
บมจ. ฟารอีสท เฟมไลน ดี.ดี.บี.
บมจ.ประชาอาภรณ
จำนวน 1 แหง
- ไมมี -

เอกสารแนบ 1

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมาไมมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสำคัญ
12. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน มีเพียร 74 ปร�ญญาโท บร�หารรัฐกิจ (Public Affairs)
- กรรมการอิสระ
สหรัฐอเมร�กา
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
ปร�ญญาตร� รัฐศาสตร (ปกครอง)
27 เมษายน 2552
มหาว�ทยาลัยเช�ยงใหม
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 77/2009
การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมาไมมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสำคัญ
13. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ 74 ปร�ญญาโท M.Acc.,
- กรรมการอิสระ
Western Illinois University, U.S.A.
- กรรมการตรวจสอบ
บัญช�บณั ฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช�
22 เมษายน 2539
จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญช�,
จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

173

174
ช�่อ - นามสกุล
ตำแหนง
วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา
หลักสูตรการอบรม

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บร�ษัท (%) ระหวางผูบ ร�หาร

14. นายแพทยว�ชัย เจร�ญวงค
- กรรมการอิสระ
25 เมษายน 2559

75 แพทยศาสตรบัณฑิต ศิร�ราชพยาบาล
มหาว�ทยาลัยมหิดล
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 138/2017
การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมาไมมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสำคัญ
75 อัสสัมชัญ ศร�ราชา
0.01
อัสสัมชัญ พาณิชยการ
Joint Venture Management Course,
Insead University
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003
การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมาไมมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสำคัญ
15. นายว�ช�ต ตันติอนุนานนท
- กรรมการอิสระ
23 เมษายน 2561

72 บัญช�บัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
0.05
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Effective Minute Taking (EMT) 14/2009
- Risk Management Program for
Corporate Leaders (RCL) 7/2017
หลักสูตรการอบรมจากหนวยงานอื่น
- อบรม Corporate Secretary Development Program
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช�
จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
- อบรมการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
จากสมาคมการจัดการธุรกิจ แหงประเทศไทย
การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมาไมมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสำคัญ
16. นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร
- เลขานุการบร�ษัท
- กรรมการบร�หาร
- กรรมการธรรมาภิบาล
10 พฤษภาคม 2548

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
-

ตำแหนง

ช�่อหนวยงาน / บร�ษัท

บร�ษัทจดทะเบียน
- ไมมี กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน - ไมมี กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบร�ษัท - ไมมี - ไมมี -

2560 - ปจจุบัน
2560 - ปจจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบร�ษัท

บมจ. ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี
บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
จำนวน 1 แหง
- ไมมี -

- ไมมี -

บร�ษัทจดทะเบียน
- ไมมี กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แหง
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบร�ษัท - ไมมี -

- ไมมี -

เอกสารแนบ 1

รายงานประจำป 2564

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบร�หาร ผูบร�หารสายงานบัญช�และการเง�น และเลขานุการบร�ษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบร�หาร ผูบร�หารสายงานบัญช�และการเง�น และเลขานุการบร�ษัท
ช�่อ - นามสกุล
ตำแหนง
วันที่ไดรับแตงตั้ง
17. นายวระ พันธกมล
- กรรมการบร�หาร
9 พฤษภาคม 2556

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา
หลักสูตรการอบรม

63 มินเิ อ็มบีเอ เศรษฐศาสตรธรุ กิจและการจัดการ
จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
ปร�ญญาตร� คณะว�ทยาการจัดการ
สาขาว�ชาการตลาด
มหาว�ทยาลัยราชภัฏพระนคร

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บร�ษัท (%) ระหวางผูบ ร�หาร
0.006

-

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมาไมมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสำคัญ
54 ปร�ญญาโท สาขาว�ชาการตลาด
18. นายปุณว�ณ สุขเย็น
- กรรมการบร�หาร
Thames Valley University
- กรรมการธรรมาภิบาล
- ผูอำนวยการฝายขาย 2
12 พฤษภาคม 2557

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมาไมมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสำคัญ

ชวงเวลา
2560 - ปจจุบัน

ตำแหนง

ช�่อหนวยงาน / บร�ษัท

บร�ษัทจดทะเบียน
- ไมมี กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน - ไมมี กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบร�ษัท - ไมมี -

2560 - ปจจุบัน

- ไมมี บร�ษัทจดทะเบียน
- ไมมี กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน - ไมมี กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบร�ษัท - ไมมี -

2560 - ปจจุบัน

- ไมมี บร�ษัทจดทะเบียน
- ไมมี กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แหง
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบร�ษัท - ไมมี -

- ไมมี -

เอกสารแนบ 1

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมาไมมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสำคัญ
60 ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ
0.001
19. นายปร�ญญา สิทธ�ดำรง
มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ
- กรรมการบร�หาร
ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตรบัณฑิต
- ผูอำนวยการฝายการตลาด 1
มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
1 พฤษภาคม 2551
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Risk Management Program for
Corporate Leaders (RCL) 8/2017

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

175

176
ช�่อ - นามสกุล
ตำแหนง
วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา
หลักสูตรการอบรม

20. นายพีระพล จันทรว�จ�ตร
45 ปร�ญญาโท Telecommunication
- กรรมการบร�หาร
Management
- กรรมการบร�หารความเสี่ยง
Assumption University
- ผูชวยผูอำนวยการฝายขาย 1
ปร�ญญาตร� Electronics Engineering
12 พฤษภาคม 2560
Assumption University

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บร�ษัท (%) ระหวางผูบ ร�หาร
0.003

-

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมาไมมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสำคัญ
21. นายณัฐพล เดชว�ทักษ
- รองกรรมการผูอำนวยการ
- กรรมการบร�หาร
23 กุมภาพันธ 2564

50 ปร�ญญาโทบร�หารธุรกิจ ศศินทร
จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
ปร�ญญาโท Master of Commerce
(International Trade)
มหาว�ทยาลัยฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน
Diploma (Project Management),
University of California Berkeley,
San Francisco, USA
ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 165/2019
- Advanced Audit Committee Program
(AACP) 37/2020

0.06

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมาไมมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสำคัญ

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2560 - ปจจุบัน

ตำแหนง

ช�่อหนวยงาน / บร�ษัท

บร�ษัทจดทะเบียน
- ไมมี กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน - ไมมี กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบร�ษัท - ไมมี -

- ไมมี -

บร�ษัทจดทะเบียน
2560 - 2563
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
2562 - ก.พ. 2564 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
ก.พ. 2564 - ปจจุบัน กรมมการ และประธานกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง
2564 - ปจจุบัน
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบร�ษัท

- ไมมี -

บมจ. ล็อกซเลย การคาการลงทุน
บมจ. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี
บมจ. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี
บมจ. นวเวช อินเตอรเนชั่นแนล
จำนวน 1 แหง
- ไมมี -

เอกสารแนบ 1

รายงานประจำป 2564

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบร�หาร ผูบร�หารสายงานบัญช�และการเง�น และเลขานุการบร�ษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบร�หาร ผูบร�หารสายงานบัญช�และการเง�น และเลขานุการบร�ษัท
ช�่อ - นามสกุล
ตำแหนง
วันที่ไดรับแตงตั้ง
22. นางศิร�วรรณ วงศอร�ยะกว�
- กรรมการบร�หาร
- ผูอำนวยการฝายบร�หาร
การเง�นและการลงทุน
- CFO
12 พฤษภาคม 2560

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา
หลักสูตรการอบรม

57 ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ
มหาว�ทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ปร�ญญาตร� ว�ทยาศาสตรบณั ฑิต
มหาว�ทยาลัยมหิดล

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บร�ษัท (%) ระหวางผูบ ร�หาร
0.12

-

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมาไมมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสำคัญ
52 ปร�ญญาโทนิเทศศาสตร
0.003
23. นางนพวรรณ คลายโอภาส
จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
- กรรมการบร�หาร
- ผูอำนวยการ
ฝายทรัพยากรบุคคล
- กรรมการบร�หารความเสี่ยง
23 กุมภาพันธ 2564

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมาไมมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสำคัญ

ชวงเวลา
2560 - ปจจุบัน

ตำแหนง

ช�่อหนวยงาน / บร�ษัท

บร�ษัทจดทะเบียน
- ไมมี กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน จำนวน 7 แหง
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบร�ษัท - ไมมี -

2560 - ปจจุบัน

- ไมมี บร�ษัทจดทะเบียน
- ไมมี กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน - ไมมี กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบร�ษัท - ไมมี -

2560 - ปจจุบัน

- ไมมี บร�ษัทจดทะเบียน
- ไมมี กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน - ไมมี กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบร�ษัท - ไมมี -

- ไมมี -

เอกสารแนบ 1

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมาไมมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสำคัญ
50 ปร�ญญาเอก Sustainable Energy and
24. นายสุรพงษ โศภนกิจ
Environmental Technology
- ผูอำนวยการฝายเทคโนโลยี
ว�ทยาลัยพลังงานทดแทนและสิง่ แวดลอม
สารสนเทศ
ปร�ญญาโท MSCIS Assumption University
- กรรมการบร�หารความเสี่ยง
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษทั ไทย
1 พฤษภาคม 2558
- Director Accreditation Program
(DAP) 79/2009

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
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เอกสารแนบ 1
เลขานุการบร�ษัท
บร�ษัทฯ ไดแตงตั้งนางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร กรรมการบร�หาร ดำรงตำแหนงเปนเลขานุการบร�ษัท ซ�่งเปนผูที่มี
คุณวุฒิและประสบการณที่เหมาะสม เพื่อใหการบร�หารงานของบร�ษัทดำเนินไปอยางมีประสิทธ�ภาพตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยคุณสมบัติของผูดำรงตำแหนงเลขานุการบร�ษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1
เลขานุการบร�ษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำป ของบร�ษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหร�อผูบร�หาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย
5. สนับสนุนใหการกำกับดูแลกิจการเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใหคำแนะนำเบื้องตนแก
กรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร เกี่ยวกับขอกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑตางๆ และขอบังคับของบร�ษัท รวมถึงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแกกรรมการบร�ษัท
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบร�ษัท ประสานงานระหวางกรรมการบร�ษัทและฝายจัดการ ประสานงาน
ดานกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดำเนินการใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตอง ติดตามใหมีการปฏิบัติ
ตามมติคณะกรรมการบร�ษัท และรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบร�ษัท
7. ทำหนาที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบร�ษัทและการประชุมผูถือหุน
8. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล และรายงานสารสนเทศในสวนที่เกี่ยวของตามระเบียบ และขอบังคับของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการในบร�ษัทยอยและบร�ษัทรวม
รายช�่อกรรมการในบร�ษัทยอย
รายช�่อ

บร�ษัท

บจ. โชคชัยพิบูล
/

1. นายบุญชัย

โชควัฒนา

X

2. นางผาสุข

รักษาวงศ

/

3. นายเวทิต

โชควัฒนา

/

/

4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

/

/

5. นางศิร�พร

เลขยะว�จ�ตร

//

6. นางศิร�วรรณ วงศอร�ยะกว�

//

/

7. นายปร�ญญา สิทธ�ดำรง

//

/

X
/
//

บจ. กรุงเทพ
ทาวเวอร(1999)

บจ. ทิพยวาร�น บจ. แดร�่ไทย
วัฒนา
X
/
/

/

/

/
/
/

/

หมายถึง ประธานกรรมการ
หมายถึง กรรมการ
หมายถึง กรรมการบร�หาร
รายช�่อกรรมการในบร�ษัทรวม
รายช�่อ

บจ.
ไทย เมียนมาร
ซัคเซสเวนเจอร

บจ.
รวมอิสสระ

บจ.
รวมอิสสระ
ดีเวล็อปเมนท

/

/

1. นายบุญชัย

โชควัฒนา

X

/

2. นายเวทิต

โชควัฒนา

/

/

3. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

/

4. นางสาวศิร�ลักษณ ธนสารศิลป

/

5. นายธรรมรัตน โชควัฒนา

/

6. นางศิร�วรรณ วงศอร�ยะกว�

//

X
/
//

บร�ษัทรวม

บร�ษัท

บจ.
สหพัฒน
เร�ยลเอสเตท

บจ.
สห ลอวสัน

บจ. สยาม
อาราตะ

X
/

/

/
/
X
/

/

/

หมายถึง ประธานกรรมการ
หมายถึง กรรมการ
หมายถึง กรรมการบร�หาร

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบร�ษทั
หัวหนางานตรวจสอบภายใน
ช�อ่ - สกุล
คุณวุฒทิ างการศึกษา

:
:

หลักสูตรอบรม/ สัมมนา

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

นางสาวสุนนั ทา มงคลกิจทว�ผล
ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
ปร�ญญาตร� สาขาการบัญช� มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
อบรมการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
จากสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย
Update COSO Enterprise Risk Management : Integrating
With Strategy and Performance โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ราง TFRS 15 รายไดจากสัญญาทีท่ ำกับลูกคา
กฎหมาย Transfer Pricing
TFRS.15 รายไดจากสัญญาทีท่ ำกับลูกคา
Enterprise Risk Management
อบรมเช�งปฏิบตั กิ าร แนวทางการปฎิบตั ติ าม
พรบ. คุม ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
Critical Thinking
Digital Transformation: Mobilizing your new digital capability
Master the Art of Storytelling in Business ศิลปะของเร�อ่ งเลาและ
การเลาเร�อ่ งในธุรกิจ
Blockchain

หัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบร�ษทั
ช�อ่ -สกุล
คุณวุฒทิ างการศึกษา
หลักสูตรอบรม/ สัมมนา

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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นางศิรพ� ร เลขยะว�จต� ร
ปร�ญญาตร� บัญช�บณ
ั ฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
อบรม Corporate Secretary Development Program
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช� จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
Effective Minute Taking (EMT) 14/2009
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษทั ไทย
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 7/2017
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษทั ไทย
อบรมการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
จากสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย
ราง TFRS 15 รายไดจากสัญญาทีท่ ำกับลูกคา
กฎหมาย Transfer Pricing
TFRS.15 รายไดจากสัญญาทีท่ ำกับลูกคา
อบรมเช�งปฏิบตั กิ าร แนวทางการปฎิบตั ติ าม
พรบ. คุม ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
Digital Transformation : Mobilizing your new digital capability
Enterprise Risk Management
Switching Point และการตัง้ เปาหมายสวนตัว
Blockchain

เอกสารแนบ 4
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจของบร�ษัทและบร�ษัทยอย ไดแกที่ดิน อาคาร และเคร�่องจักรของบร�ษัท
ซ�่งบร�ษัทฯ และบร�ษัทยอย เปนเจาของกรรมสิทธ� และไมมีภาระผูกพัน รายละเอียดดังนี้
รายการทรัพยสิน

ที่ตั้ง

ไร

เนื้อที่
มูลคาตามบัญช�
งาน ตารางวา
(บาท)

สำนักงานของบร�ษัท
เปนอาคารคอนกร�ต 3 ชั้นคร�่ง

ถนนเพชรบุร�ตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

2

3

11

15,661,631.75

โกดังและสิ่งปลูกสราง

ซอยประดู 1 แขวงบางโคล
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

10

3

51.6

154,489,709.24

อาคารและโกดัง
เปนตึกแถว 5 ชั้น 17 คูหา

ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

17

3

97.5

202,098,876.31

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

-

-

49.8

1,031,291.08

ที่ดินสุว�นทวงศ

ถนนสุว�นทวงศ ตำบลศาลาแดง
อำเภอบางน้ำเปร�้ยว จังหวัดฉะเช�งเทรา

12

-

30

4,594,959.00

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง

ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง
จังหวัดเช�ยงใหม

10

1

51.7

12,110,673.24

ที่ดินขอนแกนพรอมสิ่งปลูกสราง

ตำบลบานทุม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

8

-

72.10

1,081,292.00

ที่ดินและอาคารพระราม 3

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

-

1

41.1

9,877,001.00

ที่ดินชลบุร�

ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุร�

9

2

50.4

4,808,500.00

ที่ดินชลบุร�พรอมสิ่งปลูกสราง

ตำบลหนองขาม อำเภอศร�ราชา จังหวัดชลบุร� 4

3

40

5,618,701.96

ที่ดินนครราชสีมาพรอมสิ่งปลูกสราง ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 12

1

46

16,787,041.81

ที่ดินเช�ยงราย

ตำบลปาออดอนชัย อำเภอเมืองเช�ยงราย
จังหวัดเช�ยงราย

3

2

59.6

2,641,508.00

ที่ดินออมนอยพรอมสิ่งปลูกสราง

ตำบลทาไม อำเภอกระทุมแบน
จังหวัดสมุทรสาคร

15

-

-

82,860,389.50

ที่ดินรังสิตพรอมสิ่งปลูกสราง

ถนนพหลโยธ�น ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

5

2

95

70,379,713.29

ที่ดินพิษณุโลก

ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก

44

2

46

3,535,228.30

ที่ดินจันทบุร�

ตำบลทับไทร อำเภอโปงน้ำรอน
จังหวัดจันทบุร�

2

1

25.8

3,481,878.50

ที่ดินสุราษฎรธานี

ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จ. สุราษฎรธานี

13

-

18.3

9,784,312.00

ที่ดินระยอง

ตำบลบานฉาง อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง

1

-

85

2,374,600.00

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 4
รายการทรัพยสิน

182

ที่ตั้ง

ไร

เนื้อที่
มูลคาตามบัญช�
งาน ตารางวา
(บาท)

ที่ดินคลองหลวง

ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

7

-

-

15,380,000.00

ที่ดินมีนบุร�

ตำบลบางชัน อำเภอมีนบุร� กรุงเทพฯ

2

2

97

14,261,000.00

ที่ดินมีนบุร�

ตำบลสามวาตะวันออก อำเภอคลองสามวา
กรุงเทพฯ

8

2

26.4

25,173,246.30

ที่ดินเช�ยงใหม

ตำบลฟาฮาม อำเภอเมือง จังหวัดเช�ยงใหม

1

1

65

20,561,145.00

ที่ดินศร�ราชา (บางพระ)

ตำบลบางพระ อำเภอศร�ราชา จังหวัดชลบุร�

3

1

88.3

24,683,040.00

อาคารชุดสุขหทัยเพลส

ถนนรมเกลา แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเพทฯ

4 ยูนิต

1.00

ที่ดินกบินทรบุร� อาคาร
และเคร�่องจักร

ตำบลนนทร� อำเภอกบินทรบุร�
จังหวัดปราจ�นบุร�

21

3

87

44,823,639.80

ที่ดินบางพลี

ตำบลบางพลีใหญ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

5

1

55

97,371,593.00

ที่ดินหนองแขม พรอมสิ่งปลูกสราง ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

8

3

40

60,804,578.07

ที่ดินรมเกลา พรอมสิ่งปลูกสราง

แขวงมีนบุร� เขตมีนบุร� กรุงเทพ

50

3

36

339,488,524.52

ที่ดินกบินทรบุร�พรอมสิ่งปลูกสราง

ตำบลเมืองเกา อำเภอกบินทรบุร�
จังหวัดปราจ�นบุร�

1

3

97

4,833,118.25

ที่ดินจันทบุร�

ตำบลทุง เบญจา อำเภอทาใหม จังหวัดจันทบุร� 172

1

55

34,536,688.00

ที่ดินกบินทรบุร� พรอมสิ่งปลูกสราง ตำบลนนทร� อำเภอกบินทรบุร�
จังหวัดปราจ�นบุร�

55

2

83

143,433,362.78

ที่ดิน ถนนกำแพงเพชร 7

ถนนกำแพงเพชร 7 แยกจากถนนเพชรอุทัย
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพ

3

2

68

160,000,000.00

ที่ดิน-ฟาฮาม พรอมสิ่งปลูกสราง

ตำบลฟาฮาม (วัดเกษ) อำเภอเมือง
จังหวัดเช�ยงใหม

1

1

14

44,240,311.73

อาคารชุดบานทิวทะเล อความาร�น

ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุร�

4 ยูนิต

13,336,775.68

อาคารชุดแคทเธอร�นคอรท

ตำบลวังกะทะ อำเภอปากชอง จ.นครราชสีมา

1 ยูนิต

5,915,867.97

ที่ดินปากชอง พรอมสิ่งปลูกสราง

ตำบลหมูสี อำเภอปากชอง จ.นครราชสีมา

35

2

24

127,384,749.52

ที่ดินปากชอง

ตำบลหมูสี อำเภอปากชอง จ.นครราชสีมา

3

2

72

10,648,595.00

ที่ดินลำพูน พรอมสิ่งปลูกสราง

ตำบลปาสัก อำเภอเมืองลำพูน จ.ลำพูน

11

-

75

44,387,606.81

รายงานประจำป 2564

เอกสารแนบ 4
รายการทรัพยสิน

ที่ตั้ง

ไร

เนื้อที่
มูลคาตามบัญช�
งาน ตารางวา
(บาท)

บานเดี่ยว 2 ชั้น
โครงการบาบาบีชคลับ

ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จ. เพชรบุร�

-

1

97

60,264,056.98

ที่ดินกลางดง

ตำบลกลางดง อำเภอปากชอง จ.นครราชสีมา 78

3

78

197,362,500.00

ที่ดินหนองขาม

ตำบลหนองขาม อำเภอศร�ราชา จ.ชลบุร�

70

3

15

558,975,264.00

ที่ดินพุนพิน พรอมสิ่งปลูกสราง
และเคร�่องจักร

ตำบลทาขาม อำเภอพุนพิน จ. สุราษฎรธานี

18

3

33

108,805,356.57

ที่ดินบางโคล พรอมสิ่งปลูกสราง

ถนนเจร�ญราษฎร แขวงบางโคล
เขตบางคอแหลม กรุงเทพ

4

-

-

248,783,649.88

ที่ดินบานกลาง พรอมสิ่งปลูกสราง

ตำบลบานกลาง อำเภอเมืองลำพูน จ.ลำพูน

36

2

22.9

152,862,328.04

ที่ดินสาธุประดิษฐ

ซอยสาธุประดิษฐ 58 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพ

2

-

22.7

211,553,397.50

ที่ดินศร�ราชา

ตำบลสรศักดิ์ อำเภอศร�ราชา จ.ชลบุร�

27

2

48

196,936,464.00

หองชุด SWAN LAKE

ตำบลโปงตาลอง อำเภอปากชอง
จ.นครราชสีมา

1 ยูนิต

18,690,335.83

อาคารเคนซ�งตัน

ตำบลวังกะทะ อำเภอปากชอง
จ.นครราชสีมา

12

67,319,902.14

-

1

ที่ดินของบร�ษัทยอย
รายการทรัพยสิน

ที่ตั้ง

ไร

เนื้อที่
มูลคาตามบัญช�
งาน ตารางวา
(บาท)

1. บร�ษัท โชคชัยพิบูล จำกัด
ที่ดินบางนา-ตราด

ถนนบางนา-ตราด กม.10-11
ตำบลบางพลีใหญ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

33

2

8

583,223,381.55

ที่ดินบางพลี

ถนนสวนบุคคล แยกจากซอยบุญเจร�ญ
และแยกจากถนน บางนา-ตราด
(ระหวางหลักกิโลเมตรที่ 16-17)
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

20

-

36

76,300,000.00

ซอยสวนเป แยกจากคลองสอง
แยกจากถนนสายบางขันธ หนองเสือ
และถนนพหลโยธ�น ตำบลคลองสอง
อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

2

-

-

5,360,000.00

ที่ดินปทุมธานี

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 4
รายการทรัพยสิน
ที่ดินพนัสนิคม

เนื้อที่
มูลคาตามบัญช�
งาน ตารางวา
(บาท)

ที่ตั้ง

ไร

แยกจากทางหลวงหมายเลข 331
(ระหวาง กม.ที่ 50-51) ตำบลหมอนนาง
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุร�

6

3

94.8

3,630,000.00

2. บร�ษัท กรุงเทพทาวเวอร (1999) จำกัด
ที่ดินและอาคารสำนักงาน 19 ชั้น

ถนนเพชรบุร�ตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

2

2

1

77,684,568.00

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ตำบลหมูสี อำเภอปากชอง จ.นครราชสีมา

6

-

53

46,958,660.68

ที่ดินปากชอง

ตำบลหมูสี อำเภอปากชอง จ.นครราชสีมา

10

1

-

45,363,550.00

ที่ดินปากชอง

ตำบลหมูสี อำเภอปากชอง จ.นครราชสีมา

3

-

-

19,230,000.00

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง

134 ม.4 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จ.ตาก 4

3

5

24,471,647.66

ที่ดินพบพระ

55 ม.1 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จ.ตาก

41

2

75

44,253,863.49

132 ม.3 ถ.เขางู-เบิกไพร ต.คุงพยอม
ต.บานโปง จ.ราชบุร�

7

3

7

23,787,583.57

3. บร�ษัท ทิพยวาร�นวัฒนา จำกัด

4. บร�ษัท แดร�่ไทย จำกัด
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง

184

รายงานประจำป 2564

เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
บร�ษทั สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหาชน) ไดจดั ทำคูม อื หลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ,
จรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงาน, ขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชัน และนโยบายตอตาน
การคอรรปั ชัน ใหสอดคลองตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำหรับบร�ษทั จดทะเบียน ป 2560 (Corporate Governance
Code : CG Code) และสอดคลองกับหลักกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั แิ กคณะกรรมการบร�ษทั
ผูบร�หาร และพนักงานทุกคนไดรับทราบ และถือเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน ซ�่งประกอบดวย
• นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
• หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
• จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
• จรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงาน
• ขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชัน
• นโยบายตอตานการคอรรัปชัน
ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ไดประกาศใชและเผยแพรนโยบายและแนวปฏิบัติขางตน บนเว็บไซตของบร�ษัทในหัวขอ
“นักลงทุนสัมพันธ : หลักการกำกับดูแลกิจการ” ซ�่งสามารถศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวของไดตามลิ้งคและ QR Code
(คิวอารโคด) ดานลาง
นโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

https://www.sahapat.co.th/assets/uploads/
Governance_topic/20200718121154_
E13E7759-011B-429B-B2B4-5279485D1F8C.pdf

หลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ

https://www.sahapat.co.th/assets/uploads/
Governance_topic/20200718121154_
37DDE476-5AD0-4F92-918B-AA9D7315EDFB.pdf

จร�ยธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจ

https://www.sahapat.co.th/assets/uploads/
Governance_topic/20200718121154_
AD5F09B0-7C59-46FA-9FF1-27AF43612A04.pdf

จรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท
ผูบร�หาร และพนักงาน

https://www.sahapat.co.th/assets/uploads/
Governance_topic/20200718121154_
BC4DE550-71DB-4DE8-8337-39E4E2A2B859.pdf

ขอปฏิบัติตามนโยบาย
ตอตานการคอรรัปชัน

https://www.sahapat.co.th/assets/uploads/
Governance_topic/20200718121154_
272FD6CD-A5D5-4C59-8DEB-4C49CC5E8361.pdf

นโยบายตอตานการคอรรัปชัน

https://www.sahapat.co.th/assets/uploads/
Governance_topic/20200718121032_
57A08457-AE9F-4F7E-AFEB-85206EF8BE2A.pdf

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำป 2564

คณะกรรมการตรวจสอบ บร�ษทั สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ซ�ง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนี้
ช�่อ
1. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน มีเพียร

ตำแหนง

การเขารวมประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

5/5

2. นายขจรศักดิ์

วันรัตนเศรษฐ

กรรมการตรวจสอบ

5/5

3. นายวศิน

เตยะธ�ติ

กรรมการตรวจสอบ

4/5

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีการหาร�อรวมกับฝายบร�หาร ผูตรวจสอบภายใน และ
ผูสอบบัญช� ในเร�่องที่เกี่ยวของ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการหาร�อกับผูสอบบัญช� 1 ครั้ง โดยไมมีฝายบร�หาร
ของบร�ษัทเขารวมประชุม สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเง�นรายไตรมาส และรายงานทางการเง�นประจำปของบร�ษัท ที่ผานการสอบทาน
และตรวจสอบจากผูสอบบัญช�แลว เพื่อใหมั่นใจวางบการเง�นไดจัดทำข�้นอยางถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลัก
การบัญช�ที่รับรองทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญอยางครบถวนเพียงพอ และเปนไปตามมาตรฐานการบัญช� โดยผู
สอบบัญช�ไดแสดงความเห็นไวอยางไมมีเง�่อนไข
2. สอบทานใหบร�ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และมีการปองกันทุจร�ตคอรรปั ชันในระบบงานตางๆ และ
ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบประจำป 2564 โดยไดรับทราบผลการตรวจสอบอยางตอเนื่อง พรอมทั้ง
ใหขอแนะนำเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธ�ภาพยิ่งข�้น ซ�่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บร�ษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจที่ดำเนินอยู รวมถึงอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำป 2565
ของแผนกตรวจสอบภายใน
3. สอบทานรายการเกีย่ วโยง ซ�ง่ บร�ษทั ไดปฏิบตั ติ ามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงดูแลใหมีการเปดเผยรายการเกี่ยวโยงกันอยางถูกตองครบถวน
4. สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบร�ษัท โดยมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางถูกตอง
เปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. พิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญช� และคาตอบแทน ประจำป 2565 โดยพิจารณาถึงความรู ความสามารถ
ความเปนอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอแตงตัง้ ผูส อบบัญช�จาก บร�ษทั สอบบัญช� ดี ไอ เอ อินเตอรเนชัน่ แนล
จำกัด ซ�ง่ จะไดนำเสนอตอคณะกรรมการบร�ษทั พิจารณาแตงตัง้ ผูส อบบัญช� และคาตอบแทนประจำป เพือ่ เสนอตอทีป่ ระชุม
สามัญผูถือหุนใหพิจารณาและมีมติอนุมัติตอไป
ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่กลาวมาขางตน คณะกรรมการตรวจสอบไมพบขอบกพรองใดๆ อันปนสาระสำคัญ
ที่จะมีผลกระทบตองบการเง�นของบร�ษัท และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับธุรกิจที่ดำเนินอยู
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(พลตำรวจตร�ภาณุรัตน มีเพียร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2565
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