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รายงานประจำป� 25642

ประวัติผู�ก�อตั�ง

 4 เมษายน 2565 บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ก�าวสู�ป�ที่ 80 ของการจัดจำหน�ายและกระจายสินค�า
อุปโภคบร�โภคที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม เพื่อผู�บร�โภคทุกช�องทาง เป�นการส�งต�อความสุขให�ทุกครัวเร�อน ถือเป�น
ความภาคภูมิใจของผู�บร�หาร และพนักงานที่ได�ร�วมใจกันพัฒนาองค�กร สานต�อเจตนารมย�ของ ดร.เทียม โชควัฒนา 
ที่ว�า “สร�างคนดี สินค�าดี และสังคมดี” ให�แก�ประเทศชาติ บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ยังคงใส�ใจ พิถีพิถัน
ในการจัดหา และกระจายสินค�าอุปโภคบร�โภคที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองทุกไลฟ�สไตล�ของผู�บร�โภค และยืนหยัดที่จะ
เติบโตเคียงคู�สังคมไทยโดยยึดหลักคุณธรรม ความซ�่อสัตย�ต�อไป

ประวัติผู�ก�อตั้ง
 ประวัติความเป�นมาของผู�ก�อตั้ง สืบสาวไปสู�อดีตเร�่มต�นเมื่อวันที่ 
24 มิถุนายน 2459 ป�มังกร ที่ตึกแถวเต็งลั้งโกย ถนนจักรวรรดิ ย�านสำเพ็ง 
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย เฮงเทียม แซ�ลี้ (ดร.เทียม โชควัฒนา) กับ
ตลอดช�ว�ตการทำงานท่ีมอบมรดกทางความคิด หลักสัจธรรมในการบร�หารงาน 
ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ดี “ไม�ดำเนินธุรกิจที่ผิดศีลธรรม” จนได�รับ
พระราชทานเคร�่องราชอิสร�ยาภรณ�

พ.ศ. 2506 เคร�่องราชอิสร�ยาภรณ�มงกุฎไทย ชั้นที่ 5 “เบญจมาภรณ�”
พ.ศ. 2521 เคร�่องราชอิสร�ยาภรณ�มงกุฎไทย ชั้นที่ 4 “จัตุรถาภรณ�”
พ.ศ. 2522 เคร�่องราชอิสร�ยาภรณ�ช�างเผือก ชั้นที่ 4 “จัตุรถาภรณ�”
พ.ศ. 2524 เคร�่องราชอิสร�ยาภรณ�ช�างเผือก ชั้นที่ 3 “ตร�ตาภรณ�”
พ.ศ. 2525 เคร�่องราชอิสร�ยาภรณ�มงกุฎไทย ชั้นที่ 2 “ทว�ติยาภรณ�”
พ.ศ. 2528 เคร�่องราชอิสร�ยาภรณ�จากรัฐบาลญี่ปุ�น “ตร�ตาภรณ� รัตนมิ่งมงคล”
รวมถึงได�รับเกียรติคุณอื่นๆ อาทิ
พ.ศ. 2528 ปร�ญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาบร�หารธุรกิจ มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ ว�ทยาเขตบางแสน
พ.ศ. 2531 รางวัลเกียรติคุณนักการตลาดไทย ป� พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2532 รางวัลนักอุตสาหกรรมไทยดีเด�น ป� พ.ศ. 2532
จวบจนวาระสุดท�ายของช�ว�ตในวันที่ 29 มิถุนายน 2534 
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ประวัติผู�ก�อตั�ง

เร�่องราวการเดินทางกว�าจะมาเป�นสหพัฒนพิบูล 
พ.ศ.2485 เป�ดกิจการร�าน “เฮียบเซ�งเช�ยง” เป�นร�านค�าเล็กๆ ขายของเบ็ดเตล็ด และเร�่มจำหน�ายสินค�าอุปโภค
  บร�โภค  และนำเข�าสินค�าจากต�างประเทศ 
พ.ศ.2495 เปลี่ยนช�่อเป�น บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด 
พ.ศ.2510 ก�อตั้ง บร�ษัท ไลอ�อน (ประเทศไทย) จำกัด ซ�่งเป�นการร�วมทุนระหว�าง บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด 
  และบร�ษัท เดอะ ไลอ�อน แฟทแอนด�ออย จำกัด ประเทศญี่ปุ�น 
พ.ศ.2513 เร�่มจัดจำหน�ายไลปอนเอฟ น้ำยาล�างจาน แบรนด�แรกของประเทศไทย  
พ.ศ.2516 ย�ายสำนักงานมาอยู�ที่ เลขที่ 2156 ถ.เพชรบุร�ตัดใหม� 
  และจัดจำหน�ายบะหม่ีก่ึงสำเร็จรูป รสซุปไก� ภายใต�เคร�อ่งหมายการค�าตรา “มาม�า” เป�นผลิตภัณฑ�แรก 
พ.ศ.2519 เร�่มจัดจำหน�ายผงซักฟอก เปาบุ�นจ�้น ภายใต�แนวคิดที่ว�าจะต�องเป�นสินค�าที่สร�างกระแสสังคมให�เกิด
  ความซ�่อสัตย� ยุติธรรม 
พ.ศ.2521       จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ด�วยทุนจดทะเบียน 30 ล�านบาท และเร�่มจำหน�าย
  ยาสีฟ�นซ�่อสัตย� 
พ.ศ.2527      เร�่มจัดจำหน�าย ยาสีฟ�นซอลส� สูตรเกลือ เป�นผลิตภัณฑ�แรก โดยนำเข�าจากไลอ�อนญี่ปุ�น 
พ.ศ.2530       เร�่มจัดจำหน�ายผงซักฟอกเปา 
พ.ศ.2537       แปลงสภาพจากบร�ษัทจำกัด เป�นบร�ษัท มหาชนจำกัด 
พ.ศ.2540       เร�่มจัดจำหน�ายน้ำแร�มองต�เฟลอ คร�มอาบน้ำโชกุบุสซ� โมโนกาตาร� 
  นมเปร�้ยวและโยเกิร�ตตราร�ชเชส 
พ.ศ.2542       เร�่มจัดจำหน�ายขนมป�งกรอบภายใต�ตรา “บิสช�น” 
พ.ศ.2543     เร�่มจัดจำหน�ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา “รุสกี” ที่มีเคร�่องหมาย ฮาลาล 
พ.ศ.2546 เร�่มจัดจำหน�ายแปรงสีฟ�น Systema จนกระทั่งยอดขายเป�นอันดับ 1 
พ.ศ.2549 เร�่มจัดจำหน�าย ผงซักฟอก 108 
พ.ศ.2554 เร�่มออกผลิตภัณฑ�ภายใต�แบรนด� “ซ�่อสัตย�” ประกอบด�วย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซ�่อสัตย� ยาสีฟ�นซ�่อสัตย� 
  แปรงสีฟ�นซ�่อสัตย� กระดาษทิชชูซ�่อสัตย� และคร�มอาบน้ำซ�่อสัตย� 
พ.ศ.2557       ได�รับพระมหากรุณาธ�คุณโปรดเกล�าโปรดกระหม�อมพระราชทานตราตั้ง “พระครุฑพ�าห�” 
  สัญลักษณ�ของความซ�่อสัตย�สุจร�ต และอยู�ในศีลธรรม 
พ.ศ.2557       เร�่มบร�การ Sahapat Delivery ผ�านทางออนไลน� และ Call Center พร�อมบร�การส�งสินค�าถึงบ�าน 
พ.ศ.2559 เป�ดมิติใหม�ทางธุรกิจในแพลตฟอร�ม Sahapat Online สำหรับคู�ค�า
พ.ศ.2560 เร�่มจำหน�ายบะหมี่ซ�่อสัตย�ซ�กเนเจอร� รส Volcano Cheese และรส Tsunami Milk Seafood
พ.ศ.2561 ร�แบนด� MAMA กลุ�ม Oriental Kitchen พร�อมออกสินค�า และแคมเปญส่ือสารใหม�ในนาม MAMA OK 
พ.ศ.2563 น้ำแร�มองต�เฟลอ คว�ารางวัล Crystal Taste Award จากสถาบันรับรองด�านรสชาติ และคุณภาพอาหาร
  นานาชาติ (ITQI) จากประเทศเบลเยี่ยม ซ�่งเป�นองค�กรระดับสากลที่ให�การทดสอบ และการส�งเสร�ม
  ผลิตภัณฑ�อาหาร และเคร�อ่งด่ืมท่ีมีรสชาติดีเลิศ น้ำแร�มองต�เฟลอ ได�รับรางวัล Superior Taste Award 
  ติดต�อกันมาเป�นเวลา 3 ป�ซ�อน ทำให�คว�ารางวัล Crystal Taste Award มาครอง ในป� พ.ศ.2563
พ.ศ.2563 ร�แบรนด�โคคา ด�วยการออกผลิตภัณฑ�บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโคคา บิ๊กเบิ้ม
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จุดเด�นทางการเง�น

งบการเง�นรวม
ผลประกอบการ (ล�านบาท)

รายได�จากการขาย 
รายได�รวม
กำไรสุทธ�
สินทรัพย�รวม
หนี้สินรวม
ส�วนของผู�ถือหุ�น
ข�อมูลต�อหุ�น (บาท)

กำไรสุทธ�ต�อหุ�น
เง�นป�นผลต�อหุ�น
มูลค�าหุ�นตามบัญช� 
มูลค�าหุ�นที่ตราไว�
ราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน (ร�อยละ)

อัตรากำไรขั�นต�น
อัตรากำไรสุทธ�
อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น

2564

33,398.05
34,010.46
1,794.79

34,754.15
10,662.13
 24,092.02

5.32
1.60

 72.62
1.00

63.75
 

15.56
5.37
7.51

*

2563

 32,138.87 
 32,714.51 
   1,743.95 
34,074.10 

 10,360.25 
23,713.85 

 
        5.18 

      1.60 
     71.57 
       1.00 
     64.50 

 
16.01 

       5.33 
       8.28 

2562

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

 
        5.18 

      1.60 
     55.22 
       1.00 
     56.00 

 
             15.78 
               5.22 

9.75 

*หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั�งที่ 12 (ชุดที่ 28) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 มีมติให�
 นำเสนอต�อที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ซ�่งกำหนดให�มีข�้นในวันที่ 25 เมษายน 2565 เพื่ออนุมัติ
 การจ�ายเง�นป�นผล หุ�นละ 1.60 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั�งที่ 8 (ชุดที่ 28) 
 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจ�กายน 2564 มีมติอนุมัติจ�ายเง�นป�นผลระหว�างกาลไปแล�ว ในอัตราหุ�นละ 
 0.60 บาท คงเหลือจ�ายเง�นป�นผล ในอัตราหุ�นละ 1.00 บาท

จุดเด�นในรอบป�



บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน) 5

รายงาน
จากคณะกรรมการบร�ษัท

 ในป�ที่ผ�านมาการแพร�ระบาดของไวรัสโคว�ดสายพันธุ�ใหม� ผสานกับป�จจัยอื่นๆ ทั้งภาวะเง�นเฟ�อที่ขยับสูงข�้น 

การปรับข�้นอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมร�กา ป�ญหาฟองสบู�ในแวดวงอสังหาร�มทรัพย�ของจ�น ความขัดแย�งคุกรุ�นทาง

การเมืองระหว�างประเทศ ไม�ว�าจะเป�นจ�นกับไต�หวันท่ีมีสหรัฐเป�นแบ็คอัพ หร�อรัสเซ�ยกับยูเครน ส�งผลกระทบต�อเศรษฐกิจ

ทั่วโลก อีกทั้งเศรษฐกิจในยุโรปก็ยังมีป�ญหาคาราคาซังที่เป�นผลพวงจากกรณีอังกฤษแยกตัวออกจากอียู (เบร็กซ�ท) 

และสภาพอากาศที่แปรปรวนซ�่งส�งผลกระทบต�อผลผลิตการเกษตรและส�งผลต�อเนื่องทำให�ราคาอาหารโลกถีบตัวสูงข�้น 

ป�จจัยต�างๆ เหล�านี้ทำให�ภาพรวมเศรษฐกิจโลกเป�นไปด�วยความไม�แน�นอน แต�ละประเทศยังไม�สามารถฟ��นตัวได�อย�าง

เท�าเทียม

 ในป� 2563 เศรษฐกิจไทยได�รับผลกระทบจากการแพร�ระบาดของเช�้อไวรัสโคว�ด-19 ตลอดทั้งป� ประกอบกับ

การระบาดระลอกใหม�ในป� 2564 ทำให�เศรษฐกิจทุกภาคส�วนหดตัวลงในทิศทางเดียวกัน การบร�โภคของครัวเร�อนหดตัวลง 

เกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรง ธุรกิจค�าปลีกและบร�การเป�นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีได�รับผลกระทบอย�างหนัก

จากมาตรการล็อกดาวน�และเคอร�ฟ�ว ที่ทำให�ยอดการจับจ�ายและการใช�บร�การลดลงเป�นอย�างมาก มีแนวโน�มที่ธุรกิจ

อาจจะต�องป�ดกิจการอีกกว�าแสนราย ซ�่งจะส�งผลกระทบต�อการเลิกจ�างงานกว�าล�านคน

 การดำเนินธุรกิจภายใต�สถานการณ�ที่ยากลำบากนี้ นับเป�นโจทย�ยากสำหรับผู�ประกอบการทั้งประเทศ บร�ษัท

สหพัฒน�จ�งต�องปรับกลยุทธ�การบร�หารธุรกิจ ปรับเปล่ียนแนวทางในการดำเนินธุรกิจ การให�บร�การ ปรับเปล่ียนว�ธ�การทำงาน 

การบร�หารจัดการสู�บร�บทใหม� ความปกติใหม� (New Normal) ให�สอดรับกับพฤติกรรมผู�บร�โภคที่เปลี่ยนแปลงไป

รวมถึงการลดต�นทุน ลดค�าใช�จ�ายของบร�ษัท เพ่ือรักษาผลการดำเนินงานให�เป�นไปตามเป�าหมายท่ีกำหนดไว� แต�ในขณะ

ท่ีองค�กรต�องปรับตัวพร�อมรับว�ถีใหม� ภายใต�รูปแบบการบร�หารจัดการท่ีเปล่ียนไปตามยุคสมัย บร�ษัทยังคงยึดม่ันในหลัก 

'ธรรมาภิบาล' ที่สร�างความมั่นคงจากภายใน พร�อมสร�างความมั่นใจให�กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกฝ�าย อีกทั้งมุ�งเน�นการ

ใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�าเพื่อให�เกิดประโยชน�สูงสุด รวมถึงการดำเนินกิจกรรมอื่นทั้งในมิติสิ่งแวดล�อม สังคม และ

บรรษัทภิบาล อันจะนำไปสู�การเสร�มสร�างมูลค�าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย�างยั่งยืน 

 คณะกรรมการบร�ษัทขอขอบคุณท�านผู�ถือหุ�น ผู�ร�วมทุน คู�ค�า ลูกค�า และผู�มีส�วนเกี่ยวข�องทุกฝ�าย ที่ให�ความ

ไว�วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบร�ษัทด�วยดีเสมอมา รวมถึงขอบคุณคณะผู�บร�หารและพนักงานทุกท�านสำหรับ

ความทุ�มเทในการปฏิบัติหน�าท่ีให�กับบร�ษัทอย�างเต็มกำลังความสามารถ ทำให�บร�ษัทดำเนินการได�ตามเป�าหมายท่ีต้ังไว�

ท�ามกลางสถานการณ�ท่ียากลำบาก ขอให�ทุกท�านเช�อ่ม่ันว�าคณะกรรมการบร�ษัทจะปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความสำนึกรับผิดชอบ 

และคำนึงถึงประโยชน�ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกฝ�าย เพ่ือให�การดำเนินธุรกิจของบร�ษัทประสบความสำเร็จ เจร�ญเติบโต

อย�างมั่นคงและยั่งยืนต�อไป
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ว�สัยทัศน� พันธกิจ ค�านิยมองค�กร

• ว�สัยทัศน� (Vision) 

 เป�นผู�นำในการตอบสนองความต�องการและยกระดับคุณภาพช�ว�ตของผู�บร�โภคด�วยสินค�าและบร�การที่มีคุณภาพ

• พันธกิจ (Mission) 

 1. คัดสรรและจัดจำหน�ายผลิตภัณฑ�คุณภาพดี ราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน�ของผู�บร�โภคเป�นสำคัญ
 2. ขยายช�องทางการจัดจำหน�ายให�ครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อให�ผู�บร�โภคในประเทศและต�างประเทศสามารถเข�าถึง
  ผลิตภัณฑ�ที่ดีมีคุณภาพได�อย�างสะดวก
 3. เพิ่มจุดแข็งให�กับทุกหน�วยงานในบร�ษัท เพื่อเพิ่มข�ดความสามารถทางการแข�งขันและเพิ่มคุณค�าในบร�การของ
  บร�ษัทต�อคู�ค�าและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอื่นๆ
 4. พัฒนาความรู�และทักษะของบุคลากรอย�างต�อเน่ือง เพ่ือสร�างความเช�ย่วชาญและเพ่ิมประสิทธ�ภาพในการปฏิบัติงาน
  ควบคู�ไปกับการปลูกฝ�งคุณค�าด�านคุณธรรม จร�ยธรรม
 5. สร�างความไว�วางใจให�กับผู�มีส�วนได�เสีย และให�ความสำคัญกับความรับผิดชอบต�อสังคม การรักษาสิ่งแวดล�อม 
  โดยใช�หลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน

• เป�าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ

  สร�างการเติบโตและความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเพิ่มยอดขายและกำไร เพื่อการเจร�ญเติบโต
 อย�างยั่งยืน สามารถจ�ายเง�นป�นผลให�กับผู�ถือหุ�นได�อย�างสม่ำเสมอ 

• กลยุทธ�หลักในการดำเนินธุรกิจ

 1. พัฒนาผลิตภัณฑ� ตราสินค�า และบร�การ ทั้งสินค�าที่ร�วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และสินค�าของบร�ษัทให�มีความ
  หลากหลาย มีคุณภาพ เป�นที่น�าเช�่อถือ ยอมรับ และสามารถตอบสนองความต�องการของผู�บร�โภค 
 2. จัดหาสินค�าท่ีดีและเหมาะสมต�อผู�บร�โภค ด�วยการนำเข�าสินค�าจากต�างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนผู�ประกอบการ
  ขนาดย�อมภายในประเทศ
 3 พัฒนาช�องทางการจัดจำหน�าย การตลาดรูปแบบใหม�ๆ ที่เหมาะสมกับยุคสมัยและตรงกับความต�องการของ
  ผู�บร�โภค
 4.  ลงทุนธุรกิจใหม�ๆ ที่จะสามารถส�งเสร�มธุรกิจในอนาคตของบร�ษัท เพื่อให�องค�กรมีศักยภาพ พร�อมต�อการ
  เปลี่ยนแปลงและแข�งขัน
 5. พัฒนาเทคโนโลยีและข�อมูล เพื่อเสร�มสร�างความเข�มแข็งในการเป�นผู�นำตลาด และตอบสนองความต�องการ
  ของลูกค�าอย�างรวดเร็ว

• ค�านิยมองค�กร (Core Values) : ความรับผิดชอบต�อสังคม (Social Responsibility)
     : การพัฒนาไปข�างหน�าอย�างต�อเนื่อง (Advancement)
    : การรวมพลังด�วยความสามัคคี (Harmony)
    : มีความมุ�งมั่นสู�ความเป�นเลิศ (Passion for Excellence)
    : องค�กรคนดีที่ซ�่อสัตย�และยุติธรรม (Truthfulness)
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1. โครงสร�างและการดำเนินงานของกลุ�มบร�ษัท
 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
  สหพัฒนพิบูล เร�่มต�นองค�กรจากฐานของความอุตสาหะ ว�ร�ยะ ของอดีตท�านประธาน ดร.เทียม โชควัฒนา 
และได�พัฒนาองค�กรให�ก�าวหน�าอย�างไม�หยุดยั้ง มุ�งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจร�ยธรรม โดยตระหนัก
ถึงบทบาทหน�าท่ีและความรับผิดชอบต�อการร�วมสร�างเสร�มสังคมส�วนรวม ในการสร�างสรรค�ผลิตภัณฑ�ท่ีดี มีคุณค�าสู�สังคม 
และคำนึงถึงความรับผิดชอบต�อสังคมในทุกมิติ รวมถึงการบร�หารงานให�เป�นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ซ�่งบร�ษัทฯ ได�กำหนดว�สัยทัศน� นโยบายคุณภาพ และค�านิยมองค�กร ที่สะท�อนให�เห็นถึงคุณธรรม จร�ยธรรม และความ
รับผิดชอบต�อสังคม ดังนี้ 

  1.1.1 ว�สัยทัศน� วัตถุประสงค� เป�าหมาย และกลยุทธ�ในการดำเนินงาน

   ว�สัยทัศน� (Vision) 
   เป�นผู�นำในการตอบสนองความต�องการและยกระดับคุณภาพช�ว�ตของผู�บร�โภค ด�วยสินค�า และบร�การ
   ที่มีคุณภาพ

   พันธกิจ (Mission)    
   1. คัดสรรและจัดจำหน�ายผลิตภัณฑ�คุณภาพดี ราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน�ของผู�บร�โภค
    เป�นสำคัญ
   2. ขยายช�องทางการจัดจำหน�ายให�ครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อให�ผู�บร�โภคในประเทศและต�างประเทศ
    สามารถเข�าถึงผลิตภัณฑ�ที่ดีมีคุณภาพได�อย�างสะดวก
   3. เพิ่มจุดแข็งให�กับทุกหน�วยงานในบร�ษัท เพื่อเพิ่มข�ดความสามารถทางการแข�งขันและเพิ่มคุณค�า
    ในบร�การของบร�ษัทต�อคู�ค�าและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอื่นๆ
   4. พัฒนาความรู�และทักษะของบุคลากรอย�างต�อเนื่อง เพื่อสร�างความเช�่ยวชาญและเพิ่มประสิทธ�ภาพ
    ในการปฏิบัติงาน ควบคู�ไปกับการปลูกฝ�งคุณค�าด�านคุณธรรม จร�ยธรรม
   5. สร�างความไว�วางใจให�กับผู�มีส�วนได�เสีย และให�ความสำคัญกับความรับผิดชอบต�อสังคม การรักษา
    สิ่งแวดล�อม โดยใช�หลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน

    เป�าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ   
   สร�างการเติบโตและความสามารถในการขับเคล่ือนธุรกิจ โดยเพ่ิมยอดขายและกำไร เพ่ือการเจร�ญเติบโต
   อย�างยั่งยืน สามารถจ�ายเง�นป�นผลให�กับผู�ถือหุ�นได�อย�างสม่ำเสมอ 

   กลยุทธ�หลักในการดำเนินธุรกิจ
   1. พัฒนาผลิตภัณฑ� ตราสินค�า และบร�การ ท้ังสินค�าท่ีร�วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และสินค�าของบร�ษัท
    ให�มีความหลากหลาย มีคุณภาพ เป�นที่น�าเช�่อถือ ยอมรับ และสามารถตอบสนองความต�องการของ
    ผู�บร�โภค 
   2. จัดหาสินค�าที่ดีและเหมาะสมต�อผู�บร�โภค ด�วยการนำเข�าสินค�าจากต�างประเทศ รวมถึงการสนับสนุน
    ผู�ประกอบการขนาดย�อมภายในประเทศ
   3. พัฒนาช�องทางการจัดจำหน�าย การตลาดรูปแบบใหม�ๆ  ท่ีเหมาะสมกับยุคสมัยและตรงกับความต�องการ
    ของผู�บร�โภค
   4. ลงทุนธุรกิจใหม�ๆ ที่จะสามารถส�งเสร�มธุรกิจในอนาคตของบร�ษัท เพื่อให�องค�กรมีศักยภาพ พร�อม
    ต�อการเปลี่ยนแปลงและแข�งขัน
   5. พัฒนาเทคโนโลยีและข�อมูล เพื่อเสร�มสร�างความเข�มแข็งในการเป�นผู�นำตลาด และตอบสนองความ
    ต�องการของลูกค�าอย�างรวดเร็ว

   ค�านิยมองค�กร :   ความรับผิดชอบต�อสังคม  (Social Responsibility) 
      :   การพัฒนาไปข�างหน�าอย�างต�อเนื่อง  (Advancement)
      :   การรวมพลังด�วยความสามัคคี  (Harmony)
      :   มีความมุ�งมั่นสู�ความเป�นเลิศ  (Passion for Excellence)
      :   องค�กรคนดีที่ซ�่อสัตย�และยุติธรรม  (Truthfulness) 

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน
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  1.1.2 ความเป�นมา และพัฒนาการที่สำคัญ
   บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได�เร�่มดำเนินกิจการในป� พ.ศ. 2485 ภายใต�ช�่อ “เฮียบเซ�งเช�ยง” 
ซ�่งเป�นร�านขายสินค�าเบ็ดเตล็ด ต�อมาได�ขยายกิจการเป�นตัวแทนจำหน�ายสินค�าต�างประเทศ และได�เปลี่ยนช�่อเป�น 
“บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด” ในป� พ.ศ. 2495 ด�วยทุนจดทะเบียน 1 ล�านบาท 

  ป� 2521  เป�นบร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ทุนจดทะเบียน 30 ล�านบาท
  ป� 2525 - 2527 เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป�น 48 ล�านบาท
  ป� 2528  เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป�น  60 ล�านบาท 
  ป� 2530 - 2531 เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป�น  200 ล�านบาท
  ป� 2531  เปลี่ยนแปลงมูลค�าหุ�นที่ตราไว�จากเดิม หุ�นละ 100 บาท เป�นหุ�นละ 10 บาท
  ป� 2532  เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป�น 600 ล�านบาท โดยมีทุนชำระแล�ว 200 ล�านบาท
     ออกหุ�นกู�แปลงสภาพเป�นหุ�นสามัญได� จำนวน 250 ล�านบาท
  ป� 2533 - 2537 เร�ยกชำระทุนเพ่ิม 75.87 ล�านบาท มีทุนชำระแล�ว 275.87 ล�านบาท
  ป� 2537  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2537 ได�จัดสรรหุ�นเพิ่มทุนจำนวน 6,896,883 หุ�น มูลค�าที่ตราไว�
     หุ�นละ 10 บาท ให�กับผู�ถือหุ�นเดิมในอัตราส�วน 3 หุ�นเดิม มีสิทธ�จองซ�้อหุ�นใหม�ได� 1 หุ�น 
     ในราคาหุ�นละ 55 บาท
  ป� 2537           เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ได�จดทะเบียนแปรสภาพ เป�นบร�ษัทมหาชนจำกัด
  ป� 2542           ออกหุ�นกู�จำนวนเง�น  500 ล�านบาท
  ป� 2546           เปลี่ยนแปลงมูลค�าหุ�นที่ตราไว�จากเดิม หุ�นละ 10 บาท เป�นหุ�นละ 1 บาท
  ป� 2551           วันท่ี 9-15 กรกฎาคม 2551 ได�เร�ยกชำระค�าหุ�นเพ่ิมทุน จำนวน 45,979,220 หุ�น โดยการ
     จัดสรรให�กับผู�ถือหุ�นเดิมในอัตราส�วน 6 หุ�นสามัญเดิม ต�อหุ�นสามัญใหม� 1 หุ�น ในราคา
     เสนอขายหุ�นละ 15 บาท  ทำให�มีทุนชำระแล�วจำนวน  318.42  ล�านบาท
  ป� 2556  ลดทุนจดทะเบียนจาก 600 ล�านบาท เหลือ 318.42 ล�านบาท และจดทะเบียนเพ่ิมทุนเป�น 
     330 ล�านบาท โดยออกหุ�นสามัญเพ่ิมทุน จำนวน 11.58 ล�านบาท เสนอขายให�แก�ผู�บร�หาร 
     และพนักงานของบร�ษัทตามโครงการ ESOP ในราคาหุ�นละ 15 บาท โดยมีระยะเวลาการ
     เสนอขายตั้งแต�วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2558
     วันที่ 11-13 กันยายน 2556 มีผู�บร�หารและพนักงานของบร�ษัท จองซ�้อหุ�นสามัญเพ่ิมทุน
     ตามโครงการ ESOP จำนวน 4,957,900 หุ�น 
     วันที่ 19 กันยายน 2556 มีทุนชำระแล�วจำนวน 323.37 ล�านบาท
  ป� 2557  วันที่ 9-11 มิถุนายน 2557 และวันที่ 13 -15 ตุลาคม 2557 มีผู�บร�หารและพนักงาน
     ของบร�ษัท จองซ�้อหุ�นสามัญเพ่ิมทุน ตามโครงการ ESOP จำนวนรวม 4,385,400 หุ�น 
     ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557 บร�ษัทฯ มีทุนชำระแล�วจำนวน 327.76 ล�านบาท
     วันท่ี 20 ตุลาคม 2557 บร�ษัทฯ ได�รับพระมหากรุณาธ�คุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
     มหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล�าโปรดกระหม�อมพระราชทานตราตั้ง “พระครุฑพ�าห�” 
     ซ�ง่ตราต้ังพระราชทานน้ีเป�นประดุจเอกสารรับรองว�า บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 
     ได�ประกอบธุรกิจการค�าโดยซ�่อสัตย�สุจร�ต ตั้งอยู�ในศีลธรรมอันดี
  ป� 2558  วันท่ี 11-13 กุมภาพันธ� 2558 มีผู�บร�หารและพนักงานของบร�ษัท จองซ�อ้หุ�นสามัญเพ่ิมทุน
     ตามโครงการ ESOP จำนวน 2,234,797 หุ�น 
     วันที่ 20 กุมภาพันธ� 2558 บร�ษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและชำระแล�ว จำนวน 330 ล�านบาท
     วันท่ี 9 สิงหาคม 2558 พิธ�ประดิษฐานองค�ครุฑ ตราต้ังพระราชทาน ณ อาคารสำนักงานใหญ�
  ป� 2559  วันที่ 14 ตุลาคม 2559 บร�ษัทฯ ได�รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาช�กแนวร�วมปฏิบัติ
     ของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต (Certification) จากคณะกรรมการแนวร�วม
     ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต   
  ป� 2562  วันท่ี 4 พฤศจ�กายน 2562 ได�รับการรับรองการต�ออายุสมาช�กแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชน
     ไทยในการต�อต�านการทุจร�ต จากคณะกรรมการแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
     ต�อต�านทุจร�ต (CAC)  
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  ป� 2563  โครงการซ�้อหุ�นคืนเพื่อบร�หารทางการเง�น โดยกำหนดระยะเวลา ตั้งแต�วันที่ 1 มิถุนายน 
     2563 ถึงวันท่ี 30 พฤศจ�กายน 2563 ซ�ง่บร�ษัทฯ ได�ซ�อ้หุ�นคืน ท้ังส้ินจำนวน 1,827,100 หุ�น 
     คิดเป�นร�อยละ 0.55 ของหุ�นที่จำหน�ายได�แล�วทั้งหมดของบร�ษัท มีมูลค�ารวมทั้งสิ ้น 
     118,722,375 บาท
  ป� 2564  โครงการซ�้อหุ�นคืนเพื่อบร�หารทางการเง�น ครั้งที่ 2 โดยกำหนดระยะเวลา ตั้งแต�วันที่ 1 
     ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ซ�่งบร�ษัทฯ ได�ซ�้อหุ�นคืนระหว�าง วันที่ 1-30 
     ธันวาคม 2564 รวมจำนวน 147,500 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 0.05 ของหุ�นที่จำหน�ายได�แล�ว
     ทั้งหมดของบร�ษัท มีมูลค�ารวม 9,295,875 บาท

  1.1.3 การใช�เง�นที่ได�จากการระดมทุน
   ในป� 2564 บร�ษัทฯ ไม�มีการระดมทุนจากการเสนอขายตราสารทุนหร�อตราสารหนี้

  1.1.4 ข�อผูกพันที่บร�ษัทให�คำมั่นไว�ในแบบแสดงรายการข�อมูลการเสนอขายหลักทรัพย�
   - ไม�มี -

  1.1.5 ช�่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ� ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบร�ษัท โทรศัพท� โทรสาร เว็บไซต�บร�ษัท 
   จำนวนและชนิดของหุ�นที่จำหน�ายได�ของบร�ษัท
     ช�่อ  บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
     สถานที่ตั้ง 2156 ถนนเพชรบุร�ตัดใหม� แขวงบางกะป�
       เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
     ประเภทธุรกิจ จำหน�ายสินค�าอุปโภคบร�โภค
     เลขทะเบียนบร�ษัท 0107537001421
     โทรศัพท� 0-2318-0062
     โทรสาร 0-2318-1678
     เว็บไซต�บร�ษัท www.sahapat.co.th
     ทุนจดทะเบียน 330,000,000 บาท
     ทุนที่ออกและเร�ยกชำระแล�ว 330,000,000 บาท
     ชนิดของหุ�น หุ�นสามัญ
     มูลค�าหุ�น หุ�นละ 1.00 บาท

 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
  1.2.1 โครงสร�างรายได�
   บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจขายสินค�าอุปโภค บร�โภค และพัฒนาอสังหาร�มทรัพย� บร�ษัทย�อยแห�งหนึ่ง
ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาร�มทรัพย�และให�บร�การ และบร�ษัทย�อยแห�งหนึ่งประกอบธุรกิจอาคารสำนักงานให�เช�า 
กลุ�มบร�ษัทมีส�วนงานทางภูมิศาสตร�หลักคือประเทศไทย และมีบางส�วนงานเป�นภูมิศาสตร�ต�างประเทศ สำหรับป�สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ�มบร�ษัท มีรายได�จากการขายในส�วนงานภูมิศาสตร�ต�างประเทศ จำนวน 884.03 
ล�านบาท และ 817.55 ล�านบาท ตามลำดับ

  ส�วนงานของกลุ�มบร�ษัท ในงบการเง�นรวมมีรายละเอียดดังนี้

(หน�วย : ล�านบาท)

 รายได�
ขายสินค�าอุปโภค บร�โภค
อาคารสำนักงานให�เช�า
อื่นๆ
 รวม

    ป� 2562 
32,755.4

77.8
97.3

32,930.5

    ป� 2563 
32,138.9

49.7
210.2

32,398.8

    ป� 2564 
33,398.0

40.1
    237.3
33,675.4

โครงสร�างและการดำเนินงาน



รายงานประจำป� 256410

  1.2.2 ข�อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ�
    (1) ลักษณะผลิตภัณฑ�หร�อบร�การ  
    บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจำหน�าย และเป�นตัวแทนจำหน�ายสินค�าอุปโภคบร�โภค มามากกว�า 70 ป� 
จากความรู�ความชำนาญ และการสร�างเคร�อข�ายการจัดจำหน�ายสินค�าผ�านร�านค�าประเภทต�างๆ ไม�ว�าจะเป�นร�านค�าปลีก
สมัยใหม� (Modern Trade) ร�านค�าแบบด้ังเดิม (Traditional Trade) ประกอบด�วยร�านค�าส�งท้ังขนาดกลางและขนาดใหญ� 
รวมทั้งร�านค�าปลีกย�อยที่มีอยู�ทั่วประเทศ ซ�่งผลิตภัณฑ�ที่บร�ษัทจำหน�าย เป�นสินค�าอุปโภคบร�โภคที่ใช�ในช�ว�ตประจำวัน 
แบ�งออกเป�น 4 กลุ�มผลิตภัณฑ�ใหญ� คือ ผลิตภัณฑ�ในครัวเร�อน, ผลิตภัณฑ�อาหาร, ผลิตภัณฑ�ส�วนบุคคล และผลิตภัณฑ�เด็ก 

    (2) การตลาดและการแข�งขัน
     (ก) นโยบายการตลาดและการจำหน�าย
     บร�ษัทฯ จัดจำหน�ายสินค�าท้ังเง�นสด และการให�เครดิตร�านค�าท่ัวประเทศ โดยมีสัดส�วนการจำหน�าย
ในกรุงเทพฯ 40% และต�างจังหวัด 60% ซ�ง่ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ โดยทีมขายท่ีมีประสบการณ�และความเช�ย่วชาญ
จะทำหน�าท่ีเย่ียมร�านค�าและติดต�อประสานงานขายกับร�านค�า ท้ังน้ีบร�ษัทฯ ได�นำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช�สำหรับการรับ
คำสั่งซ�้อ การตรวจสอบข�อมูล การออกเอกสารการขาย และการจัดส�งสินค�า
     ช�องทางการจำหน�ายสินค�า แบ�งออกเป�น 3 กลุ�ม ดังนี้
     1. กลุ�มร�านค�าปลีกสมัยใหม� (Modern Trade) ประกอบด�วย ร�านค�าประเภทไฮเปอร�มาร�เก็ต 
      ซุปเปอร�มาเก็ต ร�านค�าประเภทคอนว�เนียนสโตร� และ ร�านค�า Cash and Carry 
     2. ร�านค�าส�งและปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซ�่งประกอบด�วยร�านค�าส�งทั้งขนาดกลาง
      และขนาดใหญ� ที่กระจายอยู�ทั่วภูมิภาคในประเทศ โดยมีพนักงานขายของบร�ษัทเข�าเยี่ยมและ
      ติดต�ออย�างสม่ำเสมอ
     3. รถขายเง�นสด (Cash Van) เป�นการขายสินค�าให�กับร�านค�าย�อยเป�นเง�นสด โดยใช�หน�วยรถ 
      เข�าเยี่ยมเยียนและเสนอขายสินค�าให�กับร�านค�าย�อยเหล�านี้ตามรอบการขาย 

     (ข) สภาพการแข�งขันภายในอุตสาหกรรม
     ในป� 2564 สถานการณ�การระบาดของเช�อ้ไวรัสโคว�ด-19 ท่ัวโลกยังคงเป�นไปอย�างต�อเน่ือง สำหรับ
ในประเทศไทย ถึงแม�ว�าจำนวนผู�ติดเช�อ้จะลดลงอย�างมากในช�วงไตรมาสแรก จนทำให�มีการผ�อนคลายมาตรการป�องกัน
ต�างๆ และก�อให�เกิดการระบาดเพ่ิมข�น้อย�างรวดเร็วอีกคร้ังในช�วงไตรมาสท่ี 2 และ 3 จนมีจำนวนผู�ติดเช�อ้สูงเกิน 20,000 
รายต�อวัน และค�อยๆ ลดลงในช�วงไตรมาสสุดท�ายของป� 

     สถานการณ�ดังกล�าว ยังคงส�งผลต�อเศรษฐกิจ ธุรกิจ การจ�างงาน การดำรงช�ว�ตและพฤติกรรม
ของผู�บร�โภคในประเทศอย�างหนีไม�พ�น มูลค�าตลาดสินค�าอุปโภคบร�โภคในภาพรวมหดตัวลดลง 5.3% ในป� 2564 
ต�อเน่ืองจากการลดลงของตลาดถึง 6.7% ในป� 2563 อย�างไรก็ตามภาครัฐบาลก็ได�มีการออกการมาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจ
และเพิ่มกำลังซ�้อให�ประชาชน ไม�ว�าจะเป�นผู�ถือบัตรสวัสดิการแห�งรัฐ ผู�ประกันตน และประชาชนทั่วไปในกลุ�มต�างๆ 
ผ�านทางหลากหลายโครงการในรูปแบบต�างๆ กัน 
 
     โดยในป� 2564 บร�ษัทฯ สามารถทำยอดขายได� 33,075 ล�านบาท เติบโต 3.80% จากป�ก�อนหน�า 
และมีกำไร 1,599 ล�านบาท เนื่องจากบร�ษัทฯ เป�นตัวแทนจำหน�ายสินค�าอุปโภคบร�โภคหลากหลายชนิด โดยสินค�าใน
กลุ�มอาหารและวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ได�รับผลกระทบในทางบวกเนื่องจากเป�นสินค�าจำเป�นในการดำรงช�ว�ต 
โดยเฉพาะอย�างย่ิง บะหม่ีก่ึงสำเร็จรูปแบบซอง ซ�ง่เป�นสินค�ารายการแรกๆ ท่ีผู�บร�โภคซ�อ้เพ่ือกักตุน หร�อซ�อ้เม่ือได�รับเง�น
เพ่ิมเติมจากโครงการกระตุ�นเศรษฐกิจต�างๆ โดยตลาดบะหม่ีก่ึงสำเร็จรูปแบบซองในป�น้ีมียอดขายสูงสุดในช�วงไตรมาสท่ี 3 
ทั้งนี้การเพิ่มข�้นของยอดขายก็ยังไม�สามารถเทียบเท�ากับยอดขายที่สูงสุดในช�วงการระบาดรอบแรกในไตรมาส 1 ของป� 
2563 ทำให�ภาพรวมตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบซองในป� 2564 มีมูลค�าใกล�เคียงกับป�ก�อนหน�า อย�างไรก็ตามยอดขาย
สินค�าบะหม่ีก่ึงสำเร็จรูปแบบซองของบร�ษัทฯ มีการเติบโตสูงข�น้ ส�วนหน่ึงจากการขายเพ่ือการบร�จาคแก�โรงพยาบาลสนาม 
ประชาชนที่เดือดร�อนและประสบภัยพิบัติเป�นจำนวนมาก 
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     ขณะเดียวกันสินค�ากลุ�มของใช�ในครัวเร�อนและกลุ�มของใช�ส�วนตัวได�รับผลกระทบจากการลดลง
ของกำลังซ�้อของผู�บร�โภคมากที่สุด โดยตลาดมีมูลค�าลดลงถึง 9.7% และ 10.3% ตามลำดับ อย�างไรก็ตาม บร�ษัทฯ 
ได�ร�วมมือกับบร�ษัทผู�ผลิตสินค�าในการทำกิจกรรมทางการตลาดอย�างต�อเนื่องเพื่อดูแลยอดขายของสินค�าในภาพรวม
ของกลุ�มสินค�าของใช�ในครัวเร�อนและของใช�ส�วนตัวที่บร�ษัทฯ จัดจำหน�าย ให�ยังคงเติบโตได�ในระดับหนึ่ง

     ทั้งนี้โครงการกระตุ�นเศรษฐกิจต�างๆ ของรัฐบาลที่เกิดข�้นนั้น เน�นหนักให�ผู�บร�โภคไปใช�จ�ายใน
ช�องทางร�านค�าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ส�งผลให�ยอดขายของบร�ษัทฯ ในช�องทางดังกล�าวเติบโตข�้นมากกว�า
การเติบโตในช�องทางร�านค�าแบบสมัยใหม� (Modern Trade) ซ�่งโดยเฉพาะร�านค�าประเภทร�านสะดวกซ�้อ (Convenient 
Stores) ยังคงได�รับผลกระทบต�อเน่ือง จากการปรับเวลาการเป�ด-ป�ดร�าน การท่ีผู�บร�โภคออกนอกบ�านและเดินทางลดลง 
ทำให�สินค�าของบร�ษัทฯ ที่จัดจำหน�ายในช�องทางนี้ได�รับผลกระทบทางด�านยอดขายตามไปด�วย สำหรับช�องทางการขาย
ออนไลน�ของบร�ษัทฯ ก็มีอัตราการเติบโตท่ีสูงข�น้มาก สอดรับกับพฤติกรรมของผู�บร�โภคท่ีคุ�นช�นกับการซ�อ้สินค�าออนไลน�
มากข�้น

     โดยในป� 2565 บร�ษัทฯ ยังคงตั้งเป�าหมายที่ท�าทาย และมีความมุ�งมั่นที่จะพัฒนากลยุทธ�ทาง
ด�านการขายและการตลาดแบบใหม�ๆ รวมไปถึงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธ�ภาพโครงสร�างพื้นฐาน ระบบการขาย 
ระบบภายใน รวมท้ังบุคลากรภายในองค�กร เพ่ือตอบสนองต�อสถานการณ�ทางเศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรมและการใช�ช�ว�ต
ของผู�บร�โภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย�างต�อเนื่องและรวดเร็ว

    (3) การจัดหาผลิตภัณฑ�และบร�การ
     สินค�าที่บร�ษัทจำหน�ายกว�า 80% เป�นสินค�าที่ผลิต โดยบร�ษัทที่ร�วมลงทุนระหว�างกลุ�มสหพัฒน� 
บางบร�ษัทเป�นการร�วมทุนกับต�างประเทศ

       ผู�ผลิตรายใหญ�ที่ผลิตสินค�าให�บร�ษัทจำหน�าย

1. บมจ. ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส�

2. บจ. ไลอ�อน (ประเทศไทย)

   
3. บจ. ทิพย�วาร�นวัฒนา

4. บจ. แดร�่ไทย

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม�า 
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม�าราเมง
บะหมี่รุสกี
ขนมป�งกรอบบิสช�น

ผงซักฟอกเปาว�นวอช เปาซ�ลเวอร�นาโน
ผงซักฟอกซ�่อสัตย� ผงซักฟอก 108 Shop
ผลิตภัณฑ�เด็กโคโดโม สบู�เหลวและ
โฟมล�างหน�า โชกุบุสซ�โมโนกาตาร�, 
โฟมล�างมือคิเรอิ คิเรอิ 

น้ำแร�มองต�เฟลอ
สเปรย�น้ำแร�มองต�เฟลอ

ผลิตภัณฑ�นมร�ชเชส
โยเกิร�ตร�ชเชส
ขนมเยลลี่ร�ชเชส
“ร�วอง ซอยเกิร�ต” โยเกิร�ตที่ทำจาก
นมถั่วเหลือง 100%

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

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

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

เลขที่ 132 ถนนเขางู-เบิกไพร 
ตำบลคุ�งพะยอม อำเภอบ�านโป�ง
จังหวัดราชบุร� 70110
โทร. 032-372461-2 
แฟกซ�  032- 372463

ช�่อบร�ษัท ผลิตภัณฑ�ที่ผลิตสถานที่ตั้ง

โครงสร�างและการดำเนินงาน



รายงานประจำป� 256412

5. บจ. คิวพี (ประเทศไทย)

6. บมจ. เอส แอนด� เจ
 อินเตอร�เนชั่นแนล 
 เอนเตอร�ไพรส�

7. บจ. สหชลผลพืช

8. บจ. คาลบี้ธนาวัธน� 

9. บจ. แปซ�ฟ�ก ชูการ� คอร�ปอเรชั่น

10. บจ. อุตสาหกรรมเกลือบร�สุทธ�์

น้ำส�มสายชูกลั่นคิวพี
น้ำส�มสายชูหมักคิวพี
คิวพีมายองเนส, คิวพีแซนว�ชสเปรด
คว�กเชฟซอสปลานึ่งมะนาว
คว�กเชฟซอสปลานึ่งซ�อิ๊ว

ผลิตภัณฑ�ไอนิว  
ผลิตภัณฑ�ไบโอนิค

ผลิตภัณฑ�ไอเฮลติ-คิวเทน
ผลิตภัณฑ�สตาร� อินฟ�นิติ

คาลบี้รสดั้งเดิม, บันบันด้ังเดิม
แจ�กซ�มะเข�อเทศ, แจ�กซ�พร�ก
แจ�กซ�มิกซ�โนร�,
แจ�กซ�รสโนร�สาหร�าย

น้ำตาลบร�สุทธ�์มิตรผล
น้ำตาลทรายมิตรผล
น้ำตาลทรายแดงมิตรผล
น้ำตาลมิตรผลโกลด�

เกลือปรุงทิพย�
เกลือทิพย�

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

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

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

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

เลขที่ 2 ถนนสุขุมว�ท 
แขวงคลองเตย เขตห�วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2656-8488

เลขที่ 1016 ชั้น 1 
อาคารเฟ��องฟุ�ง ถนนพระราม 4 
แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2236-8962-8 
แฟกซ� 0-2236-8969

ช�่อบร�ษัท ผลิตภัณฑ�ที่ผลิตสถานที่ตั้ง

    (4) ทรัพย�สินที่ใช�ในการประกอบธุรกิจ 
     สินทรัพย�ถาวรท่ีใช�ในการประกอบธุรกิจของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย ได�แก�ท่ีดิน อาคาร และเคร�อ่งจักร
ของบร�ษัท  ซ�ง่บร�ษัทฯ และบร�ษัทย�อย เป�นเจ�าของกรรมสิทธ� และไม�มีภาระผูกพัน รายละเอียดรายงานในเอกสารแนบ 4

    (5) งานที่ยังไม�ได�ส�งมอบ 
     - ไม�มี - 

โครงสร�างและการดำเนินงาน
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 1.3 โครงสร�างการถือหุ�นของกลุ�มบร�ษัท
  1.3.1 โครงสร�างการถือหุ�นของกลุ�มบร�ษัท
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทฯ มีการถือหุ�นในบร�ษัทย�อย 5 บร�ษัท และถือหุ�นในบร�ษัทร�วม รวม 14 
บร�ษัท แยกตามสายธุรกิจ ได�ดังนี้

SAHA VIETNAM CO.,LTD. (100%)

บจ. โชคชัยพิบูล (99.99%)

บจ. กรุงเทพทาวเวอร� (1999) (99.99%)

บจ. แดร�่ไทย (63.91%)
บจ. ทิพย�วาร�นวัฒนา (59.37%)

บจ. ทิพย�วาร�น อินเตอร� แพ็คเกจจ�้ง (99.00%)

บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

บร�ษัทย�อย ธุรกิจจำหน�ายสินค�าอุปโภค และบร�โภค

ธุรกิจอสังหาร�มทรัพย�และบร�การ

ธุรกิจการผลิต

ธุรกิจอาคารสำนักงานให�เช�า

President Foods (Cambodia) Co.,Ltd. (30.00%)
Ayeyarwaddy Success Venture Foods Co.,Ltd. (24.00%)

บจ.ไทย-เมียนม�าร� ซัคเซสเวนเจอร� (35.00%)
บจ.บุญแคปป�ตอลโฮลดิ้ง (32.00%)

Canchana International Co.,Ltd. (40.00%)
บจ.ร�วมอิสสระ (25.00%)
บจ.ร�วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท� (25.00%)
บจ.สยามอาราตะ (25.00%)
บจ.ศร�ราชาขนส�ง (20.00%)
บจ.สหพัฒน� เร�ยล เอสเตท (20.00%)
บจ.สหอุบลนคร (20.00%)
บจ.สห ลอว�สัน (21.34%)
บมจ. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี (12.68%)
บจ. เส-นอร�สห โลจ�สติกส� (19.75%)

บร�ษัทร�วม

สายธุรกิจการลงทุน

สายธุรกิจบร�การ และอื่นๆ

สายธุรกิจการผลิต

บจ.เอสพีซ� เวนเจอร� (90.00%)

โครงสร�างและการดำเนินงาน

บจ.เอสพีซ� เวนเจอร� (10.00%)
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SAHA VIETNAM CO.,LTD.

บ.โชคชัยพิบูล จก.

บ.กรุงเทพทาวเวอร� (1999) จก.

บ.แดร�่ไทย  จก.

บ.ทิพย�วาร�นวัฒนา จก.

CANCHANA INTERNATIONAL 
CO.,LTD.

บ.ไทย-เมียนม�าร� ซัคเซสเวนเจอร� จก.

บ.บุญแคปป�ตอลโฮลดิ้ง จก.

PRESIDENT FOODS (CAMBODIA) 
CO.,LTD.

บ.ร�วมอิสสระ จก.

บ.ร�วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท� จก.

บ. สยามอาราตะ จก.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

02-3180062

02-3081000

032-372461-2

02-3181147

-

02-3744730

02-2930030

-

02-3082888

02-3082888

02-2620671

-

02-3191676

02-3081008

032-372463

02-7167107

-

02-3753185

02-2930040

-

02-3082577

02-3082577

02-2620672

ลำดับ ช�่อธุรกิจ สถานที่ตั้ง โทรศัพท� โทรสาร ประเภทธุรกิจ จำนวนหุ�นที่
ออกจำหน�าย

จำนวนหุ�น
ที่ถือ

สัดส�วนการ
ถือหุ�น (%)

จัดจำหน�ายสินค�าอุปโภค
-บร�โภค

อสังหาร�มทรัพย�
และบร�การ

อาคารสำนักงานให�เช�า

นมเปร�้ยว

ผลิตสินค�าบร�โภค

จัดจำหน�ายสินค�า

การลงทุน

ลงทุน

ผลิตอาหาร

อสังหาร�มทรัพย�

โรงแรม

จัดจำหน�ายสินค�า

100.00

99.99

99.99

63.91

59.37

40.00

35.00

32.00

30.00

25.00

25.00

25.00

ทุนจดทะเบียน
3,100,000,000 ด�อง

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

2156 ถ.เพชรบุร�ตัดใหม� แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กทม. 10310

2170 ถ.เพชรบุร�ตัดใหม� แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กทม. 10310

132 ม.3 ถ.เขางู-เบิกไพร ต.คุ�งพยอม อ.บ�านโป�ง จ.ราชบุร� 70110

2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร� ถ.เพชรบุร�ตัดใหม� เขตห�วยขวาง กทม. 10310

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

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

530 ซอยสาธุประดิษฐ� 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120

Phum Mor, Chamkardoung Road, Phnom Penh  Cambodia

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

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

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

ช�่อ/ สถานที่ / โทรศัพท� โทรสารของนิติบุคคลที่บร�ษัทถือหุ�นตั้งแต�ร�อยละ 10 ข�้นไป

9,200,000

5,190,000

537,000

164,400

1,000

1,000,000

70,000,000

1,500,000

4,200,000

5,600,000

200,000

9,199,994

5,189,940

343,180

97,597

400

349,997

22,399,999

450,000

1,050,000

1,400,000

50,000โค
รง

สร
�าง

แล
ะก

าร
ดำ

เน
ินง

าน
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บ.อิรวดี ซัคเซส เวนเจอร�ฟูดส� จก.

บ.สห ลอว�สัน จก.

บ.ศร�ราชาขนส�ง จก.

บ.สหพัฒน� เร�ยล เอสเตท จก.

บ.สหอุบลนคร จก.

บจ. เส-นอร�สห โลจ�สติคส�

บ.ไอ.ดี.เอฟ จก.

บมจ.แพนเอเซ�ยฟุตแวร�

บ.ไทซันฟูดส� จก.

บ.ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จก.

บ.สห แคปป�ตอล ทาวเวอร� จก.

บ.เฟ�สท�ยูไนเต็ดอินดัสตร� จก.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

-

02-3080708

038-480444

02-2930030

02-2930030

038-482033

02-2944403-4

038-480713-4

02-7317250-5

02-6758356

02-2930030

02-2930030

-

02-3080702

038-480838

02-2930040

02-2930040

038-482023

02-2944500

038-480187

02-7317256

02-6739899

02-2930040

02-2930040

ลำดับ ช�่อธุรกิจ สถานที่ตั้ง โทรศัพท� โทรสาร ประเภทธุรกิจ จำนวนหุ�นที่
ออกจำหน�าย

จำนวนหุ�น
ที่ถือ

สัดส�วนการ
ถือหุ�น (%)

24.00

21.34

20.00

20.00

20.00

19.75

19.60

18.12

16.88

15.00

15.00

14.37

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

2170 ถ.เพชรบุร�ตัดใหม� แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กทม. 10310

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

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

611/40 ซ.วัดจันทน�ใน แขวงบางโคล� เขตบางคอแหลม กทม. 10120

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

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

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

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

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

530 ซอยสาธุประดิษฐ� 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120

11 ถ.สาธุประดิษฐ� เขตยานนาวา กทม. 10120

ช�่อ/ สถานที่ / โทรศัพท� โทรสารของนิติบุคคลที่บร�ษัทถือหุ�นตั้งแต�ร�อยละ 10 ข�้นไป

10,000,000

13,670,000

100,000

36,000,000

1,250,000

2,000,000

90,000

540,000,000

5,000,000

250,000

50,000,000

400,000

2,400,000

2,917,060

20,000

7,200,000

250,000

395,000

17,644

97,843,300

843,750

37,500

7,500,000

57,466

ผลิตอาหาร

ร�านค�าสะดวกซ�้อ

ขนส�ง

พัฒนาที่ดิน

นิคมอุตสาหกรรม

ขนส�ง

ลงทุน

ผลิตรองเท�า

ผลิตและจำหน�าย
น้ำผลไม�

จำหน�ายผลิตภัณฑ�
บำรุงสุขภาพ

พัฒนาอสังหาร�มทรัพย�

ลงทุน

โค
รง

สร
�าง

แล
ะก

าร
ดำ

เน
ินง

าน



รา
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าน
ปร

ะจ
ำป

� 2
56

4
16

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

38

38

-

02-2944365

05-2065888

02-9331431

02-7194684

02-6836548

02-5500725

038-480505

02-466055-6

02-1833916

02-4769547

038-480505

02-6505403

-

ลำดับ ช�่อธุรกิจ สถานที่ตั้ง โทรศัพท� โทรสาร ประเภทธุรกิจ จำนวนหุ�นที่
ออกจำหน�าย

จำนวนหุ�น
ที่ถือ

สัดส�วนการ
ถือหุ�น (%)

14.25

14.13

14.00

13.79

13.00

12.68

12.00

12.00

11.91

10.15

10.00

10.00

10.00

10.00

ช�่อ/ สถานที่ / โทรศัพท� โทรสารของนิติบุคคลที่บร�ษัทถือหุ�นตั้งแต�ร�อยละ 10 ข�้นไป

195,000,000

5,000,000

500,000

11,600,000

5,000

700,000,000

14,000,000

792,000

7,749,950

6,214,634

2,630,000

3,000,000

150,000

2,350,000,000

27,793,333

706,501

70,000

1,600,000

650

88,767,500

1,680,000

95,040

922,650

630,493

263,000

300,000

15,000

235,000,000

9 ถ.รัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร� เขตบึงกุ�ม กรุงเทพ

666 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120

19/1 อาคารรอยัล ซ�ตี้ อเวนิว ซ.ศูนย�ว�จัย ถ.เพชรบุร�ตัดใหม� 
แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กทม. 10310

188 ซ.ลาดพร�าว 73 ถ.ลาดพร�าว 
แขวงวังทองหลาง เขตบางกะป� กทม. 10900

90/4 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. 10250

414/25 ซอยพัฒนาการ 1 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120

16 ซ.ลาดพร�าว 115 ถ.ลาดพร�าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป� กทม. 10240

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

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

49 ม.3 ถ.ปู�เจ�าสมิงพราย สำโรงใต� พระประแดง สมุทรปราการ 10130

612 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุร� กทม. 10600

222 ม.7 ต.คลองกิ่ว อ.บ�านบึง จ.ชลบุร� 20220

183 อาคารร�เจ�นท�เฮ�าส� ชั้น 9 ถ.ราชดำร�
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

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

02-4839999

02-2940191

05-2065888

02-5303479

02-3143777
02-3145848

02-2954255

02-5500725

038-480444

02-2480888

02-7543604-5

02-4769545-6

038-480444

02-6505400-2

-

โรงพยาบาล

ผลิตสินค�าอุปโภค

ให�เช�ารถยนต�
และบร�การด�านอื่นๆ

ลงทุน

จำหน�ายบะหมี่

จำหน�ายสินค�า
ผ�านเคร�่องอัตโนมัติ

ผลิตและ
จำหน�ายไอศร�ม

พัฒนาอสังหาร�มทรัพย�

โฆษณา

ป��นด�ายและทอผ�า

ผลิตซอสปรุงรส

พัฒนาที่ดิน

อุปโภคบร�โภค

ผลิตอาหาร

บมจ. นวเวช อินเตอร�เนชั่นแนล

บ.ไลอ�อน (ประเทศไทย) จก.

บ. เว�ล�ดเบสท� คอร�ปอเรชั่น จก.

บ.โชคสามัคคี จก.

บ.เพรซ�เดนท� คอมเมอร�เช�ยล จก.

บมจ. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี

บ.อเมร�กันฟู�ด จก.

บ.สห โตคิว คอร�ปอเรชั่น จก.

บมจ.ฟาร�อีสท�  เฟมไลน� ดี ดี บี

บ.เอราวัณสิ่งทอ จก.

บ.คิวพี (ประเทศไทย) จก.

บ.แพนแลนด� จก.

บ.ยู ซ� ซ� อูเอะช�ม�า คอฟฟ�� 
(ประเทศไทย) จก.

บจ.ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส� (ฮังการ�) 
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สร
�าง
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  1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย�งถือหุ�นในบร�ษัทย�อยหร�อบร�ษัทร�วมเกินกว�าร�อยละ 10 
   - ไม�มี - 

  1.3.3 ความสัมพันธ�กับกลุ�มธุรกิจของผู�ถือหุ�นใหญ�    
   - ไม�มี -

  1.3.4 ผู�ถือหุ�น
   (1) รายช�่อผู�ถือหุ�นรายใหญ� ณ วันป�ดสมุดทะเบียน วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
    (ก) กลุ�มผู�ถือหุ�นที่ถือหุ�นสูงสุด 10 รายแรก 

    การกระจายการถือหุ�นตามจำนวนรายที่ถือ โดยแบ�งช�วงจำนวนหุ�นที่ถือตามจำนวนราย ของผู�ถือหุ�น

1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง

2. บมจ. ไอ.ซ�.ซ�. อินเตอร�เนชั่นแนล

3. บร�ษัท โชควัฒนา จำกัด

4. นายว�รพัฒน�  พูนศักดิ์อุดมสิน 

5. LION CORPORATION

6. NISSIN FOOD HOLDINGS CO.,LTD.

7. บร�ษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด

8. LOTTE COMPANY  LIMITED.

9. นายสำเร�ง  มนูญผล

10. KEWPIE CORPORATION

82,417,665

34,830,158

25,583,641

16,735,288

16,533,333

16,216,666

14,042,096

8,200,000

7,200,344

5,219,737

24.98

10.55

7.75

5.07

5.01

4.91

4.26

2.48

2.18

1.58

รายช�่อผู�ถือหุ�น จำนวนหุ�น สัดส�วน
การถือหุ�น (%)

1     -    50

51     -    100

101     -    500

501    -    1,000

1,001    -    3,000

3,001    -    5,000

5,001    -    ข�้นไป

รวม

224

173

278

201

193

96

489

1,654

13.54

10.46

16.81

12.15

11.67

5.80

29.56

100.00

ช�วงจำนวนหุ�นที่ถือ จำนวนรายที่ถือ %

โครงสร�างและการดำเนินงาน



รายงานประจำป� 256418

    ประเภทและจำนวนผู�ถือหุ�น ตามประเภทของบุคคลที่ถือหุ�น

    (ข) กลุ�มผู�ถือหุ�นรายใหญ�มีอิทธ�พลต�อการกำหนดนโยบาย   - ไม�มี -

   (2) บร�ษัทฯ ไม�ได�ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ�นในบร�ษัทอื่น (Holding company) 
   (3) บร�ษัทฯ ไม�มีข�อตกลงระหว�างผู�ถือหุ�นใหญ� (Shareholders’ agreement)  

 1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล�ว 
  1.4.1 บร�ษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 330,000,000 บาท เร�ยกชำระแล�ว 330,000,000 บาท             
   แบ�งเป�นหุ�นสามัญ 330,000,000 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 1.00 บาท
   ทั้งนี้ บร�ษัทฯ มีหุ�นสามัญซ�้อคืนจากโครงการซ�้อหุ�นคืน ตั้งแต�วันที่ 1 มิถุนายน - 30 พฤศจ�กายน 2563
   รวมหุ�นสามัญซ�้อคืนจำนวน 1,827,100 หุ�น และมีหุ�นสามัญซ�้อคืนจากโครงการซ�้อหุ�นคืน ตั้งแต�วันที่ 
   1 - 30 ธันวาคม 2564 จำนวน 147,500 หุ�น รวมจำนวนหุ�นสามัญซ�้อคืนซ�่งเป�นหุ�นสามัญที่ไม�มีสิทธ�
   ออกเสียง จำนวน 1,974,600 หุ�น
  1.4.2 บร�ษัทฯ ไม�มีหุ�นประเภทอื่นที่มีสิทธ�หร�อเง�่อนไขแตกต�างจากหุ�นสามัญ

 1.5 การออกหลักทรัพย�อื่น 
  ในป� 2564 บร�ษัทฯ ไม�มีการออกหลักทรัพย�แปลงสภาพ และหลักทรัพย�ที่เป�นตราสารหนี้

 1.6 นโยบายการจ�ายป�นผล
  บร�ษัทฯ กำหนดนโยบายการจ�ายเง�นป�นผลให�แก�ผู�ถือหุ�นในอัตราหุ�นละ 0.15 บาท ต�อป� ทั้งนี้ย�อมข�้นกับ 
ผลการดำเนินงานของบร�ษัทและภาวะเศรษฐกิจเป�นหลัก

นิติบุคคล

 สัญชาติไทย

 สัญชาติต�างด�าว

บุคคลธรรมดา

 สัญชาติไทย

 สัญชาติต�างด�าว

 รวม

197,888,034

 48,050,829

83,619,327

441,810

330,000,000

59.97

14.56

25.34

0.13

100.00

ประเภท จำนวนหุ�น

68

12

1,568

6

1,654

จำนวนราย ร�อยละ

** หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 12 (ชุดที่ 28) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 มีมติให�นำเสนอต�อที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจำป� 
 2565 ซ�่งกำหนดให�มีข�้นในวันที่ 25 เมษายน 2565 เพื่ออนุมัติการจ�ายเง�นป�นผล หุ�นละ 1.60 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท
 ครั้งที่ 8 (ชุดที่ 28) เมื่อวันที่ 11 พฤศจ�กายน 2564 มีมติอนุมัติจ�ายเง�นป�นผลระหว�างกาลไปแล�ว ในอัตราหุ�นละ 0.60 บาท คงเหลือ
 จ�ายเง�นป�นผลในอัตราหุ�นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ การจ�ายเง�นป�นผลดังกล�าวยังมีความไม�แน�นอน เนื่องจากต�องรอการอนุมัติจากที่ประชุม
 สามัญผู�ถือหุ�น  

กำไรสุทธ�ต�อหุ�น  (บาท)

เง�นป�นผลต�อหุ�น  (บาท)

อัตราการจ�ายเง�นป�นผลต�อกำไรสุทธ�

การจ�ายเง�นป�นผล

4.38 

1.50 

34.28%

4.98

1.50 

30.12%

4.77

1.60

33.52%

4.74

1.60

33.64%

4.87

1.60

32.81%

2560256125622563**2564

โครงสร�างและการดำเนินงาน
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การบร�หารจัดการความเสี่ยง

2. การบร�หารจัดการความเสี่ยง
  ป� 2564 ทุกบร�ษัทถูกทดสอบประสิทธ�ภาพการดำเนินงานจากสถานการณ�การระบาดหนักของไวรัสโคโรน�า 
(COVID-19) ท�ามกลางความไม�แน�นอนและสภาพแวดล�อมที่ผันผวน ส�งผลให�ระบบบร�หารความเสี่ยงทว�ความจำเป�น 
บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ยังคงสร�างผลการดำเนินงานที่ดีได�ในช�วงว�กฤตนี้และเช�่อมั่นว�าผลประกอบการ
ทางธุรกิจจะดีได�น้ัน ส�วนหน่ึงคือการมีระบบบร�หารความเส่ียงอย�างเป�นรูปธรรม จ�งได�กำหนดเป�าหมายสำคัญของระบบฯ 
ไว� 2 ประการ ได�แก� 1) ทำให�ผู�มีส�วนได�เสีย (Stakeholder) ม่ันใจว�าบร�ษัทฯ มีความพร�อมต�อการบร�หารความไม�แน�นอน 
2) สร�างความย่ังยืนให�กับองค�กรด�วยการบร�หารความเส่ียงอย�างเป�นระบบ ตลอดจนหาโอกาสใหม�ท่ีสอดคล�องกับบร�บท
และทิศทางอนาคต

          กรอบการบร�หารความเสี่ยงองค�กร (Enterprise Risk Management Framework)

  บร�ษัทฯ เช�่อมั่นว�าการบร�หารความเสี่ยงให�ประสบผลสัมฤทธ�์นั้น ต�องประกอบไปด�วย 2 ส�วนสำคัญคือ กลไก
การกำกับด�านการบร�หารความเส่ียงองค�กร (Enterprise Risk Governance) และกระบวนการบร�หารความเส่ียงองค�กร 
(Enterprise Risk Management Process) 

 1. กลไกการกำกับด�านการบร�หารความเสี่ยงองค�กร (Enterprise Risk Governance)
  บร�ษัทฯ พัฒนาวัฒนธรรมความเสี่ยงองค�กรผ�านกลไกกำกับด�านความเสี่ยงที่ชัดเจน และตระหนักดีว�า การทำ
  ให�พนักงานทุกระดับเห็นความสำคัญของการบร�หารความเสี่ยง เร�่มต�นจากผู�นำ ซ�่งนโยบายของบร�ษัทฯ 
  ได�ออกแบบการกำกับดูแลความเสี่ยงขององค�กร ดังนี้

  คณะกรรมการบร�ษัท คือผู�รับผิดชอบสูงสุดและตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวกับความเสี่ยงสำคัญของบร�ษัท
  โดยได�รับการกล่ันกรองจากคณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการบร�หารความเส่ียง และคณะกรรมการตรวจสอบ
  ในประเด็นท่ีเก่ียวข�อง และเพ่ือให�ความเส่ียงได�มีการปรับปรุง (update) ให�สอดรับกับทิศทางป�จจุบันและอนาคต 
  บร�ษัทฯ จ�งได�มีการตั้งคณะทำงาน/ทีมทำงานด�านบร�หารความเสี่ยง ทำงานร�วมกับทีมที่ปร�กษาที่เช�่ยวชาญ
  ด�านการบร�หารความเสี่ยง เพื่อให�ผลการว�เคราะห�ความเสี่ยงมีประสิทธ�ภาพมากที่สุด
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 2. กระบวนการบร�หารความเสี่ยงองค�กร (Enterprise Risk Management Process)
  บร�ษัทฯ ใช� COSO ERM 2017 (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 
  Enterprise Risk Management) เป�นแนวทางในการพัฒนากระบวนการบร�หารความเสี่ยงทั่วทั้งองค�กร 
  มีการถ�ายทอดองค�ความรู� จัดทำ Workshop จากผู�เช�ย่วชาญด�านการบร�หารความเส่ียง เพ่ือให�ได�ชุดความเส่ียง
  ที่สะท�อนถึงว�สัยทัศน� พันธกิจ ตลอดจนกลยุทธ�ของบร�ษัท ด�วยกระบวนการดังต�อไปนี้

  การจัดสภาพแวดล�อมภายใน (Internal Environment) ท่ีเหมาะสม : ด�วยการกำกับด�านความเส่ียงท่ีชัดเจน 
  และสร�างวัฒนธรรมองค�กรที่ตระหนักในการบร�หารความเสี่ยง

  ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) : ระบุความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงใหม� (Emerging Risks) และ
  ความเสี่ยงที่ใส�ใจต�อความยั่งยืน หร�อ ESG (Environment, Society and Governance)

  ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) : ด�วยการพัฒนาเกณฑ�โอกาสเกิดและผลกระทบ และนำเสนอ
  แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)

  การบร�หารความเส่ียง (Risk Management) : พัฒนากลยุทธ�การจัดการความเส่ียงท่ีหลากหลาย ปฏิบัติได�จร�ง 
  กำหนดระยะเวลา (Timeline) และผู�รับผิดชอบหร�อเจ�าของความเสี่ยง (Risk Owners)

  การติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring) : ทุกความเสี่ยงจะมีการติดตามผลการดำเนินงานบร�หารความ
  เส่ียงทุกไตรมาส ด�วยการกำหนดดัชนีตัวช�วั้ดความเส่ียง (Key Risk Indicators, KRIs) และวัดผลการดำเนินงาน
  เพื่อปรับระดับผลการประเมินความเสี่ยง

การจัด
สภาพแวดล�อม

ภายใน

การระบุ
ความเสี่ยง

การติดตาม
ความเสี่ยง

การประเมิน
ความเสี่ยง

การบร�หาร
ความเสี่ยง
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ความเสี่ยงและโอกาส (Risk & Opportunity)

บร�ษัทฯ ว�เคราะห�ความเสี่ยงพร�อมกับการระบุโอกาสทางธุรกิจ โดยแบ�งความเสี่ยงออกเป�น 3 ประเภท

1. ความเสี่ยงใหม� (Emerging Risk)
 สูญเสียโอกาสในการสร�างการเติบโตและขยายธุรกิจ
 สินค�าหลักที่สร�างรายได�ของบร�ษัท เป�นสินค�าจำเป�น ไม�อ�อนไหวต�อสภาพเศรษฐกิจ ซ�่งจะสังเกตได�ว�ายอดขายของ
 บร�ษัท ไม�ได�รับผลกระทบมากจากสถานการณ� COVID-19 ท�ามกลางว�กฤต บร�ษัทฯ เห็นโอกาสในการสร�างรายได�
 เพิ่มเติมจาก 1) การขยายธุรกิจไปยังต�างประเทศ 2) การสร�างแบรนด�สินค�าของตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพา
 ผู�ผลิตรายใหญ�น�อยราย มากไปกว�านั้น ในช�วง COVID-19 พฤติกรรมผู�บร�โภคเปลี่ยนไปใช�ช�องทาง E-commerce 
 กันมากข�้น ด�วยสาเหตุดังกล�าว หากบร�ษัทฯ ไม�ปรับตัว อาจจะพลาดโอกาสในการสร�างรายได�และการเติบโต 
 การบร�หารความเส่ียง : ทางบร�ษัทฯ บร�หารความเส่ียงดังกล�าวด�วยการวางแผนเป�ดช�องทางการประกอบธุรกิจไปยัง
 ประเทศอ่ืนเพ่ิมเติม ตลอดจนพัฒนาช�องทางการขายออนไลน�ให�เข�มแข็ง และนอกจากธุรกิจหลัก บร�ษัทฯ สนับสนุน
 การลงทุนในโครงการสร�างโอกาสอื่น ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงจากผลประกอบการธุรกิจหลัก

2. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk)
 ประกอบด�วย ความเส่ียงด�านกลยุทธ� (Strategic Risk) 1 ประเด็น ได�แก� ความเส่ียงจากความม่ันคงของรายได�หลัก, 
 ความเส่ียงด�านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 3 ประเด็น ได�แก� (1) ความเส่ียงด�านการเตร�ยมความพร�อมของ
 บุคลากร (2) ความเสี่ยงด�านระบบสารสนเทศที่สอดรับกับทิศทางอนาคต (3) ความเสี่ยงด�านการไม�สามารถปฏิบัติ
 ได�ตามข�อตกลงระดับการให�บร�การ (Service Level Agreement) กับคู�ค�า    

 ทั้งนี้ ในป� 2564 บร�ษัทฯ ไม�พบความเสี่ยงด�านการเง�นที่สำคัญในระดับความเสี่ยงองค�กร
  1) ความเสี่ยงจากความมั่นคงของรายได�หลัก
  บร�ษัทฯ มีความม่ันคงจากการประกอบธุรกิจมายาวนาน ประกอบกับความสัมพันธ�อันดีกับเคร�อข�ายการกระจาย
 สินค�าและร�านค�า แต�เม่ือรูปแบบการดำเนินธุรกิจเปล่ียนไปจากการแทรกแซงของเทคโนโลยี พฤติกรรมของผู�บร�โภค
 เปล่ียนไปซ�อ้สินค�าทางออนไลน�มากข�น้ และการเปล่ียนแปลงชัดเจนข�น้จากสถานการณ� COVID-19 ทำให�รูปแบบการ
 ดำเนินธุรกิจในบทบาทของผู�จัดจำหน�ายสินค�าอาจต�องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ มากไปกว�านั้น บร�ษัทฯ 
 พึ่งพาผู�ผลิตรายใหญ� (Principal) น�อยราย เหล�านี้ล�วนส�งผลความมั่นคงของรายได�หลัก  
 การบร�หารความเส่ียง : บร�ษัทฯ พัฒนารูปแบบการจัดจำหน�ายสินค�าให�ตรงกับความต�องการของร�านค�าและผู�บร�โภค 
 เก็บข�อมูลท่ีจำเป�นต�อการว�เคราะห�การเป�นผู�นำด�านการกระจายสินค�า ตลอดจนพัฒนาคุณภาพและประสิทธ�ภาพของ
 พนักงานขาย พัฒนาระบบ E-Commerce และเพ่ิมจำนวนฐานผู�ผลิตรายใหญ�
  2) ความเสี่ยงด�านการเตร�ยมความพร�อมของบุคลากร
  เมื่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนไป ผู�ปฏิบัติงานต�องมีสมรรถนะที่พร�อมต�อการขับเคลื่อนบร�ษัท ไปข�างหน�า 
 พนักงานบางส�วนของบร�ษัท ยังมีชุดทักษะ กระบวนการทางความคิด ทัศนคติต�องานในแบบเดิม เม่ือว�สัยทัศน� พันธกิจ
 และทิศทางอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงไปความพร�อมของบุคลากรจ�งเป�นเร�่องสำคัญ
 การบร�หารความเส่ียง : สายงานทรัพยากรบุคคลได�พัฒนากลไกการรับพนักงานใหม�ท่ีมีชุดทักษะท่ีสอดรับต�อทิศทาง
 อนาคต (Future Skills) ปรับว�ธ�การ/แบบทดสอบในการรับพนักงานใหม� ในด�านของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
 ได�วางแผนออกแบบ Training Roadmap ตามสายงานและตำแหน�งงาน พร�อมกันนี้เพื่อให�งานธุรกรรมสำคัญ
 ปฏิบัติงานได�อย�างต�อเนื่อง บร�ษัทฯ ได�ทำแผนสืบทอดตำแหน�งทางการบร�หาร (Succession Plan) และนโยบาย
 หมุนเว�ยนงาน (Rotation Policy) เพ่ือให�พนักงานหนึ่งคนมีสมรรถนะที่หลากหลาย
  3) ความเสี่ยงด�านระบบสารสนเทศที่สอดรับกับทิศทางอนาคต
  ระบบสารสนเทศเป�นกลไกสำคัญในการผลักดันการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model) ท้ังในส�วน
 ของกระบวนการหลัก (Core Process) และกระบวนการสนับสนุน (Support Process) บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจมาเป�น
 ระยะเวลายาวนาน ซ�่งในอดีตจะเน�นไปที่การปฏิบัติงานด�วยกระดาษ หร�อ Manual เมื่อป�จจุบัน การประกอบธุรกิจ
 แข�งกันด�วยความเร็ว ความกังวลใจหลักคือการที่ระบบสารสนเทศและผู�ปฏิบัติงานไม�พร�อมต�อทิศทางอนาคต
 การบร�หารความเสี่ยง : บร�ษัทฯ ลงทุนปรับโครงสร�างพื้นฐาน (Infrastructure) ใหม� พัฒนาระบบสารสนเทศทั้ง
 ห�วงโซ�อุปทานด�วยระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ใหม� ที่เช�่อมไปจนถึงระบบการเง�นและบัญช� 
 สร�างแพลตฟอร�มท้ังแบบ B2B, B2C และสร�างนิเวศน�ของแพลตฟอร�ม ตลอดจนพัฒนาเคร�อข�ายภายนอกในโครงการ
 ติดตามการพัฒนาระบบรวมศูนย�ข�อมูลแบบดิจ�ตอลใหม�ๆ จากสภาอุตสาหกรรม และธนาคารแห�งประเทศไทย
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  4) ความเสี่ยงด�านการไม�สามารถปฏิบัติได�ตาม Service Level Agreement
  บทบาทของผู�นำการจำหน�ายคือการส�งมอบสินค�าตรงตามเวลาท่ีกำหนด แต�เม่ือสภาพแวดล�อมการดำเนินธุรกิจ
 ในป�จจุบันเป�นแบบ VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) การวางแผนคลังสินค�าให�มี
 เพียงพอต�อปร�มาณความต�องการลูกค�ามีป�จจัยมหภาคเข�ามาเกี่ยวข�อง เช�น ช�วง Lock-Down จากโรคระบาดของ
 ไวรัสโคโรน�า เกิดการกักตุนสินค�าจากผู�บร�โภค ตลอดจนสภาพวัฏจักรทางเศรษฐกิจหลายประเด็นที่ต�องพิจารณา 
 การพยากรณ�จำนวนสินค�าที่แม�นยำทำได�ยากและท�าทาย จ�งทำให�บางครั้งสินค�ามีไม�พอตามเวลาและความต�องการ
 ของร�านค�า ส�งผลให�ระดับการบร�การลูกค�า (Service Level) ลดลงกว�าที่ควรจะเป�น
 การบร�หารความเส่ียง : 1) บร�ษัทฯ เพ่ิมความแม�นยำในการพยากรณ� (Forecast) ด�วยการนำข�อมูล แผนโปรโมช่ัน 
 และกำลังความสามารถในการผลิตของโรงงาน โดยการใช�ข�อมูลในอดีตให�เกิดประโยชน�ต�อการพยากรณ�ปร�มาณสินค�า
 ล�วงหน�า 2) พัฒนาระบบการอัพเดทข�อมูลจำนวนสินค�าในคลังสินค�าทันที อย�างสม่ำเสมอ เพ่ือให�ทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข�อง
 เห็นระดับสินค�าคงคลังที่ถูกต�องและเป�นจร�งมากที่สุด (Real-time Stock) เพื่อให�การวางแผนระดับสินค�าแม�นยำ
 มากข�้น

3. ความเสี่ยงด�านสิ่งแวดล�อม สังคมและการกำกับ (Environmental, Society and Governance Risk) 
 บร�ษัทฯ ระบุความเสี่ยงในระยะยาวเน�นที่วัตถุประสงค�ความยั่งยืน 3 ด�าน โดยในป� 2564 บร�ษัทฯ ไม�พบความเสี่ยง
 ด�านสิ่งแวดล�อม สังคมและการกำกับที่อยู�ในระดับสูง แต�เน�นที่การจัดการประเด็นดังกล�าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1) ด�านสิ่งแวดล�อม
  บร�ษัทฯ ดำเนินการประกอบธุรกิจที่ใส�ใจต�อสิ่งแวดล�อมตลอดทั้งระบบห�วงโซ�อุปทาน (Supply Chain) เพ่ือลด
  มลภาวะและใส�ใจเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม บร�ษัทฯ เร�่มต�นดำเนินการต�อไปนี้
  • ศึกษาการลดการปล�อยคาร�บอน ทั้งขนส�งขาเข�า (Inbound Logistics) และขนส�งขาออก (Outbound 
   Logistics) โดยการพิจารณาจัดหาพาหนะที่ไม�ทำร�ายสิ่งแวดล�อม
  • รณรงค�การใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธ�ภาพ ลดการใช�กระดาษ ประหยัดน้ำ ตลอดจนควบคุมการใช�
   พลังงานเท�าท่ีจำเป�น ท้ังน้ี บร�ษัทฯ ได�เร�ม่พิจารณาการใช�พลังงานทดแทนจาก พลังงานแสงอาทิตย� ในคลัง
   สินค�าที่ศร�ราชา
  • บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญต�อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ด�วยการเร�ม่ประเมินปร�มาณ
   คาร�บอนฟุตพร�้นท�ขององค�กรหร�อปร�มาณก�าซเร�อนกระจกที่ปล�อยออกมาอย�างเป�นรูปธรรม 
  • ดำเนินโครงการรณรงค�การร�ไซเคิลขยะ เช�น โครงการ ‘Green Please’ เพ่ือรับร�ไซเคิลขวดพลาสติกภายใน
   บร�ษัทฯ และ โครงการ ‘เก็บ แลก แยก จ�า’ ที่ชุมชนคุ�งบางกระเจ�า ร�วมกับโครงการ Care the Whale 
   ขยะล�องหน กับตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เพ่ือส�งเสร�มให�ชุมชนคัดแยกขยะ เพ่ือนำมาร�ไซเคิล
 2) ด�านสังคม
  การบร�หารงานด�วยหลักจร�ยธรรม เน�นความเท�าเทียม ให�เกียรติซ�ง่กันและกัน ภายใต�นโยบายความหลากหลาย
  และยอมรับความแตกต�างของบุคคล (Diversity and Inclusion Policy) คือหลักการทำงานของบร�ษัท ตลอดจน
  ให�โอกาสทุกเพศ ทุกวัยในการเข�ามาทำงาน มีการจ�างงานผู�พิการ การเป�ดโอกาสให�พนักงานมีส�วนร�วม ในการ
  เจรจาต�อรองเก่ียวกับสวัสดิการและข�อตกลงท่ีส�งผลกระทบต�อพนักงาน การมีกระบวนการเลิกจ�างท่ีเป�นไปตาม
  กฎหมายและสัดส�วนของผู�บร�หาร หัวหน�าฝ�าย หัวหน�างานมีทั้งผู�ชายและผู�หญิงในสัดส�วนเท�ากัน
 3) ด�านกำกับดูแล
  การตัดสินใจสำคัญขององค�กรจะผ�านกลไกการกำกับจากคณะกรรมการชุดต�างๆ เพื่อลดอคติและเน�นหลัก
  ธรรมาภิบาล โดยหากมีการลงทุนหร�อขยายกิจการ จะมีการต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองและกำกับอย�างเป�นระบบ
  มีกระบวนการคัดเลือกและประเมินคู�ค�าที่โปร�งใสสามารถตรวจสอบได�

การบร�หารจัดการความเสี่ยง
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน)

แนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืน
  รายงานฉบับนี้ จัดทำข�้นเพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานในรอบป� 2564 ตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 
2564 เกี่ยวข�องกับการบร�หารจัดการเพื่อความยั่งยืน อันเกี่ยวโยงกับประเด็นด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม 
ซ�่งบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได�จัดทำและเผยแพร�ข�อมูล โดยอ�างอิงการจัดทำรายงานให�มีความสอดคล�อง
ตามดัชนีช�้วัดของ Global Reporting Initiative Version Standard (GRI Standard 2018) และ UN Sustainability 
Development Goals

                              SDGS : 17 GOALS เพื่อเป�าหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืน     

  โดยเนื้อหาและสาระสำคัญของการรายงาน ป� 2564 นี้ มุ�งเน�นการดำเนินงานตามทิศทางการดำเนินธุรกิจ 
ว�สัยทัศน� และกลยุทธ�องค�กร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่เป�นรูปธรรมของค�านิยมองค�กร อีกทั้งให�
ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่ถือเป�นหัวใจสำคัญ อันจะนำไปสู�ความสำเร็จขององค�กรอย�างยั่งยืนด�วยการพัฒนา
ความสามารถ ทักษะ รวมถึงการรักษาพนักงานให�อยู�และเติบโตไปพร�อมกับองค�กร   

โครงสร�างการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ
  ภายใต�การบร�หารงานของคณะกรรมการบร�ษัท ท่ีมุ�งเน�นการพัฒนาท่ีย่ังยืนแบบบูรณาการ จ�งได�มีการจัดโครงสร�าง
องค�กรให�มีคณะกรรมการจำนวน 5 คณะ ได�แก� คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบร�หารความเส่ียง และคณะกรรมการบร�หาร โดยมอบหมายให�คณะกรรมการ
บร�หารรับผิดชอบกำกับดูแลในส�วนของการพัฒนาท่ีย่ังยืน และการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ�แนวทางการปฏิบัติในด�าน
ต�างๆ ของบร�ษัท ให�เป�นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต�อสังคม เพ่ือนำพาบร�ษัท สู�ความสำเร็จ
ที่ยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั�งยืน
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                                                      โครงสร�างองค�กร

ทิศทางการดำเนินธุรกิจ  
  บร�ษัทฯ ได�บูรณาการความรับผิดชอบต�อสังคม จากจุดเร�่มต�นด�วยการทำกิจกรรมเพื่อสังคม การบร�จาคและ
ช�วยเหลือชุมชนในด�านต�างๆ สู�การพัฒนากระบวนการจัดการอย�างย่ังยืนแบบบูรณาการ ด�วยการเช�อ่มโยงความรับผิดชอบ
ต�อสังคม เข�ากับยุทธศาสตร� ว�สัยทัศน� และพันธกิจขององค�กร เพ่ือสร�างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

• ว�สัยทัศน� (Vision) 
 เป�นผู�นำในการตอบสนองความต�องการและยกระดับคุณภาพช�ว�ตของผู�บร�โภค ด�วยสินค�าและบร�การที่มีคุณภาพ

• พันธกิจ (Mission) 
  1. คัดสรรและจัดจำหน�ายผลิตภัณฑ�คุณภาพดี ราคาท่ีเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน�ของผู�บร�โภคเป�นสำคัญ
  2. ขยายช�องทางการจัดจำหน�ายให�ครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อให�ผู�บร�โภคในประเทศและต�างประเทศสามารถ
เข�าถึงผลิตภัณฑ�ที่ดีมีคุณภาพได�อย�างสะดวก
  3. เพิ่มจุดแข็งให�กับทุกหน�วยงานในบร�ษัท เพื่อเพิ่มข�ดความสามารถทางการแข�งขันและเพิ่มคุณค�าในบร�การ
ของบร�ษัท ต�อคู�ค�าและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอื่นๆ
  4. พัฒนาความรู�และทักษะของบุคลากรอย�างต�อเนื่อง เพื่อสร�างความเช�่ยวชาญและเพิ่มประสิทธ�ภาพในการ
ปฏิบัติงาน ควบคู�ไปกับการปลูกฝ�งคุณค�าด�านคุณธรรม จร�ยธรรม
  5. สร�างความไว�วางใจให�กับผู�มีส�วนได�เสีย และให�ความสำคัญกับความรับผิดชอบต�อสังคม การรักษาส่ิงแวดล�อม 
โดยใช�หลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน

สำนักตรวจสอบภายในคณะกรรมการบร�หาร

กรรมการผู�อำนวยการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทนคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�ษัท

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั�งยืน
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• เป�าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ :  

  สร�างการเติบโตและความสามารถในการขับเคล่ือนธุรกิจ โดยเพ่ิมยอดขายและกำไร เพ่ือการเจร�ญเติบโตอย�าง
ยั่งยืน สามารถจ�ายเง�นป�นผลให�กับผู�ถือหุ�นได�อย�างสม่ำเสมอ 

• กลยุทธ�หลักในการดำเนินธุรกิจ
  1. พัฒนาผลิตภัณฑ� ตราสินค�า และบร�การ ทั้งสินค�าที่ร�วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และสินค�าของบร�ษัท 
   ให�มีความหลากหลาย มีคุณภาพ เป�นที่น�าเช�่อถือ ยอมรับ และสามารถตอบสนองความต�องการของ
   ผู�บร�โภค 
  2. จัดหาสินค�าที่ดีและเหมาะสมต�อผู�บร�โภค ด�วยการนำเข�าสินค�าจากต�างประเทศ รวมถึงการสนับสนุน
   ผู�ประกอบการขนาดย�อมภายในประเทศ
  3. พัฒนาช�องทางการจัดจำหน�าย การตลาดรูปแบบใหม�ๆ ที่เหมาะสมกับยุคสมัยและตรงกับความต�องการ
   ของผู�บร�โภค
  4. ลงทุนธุรกิจใหม�ๆ ที่จะสามารถส�งเสร�มธุรกิจในอนาคตของบร�ษัท เพื่อให�องค�กรมีศักยภาพ พร�อมต�อการ
   เปลี่ยนแปลงและแข�งขัน
  5. พัฒนาเทคโนโลยีและข�อมูล เพ่ือเสร�มสร�างความเข�มแข็งในการเป�นผู�นำตลาด และตอบสนองความต�องการ
   ของลูกค�าอย�างรวดเร็ว

• ค�านิยมองค�กร (Core Values) : ความรับผิดชอบต�อสังคม (Social Responsibility)
                                          : การพัฒนาไปข�างหน�าอย�างต�อเนื่อง (Advancement)
       : การรวมพลังด�วยความสามัคคี (Harmony)
       : มีความมุ�งมั่นสู�ความเป�นเลิศ (Passion for Excellence)
       : องค�กรคนดีที่ซ�่อสัตย�และยุติธรรม (Truthfulness)

กระบวนการดำเนินงานด�านการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ

ว�สัยทัศน� พันธกิจ เป�าหมาย
ธุรกิจ

แผนงาน
ตัวช�้วัด

การ
ดำเนินการกลยุทธ�หลัก

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั�งยืน
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1. นโยบายความรับผิดชอบต�อสังคมสู�การพัฒนาที่ยั่งยืน

 “สนับสนุน ส�งเสร�มให�ชุมชมและสังคม อยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข ด�วยการพัฒนาคุณภาพช�ว�ตขั้นพื้นฐาน ให�เป�น
 ส�วนหนึ่งของสังคมที่มีความเข�มแข็งและยั่งยืน”  

 เป�าหมาย : การอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข  
  1. ซ�่อสัตย�สุจร�ต :     มีว�นัย ยุติธรรม ไม�ทุจร�ต ตรงต�อเวลา
  2. พัฒนาตน :     ใฝ�รู� ใฝ�ศึกษา จ�ตอาสา พัฒนาตนเอง

 กลยุทธ� : การพัฒนาคุณภาพช�ว�ตขั้นพื้นฐาน 
  1. เสร�มสร�าง และให�ความช�วยเหลือชุมชนและสังคม เก่ียวกับคุณภาพช�ว�ตขั้นพื้นฐาน (Financial)
  2. สนับสนุน และให�ความช�วยเหลือชุมชน สังคม เพ่ือต�อยอดองค�ความรู�  (Non-Financial)
  
2. การจัดการผลกระทบต�อผู�มีส�วนได�เสียในห�วงโซ�คุณค�าของธุรกิจ
  บร�ษัทฯ คำนึงถึงประเด็นท่ีเป�นสาระสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ซ�ง่ครอบคลุมด�านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล�อม
ท่ีเก่ียวข�องกับผู�มีส�วนได�เสียของบร�ษัท ให�ทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน เพ่ือตอบสนองต�อความคาดหวังของผู�มีส�วน
ได�เสีย ซ�ง่เป�นป�จจัยสำคัญต�อการรักษาความสามารถในการแข�งขัน และสร�างมูลค�าในระยะยาว เพ่ือสนับสนุนการดำเนิน
ธุรกิจของบร�ษัทให�เกิดความยั่งยืน

Principle
คู�ค�า

(โรงงานผลิต)

Inbound
Logistic

ขนส�งขาเข�า

Distribution
การจัดจำหน�าย
และการตลาด

Customer/
Consumers

ลูกค�า

Outbound
Logistic

การกระจาย/
ส�งมอบสินค�า

Warehouse
คลังสินค�า

• จัดหาสินค�าที่มี 
  คุณภาพได�
  มาตรฐานและ
  เป�นมิตรต�อ
  สิ่งแวดล�อม 
  เช�น 
  บรรจุภัณฑ�ที่
  เป�นมิตรต�อ
  สิ่งแวดล�อม
• กระบวนการ
  จัดซ�้อจัดหาที่
  เป�นธรรม

• การจัดหา
  พาหนะและ 
  อุปกรณ�สำหรับ
  ขนส�งที่มี
  คุณภาพ
  และเป�นมิตรต�อ
  สิ่งแวดล�อม

• การจัดการ
  คลังสินค�า
• การจัดเก็บ
  และกระจาย
  สินค�า

• การกำหนด
  ราคาอย�าง
  เหมาะสม
• การให�ข�อมูล
  เก่ียวกับสินค�า
  อย�างถูกต�อง 
  ครบถ�วน
• การโฆษณา
  ประชาสัมพันธ�
• การส�งเสร�ม
  การตลาด

• การจัดหาพาหนะ 
  และอุปกรณ�
  สำหรับขนส�งที่มี
  คุณภาพและเป�น 
  มิตรต�อ
  สิ่งแวดล�อม
• การขนส�งที่
  รวดเร็ว และมี
  ประสิทธ�ภาพ
• ส�งมอบสินค�าที่มี
  คุณภาพ ปลอดภัย 
  และตรงเวลา

• ได�รับสินค�า
  ที่มีคุณภาพ 
  ปลอดภัย 
  และตรงเวลา
• มีกระบวนการ
  รับข�อร�องเร�ยน 
  / ความเห็น / 
  ข�อเสนอแนะ
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1. คู�ค�า

2. ผู�ถือหุ�น

3. ลูกค�า

4. พนักงาน

5. เจ�าหนี้การค�า

6. คู�แข�ง

7. ชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล�อม

8. ภาครัฐ

• ปฏิบัติตามเง�่อนไขทางการค�า ที่สุจร�ตและเป�นธรรม
• แลกเปลี่ยนความรู� ร�วมกันพัฒนา
 และเพิ่มคุณค�าสินค�า
• ดำเนินธุรกิจอย�างเป�นธรรมภายใต�
 กรอบของกฎหมาย
• ปฏิบัติตามสัญญาหร�อเง�่อนไขต�างๆ ที่ตกลงกัน
• สร�างสัมพันธภาพและความเข�าใจที่ดีต�อกัน 

• ปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน
• ผลการดำเนินงานที่ดี 
 และมีผลตอบแทนอย�างสม่ำเสมอ
• บร�หารงานด�วยความโปร�งใส
 เป�นธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล
• การเป�ดเผยข�อมูลอย�างถูกต�องครบถ�วน 
 และทันเวลา

• ได�รับสินค�าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
• ให�ข�อมูลสินค�าที่ถูกต�องครบถ�วน
• ราคาของสินค�าและบร�การมีความเหมาะสม
• มีสินค�าที่ช�วยลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม
 เป�นทางเลือก
• การรักษาความลับของข�อมูลลูกค�า
• มีช�องทางการรับข�อร�องเร�ยนและจัดการกับข�อร�องเร�ยน

• ได�รับการจ�างและปฏิบัติอย�างเป�นธรรม
• ได�รับผลตอบแทน และสวัสดิการอย�างเหมาะสม
• มีสภาพแวดล�อมการทำงานที่ปลอดภัย และสุขภาพที่ดี
• ได�รับการอบรมพัฒนาความรู�และความก�าวหน�าในอาช�พ
• เคารพต�อสิทธ�มนุษยชน
• มีความทัดเทียมและโอกาสในความก�าวหน�า
• สนับสนุนการมีส�วนร�วมในการกำหนดทิศทาง
 การดำเนินงานและการพัฒนาบร�ษัท

• ปฏิบัติต�อเจ�าหนี้ทุกกลุ�มอย�างเสมอภาคและเป�นธรรม
• ปฏิบัติตามสัญญาหร�อเง�่อนไขต�างๆ ที่ตกลงกัน
 อย�างเคร�งครัด

• ดำเนินธุรกิจและแข�งขันด�วยความเป�นธรรม โปร�งใส  
 ปฏิบัติตามกรอบการแข�งขันที่ดีและสุจร�ต

• ไม�ละเมิดสิทธ�บุคคลอื่นที่อยู�ร�วมในชุมชนและสังคม
• ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต�อชุมชน สังคม 
 และสิ่งแวดล�อม
• ให�การสนับสนุนกิจกรรม

• ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข�อง
• ร�วมมือและสนับสนุนการพัฒนาโครงการและกิจกรรม 
 สาธารณประโยชน�

• มีกระบวนการคัดเลือก และประเมิน  
 คู�ค�าที่โปร�งใสสามารถตรวจสอบได�
• การประชุมร�วมกัน
• การร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�
• การรับฟ�งความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ
• การมีช�องทางการรับข�อเสนอแนะ  
  หร�อข�อร�องเร�ยน

• การจัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�นเพื่อให�
 ผู�ถือหุ�นมีโอกาสในการแสดง
 ความคิดเห็น
• เผยแพร�ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 ภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำาหนด
• การตอบข�อซักถามทางโทรศัพท� 
 อีเมล Website และรายงานประจำป�

• การเข�าพบลูกค�า
• การทำกิจกรรมร�วมกับลูกค�า
• การจัดงานแสดงและจัดจำหน�าย
• การสื่อสารผ�านช�องทางต�างๆ
• การจัดให�มีกระบวนการที่ลูกค�าสามารถ
 ร�องเร�ยนเกี่ยวกับคุณภาพบร�การ    
 และความปลอดภัยของสินค�า

• ประกาศต�างๆ
• การฝ�กอบรมเพื่อพัฒนาความรู� 
 ความสามารถตามแผนประจำป�
• การสื่อสารผ�านช�องทางต�างๆ 
 เช�น Line, E-mail
• รับฟ�งความเห็น หร�อข�อร�องเร�ยน

• รายงานประจำป�
• การรับฟ�งข�อเสนอแนะ ข�อร�องเร�ยน 
 และแจ�งป�ญหาให�ทราบเป�นการล�วงหน�า

• ประพฤติปฏิบัติภายใต�กรอบ
 การแข�งขันที่เป�นธรรมร�วมกัน
• ไม�ทำลายช�่อเสียงของคู�แข�งทางการค�า

• การสื่อสารผ�านช�องทางต�างๆ
• การมีช�องทางการรับข�อเสนอแนะ 
 หร�อข�อร�องเร�ยน

• ชำระภาษีถูกต�อง ครบถ�วน  
 ทันเวลาตามข�อกำหนดของกฎหมาย
• สนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ

กลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย ความคาดหวัง ช�องทางการสื่อสารและการมีส�วนร�วม
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รายงานประจำป� 256428

การติดตามผล และการปรับปรุงพัฒนากระบวนการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�เสีย
  จากการประเมินแบบว�เคราะห�ผู�มีส�วนได�เสียแล�ว บร�ษัทฯ จะทำการติดตามผลและประเมินผลกระบวนการ
สร�างการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�เสีย เพ่ือนำไปปรับปรุงประสิทธ�ภาพของกระบวนการในอนาคตและจัดทำแผนบูรณาการ 
จากข�อเสนอแนะท่ีได�จากการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�เสียในประเด็นสำคัญของบร�ษัท เพ่ือสะท�อนว�า บร�ษัทฯ เห็นคุณค�า
ของกระบวนการมีส�วนร�วมและข�อเสนอแนะของผู�มีส�วนได�เสีย ในการกำหนดยุทธศาสตร�และการดำเนินโครงการของ
บร�ษัท พร�อมทั้งเป�ดเผยข�อมูลต�อสาธารณชนทราบ   

การจัดการด�านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล�อม
  บร�ษัทฯ มีระบบบร�หารจัดการสิ่งแวดล�อมภายในองค�กร สามารถช�วยให�วางแผนการดำเนินงาน และจัดเก็บ
ข�อมูลด�านส่ิงแวดล�อมได�อย�างเป�นระเบียบแบบแผน มีระบบการบร�หารจัดการ ด�านส่ิงแวดล�อมท่ีมีแนวโน�มการพัฒนาผล
การดำเนินงานด�านสิ่งแวดล�อมอย�างต�อเนื่อง รวมถึงการลดค�าใช�จ�าย และลดความเสี่ยงด�านการเง�นที่อาจเกิดข�้นจาก
การละเมิดข�อกำหนดด�านส่ิงแวดล�อม รวมถึงกำหนดนโยบายการจัดการและดูแลส่ิงแวดล�อมท่ีครอบคลุมประเด็นสำคัญ
ในการดำเนินงานให�สอดคล�อง ตามข�อกำหนดด�านสิ่งแวดล�อมและประเด็นด�านสิ่งแวดล�อมที่เป�นสาระสำคัญต�อธุรกิจ 
การควบคุมผลกระทบด�านส่ิงแวดล�อมท่ีอาจเกิดข�น้จากกิจกรรมทางธุรกิจ เช�น มลพิษ ของเสีย หร�อระดับการใช�ทรัพยากร 
เป�นต�น พร�อมทั้งกำหนดให�ผลการดำเนินงานด�านสิ่งแวดล�อมเป�น เป�าหมายหร�อหนึ่งในตัวช�้วัดของบร�ษัท ตลอดจน
สนับสนุนให�พนักงานมีส�วนร�วมในการจัดการสิ่งแวดล�อมภายในองค�กร   

1. การใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธ�ภาพ
  บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญการใช�ทรัพยากรในกระบวนการธุรกิจ เพ่ือให�ครอบคลุมการใช�ไฟฟ�า/พลังงาน การใช�น้ำ 
การลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ รวมถึงของเสียหร�อมลภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง โดยในป� 2564 บร�ษัทฯ ได�
ดำเนินโครงการใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธ�ภาพ ผ�านกิจกรรม ดังนี้ 
      1.1 ประกาศเสียงตามสายช�วยกันป�ดคอมพิวเตอร�
      ช�วงพักเที่ยงหร�อหลังจากการใช�งานเสร็จ ในช�วง
      พักเท่ียงหร�อบร�เวณท่ีไม�ได�ใช� ป�ดแอร�ตัวท่ีไม�จำเป�น 
      และถอดปล๊ักเคร�อ่งใช�ไฟฟ�าทุกคร้ังหลังจากการใช�งาน
      1.2 รณรงค�ลดการใช�กระดาษลง ส�งเอกสารเป�นไฟล�
      ข�อมูล การใช�กระดาษร�ยูส 
      1.3 ร�วมกันประหยัดน้ำ ป�ดทุกครั้งหลังใช�งานเสร็จ
      1.4 เพื่อนไปไหนเราไปด�วย รถรับส�งพนักงานที่ไป
      ทางเดียวกัน
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2. การจัดการด�านสภาพภูมิอากาศ 
  บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญเพ่ือเตร�ยมความพร�อมในการรับมือผลกระทบท่ีอาจเกิดข�น้ และมีส�วนร�วมในการลดการ
ปล�อยก�าซเร�อนกระจก ซ�่งเป�นสาเหตุของสภาวะโลกร�อน โดยป�จจุบันบร�ษัทฯ เป�นส�วนหนึ่งในสังคมที่มีการใช�ทรัพยากร
ธรรมชาติ จ�งให�ความสำคัญกับการป�องกันและแก�ไขมลพิษที่เกิดข�้นจากการดำเนินกิจกรรมขององค�กรที่ส�งผลกระทบ
ทางตรงและทางอ�อมจากการใช�ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือสนับสนุนองค�ความรู�ในการพัฒนากลไกท่ีทำให�เกิดการปล�อยก�าซ
เร�อนกระจกสู�ช้ันบรรยากาศลดลง นำไปสู�การปฏิวัติเพ่ือลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกในภาคอุตสาหกรรม ซ�ง่เป�นสาเหตุ
ของสภาวะโลกร�อน ที่ผ�านมา บร�ษัทฯ ได�ประเมินปร�มาณคาร�บอนฟุตพร�้นท�ขององค�กร หร�อปร�มาณก�าซเร�อนกระจก
ที่ปล�อยออกมาจากกิจกรรมขององค�กร 
  บร�ษัทฯ ประเมินปร�มาณก�าซเร�อนกระจกจากกิจกรรมภายใต�องค�กร เช�น การใช�ไฟฟ�า การจัดการของเสีย และ
การขนส�ง โดยเก็บข�อมูลตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 ผ�านนโยบายและการร�วมรณรงค�ด�วยกิจกรรม
ต�างๆ ดังนี้

  2.1 โครงการขนส�งสินค�า
   เพื่อตอบสนองต�อเป�าหมายในการดำเนินธุรกิจ ระบบการขนส�งสินค�าจ�งเป�นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ
ของบร�ษัท ได�มีการจัดการเส�นทางระหว�างคลังสินค�าและจัดประเภทรถขนส�งสินค�าให�เหมาะสมตามพ้ืนท่ีการดำเนินงาน 
ซ�่งส�งผลให�เกิดประสิทธ�ภาพการดำเนินงานที่ดีข�้น สามารถลดต�นทุนได� และส�งผลให�ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกลง 
เป�นไปตามแนวทางการพัฒนาอย�างยั่งยืน และเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อมมากข�้น
   ในป� 2564 บร�ษัทฯ มีการขนส�งสินค�า โดยคิดจากจำนวนเท่ียวรถท่ีใช�ท้ังหมดในการขนส�งสินค�ามีระยะทาง
ขนส�งสินค�าสะสม 49,497,328 กิโลเมตร ใช�น้ำมัน (ดีเซล) ทั้งหมด 11,070,381 ลิตร 

  2.2 โครงการบร�หารจัดการขยะ  
   บร�ษัทฯ มีโครงการบร�หารจัดการขยะอย�างต�อเนื่องจากป� 2563 และปลูกจ�ตสำนึกให�พนักงานมีความ
ตระหนััก รัับรู�� มีีว�นััิย และจะทำต�อๆ ไปในอนาคตเพ่ิมเติมข�น้ เพ่ือให�สภาพแวดล�อมภายในและภายนอกองค�กรน้ันน�าอยู� 
โดยสามารถลดจำนวนขยะในป� 2564 ได�มากข�้นกว�าเดิม ช�วยในการลดค�าใช�จ�ายของบร�ษัท ลดภาระในการจััดเก็็บ 
บร�หารจัดการขยะ และเพื่อลดสภาวะโลกร�อน ให��กับภาครััฐมากยิ่งข�้น
  
   ในป� 2564 บร�ษัทฯ ได�ดำเนินโครงการและกิจกรรมเก่ียวกับการบร�หารจัดการขยะหลายโครงการ

   • โครงการ ‘เก็บ แลก แยก จ�า’ ภายใต� Project Care the Whale ที่ชุมชนคุ�งบางกระเจ�า 
    บร�ษัทฯ ร�วมผลักดันโครงการ “สถานีขยะล�องหน @ชุมชนคุ�งบางกะเจ�า” รณรงค�นำขยะมาแลกของกิน
ของใช� ตั้งเป�าลดขยะให�โลก ลดค�าครองช�พให�ชุมชน โดยร�วมกับ ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และวัดจากแดง 
นำร�องขยายพ้ืนท่ีความร�วมมือ ให�คนในชุมชนนำขยะมาแลกส่ิงของอุปโภคบร�โภค เพ่ือสร�างการมีส�วนร�วมในการบร�หาร
จัดการขยะนำเข�าสู�กระบวนการร�ไซเคิลเป�นผลิตภัณฑ�กลับคืนสู�ชุมชน ตามแนวคิด “กำจัดคำว�าขยะให�หายไป ร�วมหา
ทางใช�ให�ถึงที่สุด"
    โครงการดังกล�าว เป�นโครงการนำร�องของบร�ษัท ที่ร�วมมือกับหน�วยงานอื่น และเป�นครั้งแรกที่มีบร�ษัท
เอกชนเข�าร�วมกับโครงการน้ี บร�ษัทฯ ได�สนับสนุนสินค�าอุปโภคบร�โภคให�กับชุมชนท่ีนำขยะมาแลกผ�านการสะสมแต�มกับ
แคมเปญ “เก็บ แยก แลก จ�า” ของวัดจากแดง ซ�ง่มีท้ังบะหม่ีก่ึงสำเร็จรูปมาม�า แปรงสีฟ�นเซ็นท�แอนดรูว� ยาสีฟ�นซ�สเท็มมา 
ปลากระป�องซ�่อสัตย� ยากันยุงคินโช ผงซักฟอก 108 Shop น้ำตาลมิตรผล ทิชชูม�วนรักไทย น้ำยาล�างจานไลปอนเอฟ 
ข�าววรรณภพ เป�นต�น โดยในป� 2564 จำนวนชาวบ�านที่มีส�วนร�วม และสินค�ามีการถูกแลกออกไปมีสัดส�วนเพ่ิมข�้น

ตารางแสดงผลการดำเนินงาน ป� 2564

ขยะ
ผู�เข�าร�วมโครงการ
ลดการปล�อย CO2 

เทียบเท�าการปลูกต�นไม�

ปร�มาณ

4,770
105

4,092.75 
454

หน�วย

กิโลกรัม
ราย

Kg Co
ต�น
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  ขยะท่ีได�ส�วนใหญ�จะถูกนำไปแปรรูปทำเป�นอิฐบล็อก โดยโครงการน้ีสามารถเข�าถึงประชากรในชุมชนคุ�งบางกะเจ�า
กว�า 13,200 ครัวเร�อน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 ตำบล ในจังหวัดสมุทรปราการ และช�วยลดขยะในครัวเร�อนชุมชนคุ�มบางกะเจ�า
ที่มีมากถึง 4 ตัน ต�อเดือน

  แนวทางการขยายโครงการ
   หน�วยงาน ขยายต�อไปยังหน�วยงานในพื้นที่ให�มีส�วนร�วมกับโครงการ เช�น โรงเร�ยน, โรงพยาบาล, 
      ร�านอาหาร, ตลาดสด, Hostel, หน�วยงานอื่นๆ
   ระยะเวลา กุมภาพันธ� - ธันวาคม 2565
   ประเภทขยะ ขวดใส ขวดขุ�น ถุงใส เศษผ�า

  บร�ษัทฯ มีแผนในการร�วมมือกับตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ในการขยายโครงการต�นแบบนี้ โดยป� 2565 
มีแนวทางในการขยายไปยัง โรงเร�ยน ร�านอาหาร ท�าเร�อ หร�อหน�วยงานท่ีมีความสนใจ และยินดีท่ีจะร�วมมือกับพันธมิตร
ในการดำเนินโครงการให�เกิดวงจรหมุนเว�ยน (Circular flow) เพื่อความยั่งยืนต�อไป

  • Green Please Project โครงการติดตั้งตู�สำหรับทิ้งขวดพลาสติกภายในองค�กร 
   บร�ษัทฯ มุ�งเน�นท่ีจะเสร�มสร�างจ�ตสำนึกและปลูกฝ�งคนในองค�กรให�ลดการสร�างขยะ แยกขยะให�ถูกต�อง และ
เห็นถึงความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล�อม โดยเร�่มจากภายในบร�ษัท ด�วยการลดการใช�ขวดพลาสติก หร�อ พลาสติก
ใช�คร้ังเดียว (single-use plastic) ผ�านข้ันตอนการแยกส�วนขวด ฝา และฉลากพลาสติก เพ่ือนำไปเข�ากระบวนการร�ไซเคิล
ต�อไป โดยในช�วงสถานการณ�โคว�ด ขวดพลาสติก PET ได�มีการรวบรวมส�งมอบให�กับโครงการ แยกขวด ช�วยหมอ และ
โครงการ YOU เทิร�น ของบร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำไปเข�ากระบวนการร�ไซเคิล ผลิตเป�นชุด PPE แบบใช�ซ้ำได� 
เพื่อมอบให�กับโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย�ในพื้นที่ขาดแคลน 
   ในป� 2564 บร�ษัทฯ สามารถรวบรวมขวดพลาสติกส�งมอบให�กับโครงการได� 169 กิโลกรัม สามารถนำไปผลิต
ชุด PPE ได� 550 ชุด หลังจากนี้จะมีแผนต�อยอด ขยายผล เพ่ิมพื้นที่ และขยายเวลาการจัดโครงการนี้ต�อไป
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3. การบร�หารจัดการพลังงาน
  บร�ษัทฯ ตระหนักและมุ�งม่ันท่ีจะควบคุมการใช�พลังงานไฟฟ�าให�มีประสิทธ�ภาพสูงสุด เพ่ือใช�ทรัพยากรธรรมชาติ
อย�างคุ�มค�าลดผลกระทบท่ีมีต�อส่ิงแวดล�อมให�ได�มากท่ีสุด และยังสามารถลดต�นทุนด�านพลังงานของบร�ษัท โดยบร�ษัทฯ 
ได�มีเป�าหมายการบร�หารจัดการพลังงานผ�านโครงการ และกิจกรรมที่สำคัญในป� 2564 ดังนี้
  • โครงการลดการใช�พลังงานไฟฟ�า
  จากกิจกรรมการรณรงค�และปลูกจ�ตสำนึกให�พนักงานทุกคนมีส�วนร�วมในการทำกิจกรรมต�างๆ เพื่อลดการใช�
พลังงานไฟฟ�าของบร�ษัท ทำให�พนักงานเกิดการตระหนััก รัับรู�� ในการประหยัดพลังงานและมีีว�ินััยมากข�้น ในป� 2564 
มีผลการดำเนินงานดังน้ี

  ผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ�พลังงาน เท�ากับ 199,000 หน�วย (KW/ป�) คิดเป�นอัตราส�วนร�อยละ 30.33 
ลดค�าใช�จ�ายด�านพลังงานได� 796,388 บาท/ป�

  • โครงการพลังงานทดแทน
  บร�ษัทฯ ได�เห็นถึงความสำคัญของพลังงานทางเลือก จ�งได�ทำการติดตั้ง Solar Rooftop โดยการนำพลังงาน
แสงอาทิตย�มาใช�เป�นพลังงานทดแทนในสำนักงาน ซ�ง่โครงการน้ีสามารถช�วยลดปร�มาณการซ�อ้ไฟฟ�าได� 112,250 หน�วย 
(KW/ป�) ช�วยประหยัดพลังงานได�ร�อยละ 13.60 เมื่อเทียบกับค�าใช�จ�ายด�านพลังงานไฟฟ�าทั้งหมดของสำนักงาน

  • โครงการ Paperless & Online meeting 
  บร�ษัทฯ เร�ม่ทำการปรับตัวให�เข�ากับยุคดิจ�ทัลและสถานการณ�โคว�ด-19 โดยนำการประชุมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส�
มาใช�กับการประชุมภายในองค�กร ต้ังแต�ป� 2562 ซ�ง่เร�ม่จากการประชุมในระดับหน�วยงานจนไปถึงการประชุมคณะกรรมการ
บร�ษัท เพื่อให�การประชุมเป�นไปอย�างมีประสิทธ�ภาพและสามารถลดการใช�กระดาษลง จากการส�งเอกสารและช�้นงาน
ผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส�หร�อซอล�ฟไฟล� (Soft File) แทนการใช�กระดาษ (Hard copy) เพื่อลดการตัดไม� และรักษา
สิ่งแวดล�อม
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  โดยการประชุมจะดำเนินการผ�านระบบ Zoom Cloud Meetings หร�อ Microsoft Teams ที่มีฟ�งก�ชันในการ
สื่อสารการประชุมเสมือนจร�ง การแบ�งป�นข�อมูลในการประชุม การบันทึกการประชุม 

  ในป� 2564 บร�ษัทฯ สามารถลดปร�มาณการสั่งซ�้อกระดาษลงได� เป�นจำนวนเง�น 106,440 บาท เมื่อเทียบกับป� 
2563 โดยคิดเป�นอัตราส�วนร�อยละ 26 จากปร�มาณการสั่งซ�้อเดิม

  • แผนงานโครงการพลังงานทดแทน ป� 2565
   1. Solar Cell Project @ คลังสินค�าศร�ราชา
    จากโครงการ Solar Cell Project ท่ีจัดทำข�น้ ณ สำนักงานใหญ� ทำให�บร�ษัทฯ มีแผนการขยายโครงการ 
ไปที่คลังสินค�าศร�ราชา คาดว�าจะเร�่มดำเนินการในป� 2565

   2. โครงการใช�รถยนต�ไฟฟ�าในการขนส�งสินค�า (Electric Vehicle) 
    การขนส�งสินค�าเป�นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท บร�ษัทฯ จ�งมีแนวคิดในการจัดการระบบขนส�ง
ให�เกิดประสิทธ�ภาพสูงสุด โดยการลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก ให�เป�นไปตามแนวทาง การพัฒนาอย�างย่ังยืน และเป�นมิตร
ต�อสิ่งแวดล�อมมากข�้น ด�วยการใช�นวัตกรรมรถยนต�พลังงานไฟฟ�า หร�อรถยนต� EV (Electric Vehicle) ซ�่งจะช�วยลด
มลภาวะ ประหยัดค�าใช�จ�ายในการใช�น้ำมัน 

4. การจัดหาวัตถุดิบ อย�างรับผิดชอบ
  บร�ษัทฯ ตระหนักถึงการให�ได�มาซ�ง่วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพอย�างต�อเน่ือง และไม�ส�งผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อมและสังคม 
จ�งกำหนดแนวทางเพื่อช�วยลดความเสี่ยง และเป�นการสะท�อนถึงการจัดหาวัตถุดิบอย�างมีความรับผิดชอบขององค�กร 
  บร�ษัทฯ ได�กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดี สำหรับกรอบการจัดหาวัตถุดิบอย�างรับผิดชอบ ครอบคลุม
รายละเอียดที่สำคัญ ในป� 2564 มีแผนการจัดหาวัตถุดิบจากการคัดเลือกผู�ผลิตที่ปฏิบัติตามกฎหมายและดำเนินการ
ที่เคารพสิทธ�มนุษยชน ครอบคลุมถึงการไม�ใช�แรงงานเด็ก การไม�บังคับใช�แรงงาน การใช�แรงงานต�างด�าว อย�างถูก
กฎหมาย 

5. ประสิทธ�ภาพจากการใช�น้ำ
  บร�ษัทฯ มีการจัดการใช�น้ำอย�างเป�นระบบทั่วทั้งบร�ษัท มีการรณรงค�เพื่อสร�างจ�ตสำนึกแก�พนักงานในการใช�น้ำ
ให�เกิดความคุ�มค�าและเกิดประโยชน�สูงสุด มีเป�าหมายเพ่ือลดค�า BOD ของน้ำเสีย โดยให�ความร�วมมือกับเจ�าหน�าท่ีของ
ภาครัฐในการบำบัดน้ำเสียให�เป�นไปตามค�ามาตรฐาน

                                                       กระบวนการใช�น้ำ

น้ำจาก
การประปา

ตรวจสอบ
และ

ควบคุม
คุณภาพน้ำ

ระบบ
ท�อส�งน้ำ

กิจกรรม
ของบร�ษัท น้ำเสีย

ระบบ
บำบัด
น้ำเสีย

แหล�งน้ำ
ธรรมชาติ
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  ระบบบำบัดน้ำเสีย
  บร�ษัทฯ ได�พัฒนาระบบบร�หารจัดการน้ำ เพ่ือเป�าหมายในการลดค�าน้ำเสีย ให�เป�นไปตามมาตรฐานของกรุงเทพ
มหานคร มีกระบวนการจัดการโดยดำเนินการตามคำแนะนำของเจ�าหน�าที่ภาครัฐด�วยการเพิ่มเติมระบบแผงกั้นระหว�าง
บ�อพักน้ำไว�สำหรับดักไขมัน การเติมเช�้อจุลินทร�ย� (Effective Microorganisms) เพื่อปรับสมดุลของน้ำ ป�องกันเช�้อโรค 
ลดการใช�สารพิษ มีเคร�อ่งกรองตะกอนและดักไขมันติดต้ังอยู�ตามท�อน้ำท้ิง นอกจากน้ี บร�ษัทฯ ยังมีการล�างทำความสะอาด
ท�อและบ�อทั้งหมดเป�นประจำ

  ตรวจวัดค�า BOD ของน้ำเสีย
  บร�ษัทฯ ได�ติดต�อบร�ษัทตรวจสอบวัดค�า BOD น้ำเสีย ตามท่ีเจ�าหน�าท่ีของภาครัฐแนะนำ โดยมีการเก็บตัวอย�าง
น้ำจากบ�อบำบัดน้ำเสียเพ่ือนำไปทดสอบคุณภาพน้ำ 2 ครั้งในป� 2564

ตารางเปร�ยบเทียบค�าBOD ของน้ำเสียสำนักงาน SPC

1

2

น�อยกว�า 40

น�อยกว�า 40

ครั้งที่

27/1/2564

16/3/2564

50.7

6.5

วันที่ตรวจคุณภาพน้ำ
ค�าBOD น้ำเสีย

 ของสำนักงาน SPC (mg/L)
ค�าBOD น้ำเสียมาตรฐาน

 ของกรุงเทพมหานครฯ (mg/L)

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั�งยืน
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การจัดการด�านความยั่งยืนในมิติสังคม
  บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน�าท่ีและความรับผิดชอบท่ีพึงมีต�อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจน
ขนมธรรมเนียมประเพณีท�องถ่ินเพ่ือธำรงรักษาไว�ซ�ง่สังคมส�วนรวมท่ีดี และเป�นการแสดงความโปร�งใสต�อผู�มีส�วนได�เสีย 
ผ�านกิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับสังคมในรอบป� 2564 

1. การปฏิบัติต�อแรงงาน อย�างเป�นธรรม และเคารพสิทธ�มนุษยชน
  บร�ษัทฯ กำหนดนโยบายสิทธ�มนุษยชนให�ครอบคลุมพนักงานและผู�มีส�วนได�เสียขององค�กร ตลอดจนมีการปฏิบัติ
ต�อพนักงานหร�อแรงงานท่ีสอดคล�องกับนโยบาย ในป� 2564 มีแผนการปฏิบัติต�อแรงงาน อย�างเป�นธรรม และเคารพสิทธ�
มนุษยชนผ�านกิจกรรม เช�น การจ�างงานผู�พิการ การเป�ดโอกาสให�พนักงานมีส�วนร�วมในการเจรจาต�อรองเก่ียวกับสวัสดิการ
และข�อตกลงที่ส�งผลกระทบต�อพนักงาน การมีกระบวนการเลิกจ�างที่เป�นไปตามกฎหมาย เป�นต�น

2. การพัฒนาศักยภาพพนักงาน  
  บร�ษัทฯ ถือว�าพนักงานที่มีศักยภาพเป�นป�จจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ�ทางธุรกิจ จ�งได�กำหนดแนวทาง
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย�างเป�นระบบ โดยครอบคลุมตั้งแต�การว�เคราะห� ความจำเป�นในการฝ�กอบรมตาม
หน�าที่หร�อผลประเมินพนักงาน รวมทั้งกำหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผ�านโครงการส�งเสร�มความรู�อย�าง
เป�นระบบเพื่อให�สามารถติดตามผลการฝ�กอบรม และจัดเก็บข�อมูลสถิติจำนวนชั่วโมงฝ�กอบรมโดยเฉลี่ยของพนักงาน
ต�อป�ไว�อย�างครบถ�วน 
  โดยในป� 2564 บร�ษัทฯ ได�ดำเนินการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ดังต�อไปนี้

  ด�านพนักงาน 
  การบร�หารทรัพยากรบุคคล : การปฏิบัติต�อแรงงาน อย�างเป�นธรรม และเคารพสิทธ�มนุษยชน
  บร�ษัทฯ มุ�งเน�นการสร�างความแข็งแกร�งและเติบโตอย�างยั่งยืน บร�ษัทฯ เล็งเห็นคุณค�า และความสำคัญของ
พนักงาน โดยเช�อ่ม่ันว�าพนักงานท่ีมีคุณภาพเป�นป�จจัยท่ีสำคัญย่ิงต�อการนำพาองค�กรสู�ความเจร�ญเติบโต และความสำเร็จ
ที่ยั่งยืน    

ตารางแสดงจำนวนพนักงาน

จำแนกตามประเภทพนักงาน   

พนักงานรายเดือน

จำแนกตามสถานที่ทำงาน   

ประจำสำนักงานใหญ�

ไม�ประจำสำนักงานใหญ�

รวม

1,617

841

776

1,617

รายการ 2563

1,630

848

782

1,630

2562

1,604

832

772

1,604

2564
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  แนวทางในการบร�หารจัดการทรัพยากรบุคคล สอดคล�องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซ�่งให�ความสำคัญ
ต�อทรัพยากรบุคคล เพราะเช�่อมั่นว�าพนักงานคือป�จจัยที่มีส�วนสำคัญอย�างยิ่งในการสร�างความเจร�ญเติบโตให�กับบร�ษัท
ในทุกมิติ รวมถึงให�ความสำคัญต�อการพัฒนา ในทุกๆ ด�าน 
  
  1. การสรรหาบุคลากร
  บร�ษัทฯ ต�องการรักษาพนักงานท่ีมีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข�งขัน โดยเร�ม่ต้ังแต�กระบวนการสรรหา
และคัดเลือก การพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพพนักงานให�สามารถทำงานได�บรรลุตามเป�าหมาย การดูแลพนักงานให�ทุกคน
ได�รับโอกาสอย�างเสมอภาค ไม�จำกัดเพศ เช�้อชาติ และศาสนา รวมถึงการบร�หารค�าตอบแทนอย�างเป�นธรรม 

   1.1 ในป� 2564 มีสัดส�วนการสรรหาพนักงานใหม� ดังนี้

   1.2 การดูแลพนักงานใหม�ต้ังแต�วันแรกท่ีเร�ม่งาน ถือเป�นกิจกรรมสำคัญท่ีบร�ษัทฯ ให�ความสำคัญ เพ่ือปลูกฝ�ง
ค�านิยมองค�กรให�กับสมาช�กใหม�ท่ีเข�ามาร�วมงาน โดยพนักงานใหม�จะได�รับการปฐมนิเทศพนักงานใหม�ในวันแรกท่ีเร�ม่งาน 
การวางแผนการเร�ยนรู�งาน On The Job Training สำหรับพนักงานฝ�ายขาย ซ�ง่เป�นหน�วยงานหลักท่ีบร�ษัทฯ จัดให�มีการ
ฝ�กอบรมอย�างเป�นระบบ ด�วยโปรแกรมอบรมการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานการเป�นพนักงานขาย เพ่ือให�พนักงานมีความพร�อม 
มีความรู�ความเข�าใจที่จำเป�นต�อการทำงาน โดยจัดให�มีผู�สอนงานในช�วงที่ทดลองงาน

จำแนกตามภูมิภาค   

กทม. / ปร�มณฑล

ต�างจังหวัด

รวม

จำแนกตามสายงานหลัก   

ฝ�ายขาย

ฝ�ายการตลาด

ฝ�ายสนับสนุน

รวม

จำนวนพนักงาน Turn Over     

พนักงานรายเดือน

986

631

1,617

793

210

614

1,617

2.2%

รายการ 2563

995

635

1,630

799

211

619

1,630

2.8%

2562

973

631

1,604

793

205

606

1,604

2.7%

2564

Recruitments

Performance

8

Jan

27

Feb

31

Mar

31

Apr

31

May

27

Jun

24

Jul

32

Aug

38

Sep

38

Oct

33

Nov

35

Dec

173

Total
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รายงานประจำป� 256436

  
  2. การพัฒนาและส�งเสร�มศักยภาพบุคลากร
  ฝ�ายทรัพยากรบุคคลซ�ง่เป�นหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีบร�หารจัดการด�านทรัพยากรบุคคลขององค�กรจ�งมุ�งม่ันส�งเสร�ม
สนับสนุนให�พนักงานพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง เสร�มสร�างวัฒนธรรม ส�งเสร�มสุขภาพทั้งด�านร�างกายและจ�ตใจ สร�าง
บรรยากาศการทำงานที่ดี ส�งเสร�มการทำงานเป�นทีม เพื่อสร�างความมั่นใจให�พนักงาน
  ในป� 2564 บร�ษัทฯ ได�กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรโดยมุ�งเน�นการยกระดับพัฒนาทักษะความรู�ในงาน
ป�จจุบันที่รับผิดชอบ และสร�างทักษะใหม�ที่จำเป�นในการทำงาน (Upskills - Reskills) เพื่อรองรับความต�องการและ
ทิศทางการเติบโตของธรุกิจ บนพื้นฐานของการปลูกฝ�งค�านิยมองค�กรและการสร�างบรรยากาศในการเร�ยนรู�ต�างๆ ให�
เหมาะสมสอดคล�องกับทิศทางกลยุทธ�ขององค�กรที่วางไว�

   2.1 หลักสูตรการฝ�กอบรมและพัฒนาบุคลากร
   การวางแผนการฝ�กอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำป� 2564 หลักสูตรต�างๆ ได�มีการว�เคราะห�และออกแบบ
หลักสูตรตามความจำเป�นจากกลยุทธ�และทิศทางขององค�กร แผนธุรกิจของหน�วยงาน และค�านิยมองค�กร โดยมีการจัด
การฝ�กอบรม ทั้งภายในและภายนอกองค�กร ทั้งนี้จากสถานการณ�ว�กฤตทำให�สัดส�วนการฝ�กอบรมในรูปแบบออนไลน� 
เพ่ิมข�น้ตามความจำเป�นในสภาพแวดล�อมการทำงานท่ีเปล่ียนไป รวมท้ังยังมีการประเมินผลการอบรมและการติดตามผล
การอบรมอย�างต�อเนื่อง เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมต�อไปให�สามารถยกระดับทักษะความรู�ความ
สามารถได�ตามวัตถุประสงค�ที่ต�องการพัฒนา

หลักสูตรฝ�กอบรมสำหรับพนักงานใหม�
  หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม� และอบรมทักษะพื้นฐานสำหรับพนักงานขาย (Onsite Training)

การปฐมนิเทศพนักงานใหม�
รวมทุกหน�วยงาน

2021
Passed Traning

122

100%

Newcomers

122

การอบรมทักษะพ�้นฐานพนักงานขาย
เฉพาะฝ�ายขายหน�วยรถ

Passed Traning

45

100%

Newcomers

45

2021

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั�งยืน
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หลักสูตรยกระดับทักษะความรู�ป�จจุบัน
  Onsite Training หลักสูตรที่จัดในป� 2564 ได�แก�
  • เทคนิคการทำโครงสร�างเง�นเดือน
  • การใช�งานโปรแกรม Power Point ขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานขาย
  • การวางแผนลงทุน ของกองทุนสำรองเลี้ยงช�พบร�ษัทฯ

  Virtual Training หลักสูตรที่จัดในป� 2564 ได�แก�
  • Effective Project Management & Presentation Skills  
  • การใช�งานโปรแกรม Microsoft 365 
  • การใช�งานระบบ SPC HR SYSTEM  
  • เทคนิคการจัดเร�ยงสินค�าเพื่อการส�งเสร�มการขาย  

การจัดงานสัมนาวันนักการตลาด
หัวข�อบรรยายเร�่อง “Switching Point และการตั้งเป�าหมายส�วนตัว” (Onsite Training)
บรรยายโดยคุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบร�ษัท

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั�งยืน
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หัวข�อบรรยายเร�่อง “Master the Art of Storytelling in Business” (Onsite Training)
บรรยายโดย ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย� รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

หัวข�อบรรยายเร�่อง “Blockchain” (Virtual Training) 
บรรยายโดย คุณเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู�อำนวยการ

หัวข�อบรรยายเร�่อง “ทำแผนการตลาดอย�างไร เมื่อโลกเปลี่ยนไป” (Onsite Training)
บรรยายโดย คุณผาสุข รักษาวงศ� รองประธานกรรมการบร�หาร

หัวข�อบรรยายเร�่อง “2 แนวโน�มที่นักการตลาดต�องเตร�ยมพร�อม” (Virtual Training)
บรรยายโดย คุณเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู�อำนวยการ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั�งยืน
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หลักสูตรการฝ�กอบรมเพื่อให�สอดคล�องตามที่กฏหมายกำหนด
การอบรมดับเพลิงขั้นตั้นและฝ�กซ�อมอพยพหนีไฟประจำป�

   2.2 ผลการดำเนินงานการฝ�กอบรมและพัฒนาบุคลากรป� 2564  
    • จำนวนหลักสูตรที่จัดอบรมทั้งหมด 17 หลักสูตร โดยแบ�งเป�น 
     - อบรมภายใน 12 หลักสูตร (รวม 91 รุ�น)
     - อบรมภายนอก 5 หลักสูตร (รวม 5 รุ�น)
    จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการเข�ารับการฝ�กอบรมของพนักงาน ในป� 2564
    • ผู�บร�หารระดับสูง จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 5.00 ช่ัวโมง
    • ผู�บร�หารระดับกลาง จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 3.91 ช่ัวโมง
    • ผู�บร�หารระดับต�น จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 3.15 ช่ัวโมง
    • พนักงานระดับปฏิบัติการ จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 3.83 ช่ัวโมง

   2.3. การวางแผนการสรรหาและพัฒนาผู�สืบทอดตำแหน�งงานสำคัญ
   แนวทางในการบร�หารจัดการ บร�ษัทฯ ได�มีการกำหนดนโยบายการวางแผนและพัฒนาผู�สืบทอดตำแหน�งงาน 
โดยเป�นตำแหน�งงานสำคัญท่ีมีผลกระทบต�อองค�กร เพ่ือเป�นการเตร�ยมความพร�อมต�อแผนการดำเนินกิจการขององค�กร
และเป�นแนวทางให�ผู�บร�หารในการวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาผู�บร�หารข�้นมาดำรงตำแหน�งงานสำคัญ

   ผลงานในป� 2564 ฝ�ายทรัพยากรบุคคล ได�เตร�ยมจัดทำแผนพัฒนาผู�สืบทอดตำแหน�งงาน (Successor) 
โดยคณะกรรมการได�พิจารณากำหนดตำแหน�งงานที่สำคัญจำนวน 3 อัตรา โดยการสรรหาผู�สืบทอดจากภายใน และ
วางแผนและดำเนินการพัฒนาผู�สืบทอดตามระบบที่วางไว�
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3. การจูงใจและรักษาพนักงาน
  บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญกับการดูแลรักษาพนักงานทุกคน ด�วยเกณฑ�การประเมินที่ชัดเจน อ�างอิงตามผลสำเร็จ
ของการปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการประเมินดังกล�าวมาใช�กำหนดระดับค�าตอบแทน และเป�นข�อมูลสำหรับการกำหนด
โครงการพัฒนาประสิทธ�ภาพการทำงานของพนักงาน ในป� 2564 มีแผนในการจูงใจและรักษาพนักงาน ผ�านการวัดระดับ
ความพึงพอใจหร�อความผูกพันของพนักงานที่มีต�อองค�กร รวมถึงการจัดทำโครงการพัฒนาความพึงพอใจและปรับปรุง
การดูแลพนักงาน ตลอดจน ส่ือสารผลการประเมินให�พนักงานรับทราบ เป�ดเผยสถิติการลาออกของพนักงาน เพ่ือแสดง
ความมุ�งมั่น ในการพัฒนาและยกระดับการดูแลพนักงานอย�างต�อเนื่อง

4. สุขภาวะและความปลอดภัย ในสภาพแวดล�อมการทำงาน
  บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญกับสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล�อมการทำงานที่ดี พนักงานมีสภาพการ
ทำงานที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรการป�องกันความปลอดภัยที่มีประสิทธ�ภาพสูงสุด และเป�นป�จจัย
สำคัญต�อระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต�อองค�กร 
  โดยในป� 2564 บร�ษัทฯ ได�บันทึกอัตราการเจ็บป�วยของพนักงาน โดยจัดลำดับจากจำนวนเคส ที่มีการเบิก
ค�ารักษาพยาบาล ดังนี้

  4.1 กิจกรรมด�านความปลอดภัย
    การฝ�กซ�อมดับเพลิงขั้นต�น

    การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต�นและการกู�ช�พขั้นพื้นฐาน

1

2

3

4

5

อันดับ

โรคไขข�อและกระดูก

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ทันตกรรม

ระบบทางเดินอาหารและลำไส�

โรคผิวหนัง

รวมจำนวนเคสพนักงานเจ็บป�วย

โรคที่พบ

55 เคส

38 เคส

31 เคส

29 เคส

28 เคส

181 เคส 
คิดเป�น 11% จากจำนวนพนักงานทั้งหมด

จำนวนเคส
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  4.2 ด�านอาช�วอามัย
    จัดให�มีการตรวจ ATK ทุกๆ สองสัปดาห� เพ่ือคัดกรองผู�ติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคว�ด-19)

    การตรวจสุขภาพประจำป�ตามป�จจัยเสี่ยงของโรค

  4.3 ด�านสภาพแวดล�อมในการทำงาน
    1. โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเข�ยวในสำนักงานและเพ่ือปรับปรุงสภาพอากาศให�ดีข�น้ โดยการนำต�นไม�ฟอกอากาศ 
ไปวางไว�ตามจุดต�างๆ ในสำนักงาน

    2. โครงการสร�างห�อง Co - Working Space โดยมีแนวคิดที่จะให�เป�นสถานที่ที่สร�างแรงบันดาลใจใน
การทำงาน ให�เกิดไอเดียใหม� และเพื่อเป�นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู�ของคนทำงาน
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5. การมีส�วนร�วมกับชุมชน และสังคม
  บร�ษัทฯ ให�การสนับสนุน และให�ความร�วมมือกับชุมชนท�องถิ่นและภาครัฐ เพื่อลดผลกระทบที่มีต�อชุมชนและ
สังคมอย�างต�อเนื่อง โดยมุ�งเน�นการดำเนินโครงการที่มีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนหร�อแก�ไขป�ญหาสังคมอย�างยั่งยืน 
ผ�านกระบวนการทางธุรกิจ โดยในป� 2564 บร�ษัทฯ ได�จัดกิจกรรมที่สำคัญไว�ดังนี้

  1. โครงการทบทวนความรู�สู�มหาว�ทยาลัยกับสหพัฒน� (Sahapat Admission)
  ป�จจุบันประเทศไทยมีการแข�งขันทางเศรษฐกิจสูง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�จ�งมีความสำคัญในการสร�างความ
ได�เปร�ยบคู�แข�งทางเศรษฐกิจ เพ่ือเตร�ยมความพร�อมให�แก�นักเร�ยนท่ีกำลังเตร�ยมตัวเข�าสู�มหาว�ทยาลัย และเพ่ือเป�ดโอกาส
ความเท�าเทียม

  2. โครงการซ�่อสัตย�เพ่ือชาติ 
  บร�ษัทฯ สนับสนุนการสร�างความซ�อ่สัตย�ให�เกิดในใจของคนไทยทุกคน โดยมุ�งหวังให�คนไทยท่ัวประเทศ ดึงความดี
ท่ีมีอยู�ในใจ ออกมาปฎิบัติให�เกิดสังคมของคนดี มีความซ�อ่สัตย� ท้ังน้ีได�เร�ม่จากเด็กๆ และมุ�งหวังให�กระจายไปในวงกว�าง 
ให�กระแสความซ�่อสัตย�ได�สร�างความสุขแก�ทุกคนในการทำความดี เพื่อให�สังคมไทย เป�นสังคมที่น�าอยู� เป�นช�่อเสียง
ของประเทศไทย
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  3. โครงการสหพัฒน�ให�น�อง 
  บร�ษัทฯ มองเห็นความสำคัญในการทำความดี จ�งได�จัดโครงการ “สหพัฒน�ให�น�อง ตอน… ยอดมนุษย�ตัวจ�๋ว 
Little Hero ป� 5” ส�งเสร�มเด็กดี สร�างแรงบันดาลใจให�คนไทยทำความดี ซ�่งเป�นโครงการที่เฟ�นหาตัวแทนเด็กดี 
มีคุณธรรม และความซ�อ่สัตย� พร�อมส�งเสร�มให�เยาวชนมีความประพฤติท่ีดี ซ�ง่เป�นตัวอย�างท่ีดีให�เยาวชนคนอ่ืนหันมาทำ
ความดีมากย่ิงข�น้ เป�นการเร�ม่ปลูกฝ�งสำนึกดีต้ังแต�เด็ก จะเป�นการสร�างพฤติกรรม และคาดว�าจะเป�นการช�วยลดป�ญหา
สิ่งแวดล�อมได�ในอนาคต

  4. สหพัฒน� มอบทุน ดร.เทียม โชควัฒนา แก�บุตร-ธ�ดาพนักงาน
  บร�ษัทฯ ร�วมเป�นส�วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนไทย ซ�่งเป�นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมอบทุน
การศึกษา ดร.เทียม โชควัฒนา ประจำป� 2564 ให�กับบุตรหร�อธ�ดาพนักงาน จำนวน 25 ทุน ตั้งแต�ระดับประถมศึกษา 
ถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อช�วยแบ�งเบาค�าใช�จ�ายของพนักงาน และสนับสนุนให�เยาวชนได�รับโอกาสทางการศึกษามากข�้น
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  5. กองทุนคนพิการ
  บร�ษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของผู�พิการจ�งได�มีการจัดต้ังกองทุนคนพิการ เพ่ือเป�นการส�งเสร�มให�คนพิการมีงานทำ 
มีรายได�เพียงพอสำหรับการดำรงช�พ ลดภาระของสังคม และพัฒนาให�คนพิการมีคุณภาพช�ว�ตที่ดีข�้น ตลอดจนสามารถ
ดำรงช�ว�ตในสังคมได�อย�างมีศักดิ์ศร�ของความเป�นมนุษย�

  6. โครงการประชารัฐ 
  เคร�อสหพัฒน� จัดทำโครงการประชารัฐเคร�อสหพัฒน� ข�น้เพ่ือเป�นส�วนหน่ึงในการพัฒนาและขับเคล่ือนประเทศไทย
ให�เติบโตอย�างเข�มแข็งอย�างยั่งยืน ด�วยการยกระดับคุณภาพว�ชาช�พ และประชารัฐเพื่อสังคม โดยบร�ษัท สหพัฒนพิบูล 
จำกัด (มหาชน) มุ�งเน�นในการสร�างโอกาสทางด�านการศึกษาให�กับเยาวชนไทย ด�วยโครงการทบทวนความรู�สู�มหาว�ทยาลัย 
(Sahapat Admission) เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาสู�สังคมไทยในทุกภาคส�วนของประเทศ

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

2. เทศบาลเมืองหนองปร�อ

3. กองทัพบก

4. โรงเร�ยนใน จ.พระนครศร�อยุธยา

20

4

7

3

34

หน�วยงาน 2562

30

2

2

-

34

2563

30

2

2

-

34

2564

80

8

11

3

102

รวม

1. จัดทำสื่อที่ช�วยนักศึกษาบกพร�องทางการ
มองเห็น ได�เร�ยนรู�ค�นคว�าหาข�อมูลด�านการเร�ยน
2. ถอดบทความเสียงเพื่อใช�ในการพัฒนา AI 
(เร�่มป� 2563)

ร�านค�าชุมชน

ร�านค�าชุมชน

จ�างงานคนพิการทำงานในโรงเร�ยนในชุมชน

รวม

รายละเอียด
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  7. โครงการบร�จาคโลหิตร�วมกับสภากาชาดไทย 
  บร�ษัทฯ ได�จัดกิจกรรมบร�จาคโลหิตให�กับสภากาชาดไทยมาอย�างต�อเนื่อง เพื่อปลูกฝ�งจ�ตสำนึกที่ดี ส�งเสร�ม
ให�พนักงานรู�จักการให�และช�วยเหลือเพื่อนมนุษย� เป�นประจำทุกไตรมาส หร�อ ป�ละ 4 ครั้ง ซ�่งพนักงานให�ความร�วมมือ
เป�นอย�างดี แต�เนื่องจากสถานการณ�โคว�ด-19 ในป� 2564 ส�งผลให�ทางสภากาชาดไทยไม�ได�เข�ามารับบร�จาคโลหิต 
หากสถานการณ�กลับมาเป�นปกติจะมีการจัดกิจกรรมและบันทึกข�อมูลเพ่ิมเติมต�อไป

6. การมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�เสีย (กิจกรรมของ Stakeholder)
  บร�ษัทฯ มีกระบวนการสร�างการมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสีย เพื่อทราบถึงประเด็นความคาดหวังจากผู�มีส�วน
ได�เสียที่เกี่ยวข�อง เพื่อตอบสนองต�อความคาดหวังของสังคม รวมถึงสร�างคุณค�าระยะยาวให�แก�ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม 
ตลอดระยะเวลาที่ผ�านมา บร�ษัทฯ มุ�งเน�นการสร�างการมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสียที่มีความสำคัญ เพื่อก�อให�เกิดความ
ร�วมมือที่จะผ�านพ�นอุปสรรคไปด�วยกัน โดยเฉพาะในภาวะว�กฤต และเป�นการรักษาความสัมพันธ�ที่ดีระหว�างบร�ษัทฯ 
และผู�มีส�วนได�เสีย ในป� 2564 บร�ษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อสร�างการมีส�วนร�วมกับกลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย ดังนี้

  โครงการช�วยเหลือผู�ประสบความเดือดร�อนจากสถานการณ�โรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคว�ค-19) ตั้งแต�
ป� 2563 เป�นต�นมา บร�ษัทฯ ได�สนับสนุนกิจกรรมในรูปแบบต�างๆ ได�แก�

  1. โครงการป�นสุขอิ่มใจ 
   ในช�วงที่ประเทศไทยเกิดว�กฤติโคว�ด-19 นอกจากเราจะต�องเสี่ยงกับโรคระบาดแล�ว หลายคนยังประสบ
ป�ญหาเศรษฐกิจ บางคนตกงานแบบไม�ทันตั้งตัว บางอาช�พต�องหยุดให�บร�การชั่วคราว ทำให�สูญเสียรายได� มูลนิธ� 
ดร.เทียม โชควัฒนา เคร�อสหพัฒน� เห็นถึงความยากลำบากของคนไทย จ�งขอเป�นส�วนหน่ึงในการช�วยเหลือเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร�อนและลดภาระค�าใช�จ�ายของผู�ที่ได�รับผลกระทบ โดยจะจัดส�งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซ�่อสัตย� มีดีที่ไม�มีผงชูรส 
ไปให�ถึงบ�าน

 
  2. มอบชุดจัดทำห�องความดันลบ ช�วยไทยสู�ภัยโคว�ด-19
   บร�ษัทฯ ร�วมกับสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย ภายใต� “กองทุน ส.อ.ท. ช�วยไทยสู�ภัยโคว�ด-19” มอบชุด
จัดทำห�องความดันลบแบบติดตั้งถาวรให�กับโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อลดความเสี่ยงในการกระจายเช�้อ โคว�ด-19 ให�กับ
บุคลากรทางการแพทย�และผู�ป�วย

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั�งยืน
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  3. “สหพัฒน�” มอบห�องความดันลบ ช�วยเหลือผู�ป�วยโคว�ด-19
   บร�ษัทฯ ร�วมกับสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย ภายใต� “กองทุน ส.อ.ท. ช�วยไทยสู�ภัยโคว�ด-19” มอบ
ห�องความดันลบให�กับโรงพยาบาลภูมิพล เพื่อลดความเสี่ยงในการกระจายเช�้อโคว�ด-19 ให�กับบุคลากรทางการแพทย�
และผู�ป�วย

 

 

  4. “สหพัฒน�” ร�วมสนับสนุนโครงการ “วัคซ�นเพ่ือคนไทย”
   บร�ษัทฯ ร�วมสนับสนุนโครงการ “วัคซ�นเพ่ือคนไทย” ของมูลนิธ�ซ�ยูเอ็นเทอร�ไพรซ� โดยจุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย 
เพื่อนำไปพัฒนาวัคซ�นโคว�ด-19 จากใบพืช โดยโครงการฯ ได�เป�ดรับทุนว�จัย 500 บาทต�อคน และจำกัดคนละ 1 สิทธ�์ 
เพื่อช�วยให�พี่น�องคนไทยและประเทศไทยกลับมายืนหยัดได�อย�างแข็งแรงอีกครั้ง

  5. สหพัฒน�ร�วมบร�จาค “เตียงต�อช�ว�ต ผู�ป�วยโคว�ด-19”
   บร�ษัทฯ ได�มอบเง�นบร�จาค จำนวน 1 ล�านบาท ให�กับโครงการ เตียงต�อช�ว�ต ผู�ป�วยโคว�ด-19 ของโรงพยาบาล
วช�รพยาบาล เพื่อสร�างห�องแรงดันลบสำหรับดูแลรักษาผู�ป�วยโคว�ด-19 ที่อยู�ในภาวะว�กฤต
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  6. สหพัฒน� สนับสนุน กทม.-กาชาด-วช�ระ-เมเจอร�-เดอะมอลล�
   ประเทศไทยยังต�องเผช�ญกับสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19 ที่ยังไม�มีท�าทีว�าจะจบลงเมื่อใด 
โดยมีผู�ป�วยและผู�เสียช�ว�ตสะสมเพ่ิมข�น้ทุกวัน และโคว�ด-19 ยังส�งผลกระทบต�อประชาชนท้ังการดำเนินช�ว�ตและเศรษฐกิจ 
ช�วงน้ีจ�งเป�นช�วงเวลาท่ีคนไทยทุกคนต�องร�วมใจช�วยกันหยุดย้ังการระบาด หากใครมีกำลังท่ีจะช�วยเหลือสังคมได�ก็อยาก
เช�ญชวนให�มาร�วมกัน ในส�วนของสหพัฒน�ได�ให�ความช�วยเหลือแก�ผู�ได�รับผลกระทบจากโคว�ด-19 มาตั้งแต�ที่เร�่มมีการ
ระบาด และป�น้ีบร�ษัทฯ ยังได�ร�วมกับ 5 องค�กร คือ สำนักการแพทย�และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, สภากาชาดไทย, 
โรงพยาบาลวช�รพยาบาล, เมเจอร� ซ�นีเพล็กซ� และเดอะมอลล� เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย� 
และช�วยเหลือผู�ป�วยโคว�ด ผู�ป�วยติดบ�าน ผู�พิการ ผู�สูงวัย และผู�ที่ไม�สามารถช�วยเหลือตัวเองได�

  7. รวมพลังลดใหญ� พาไทยฝ�าว�กฤต
   บร�ษัทฯ ได�ตระหนักถึงความเดือดร�อนของผู�บร�โภคในช�วงโคว�ด-19 จ�งได�ร�วมกับโลตัส จัดแคมเปญ โดยจับมือ
กับผู�ผลิตสินค�ารายใหญ� 3 ราย ได�แก� ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส� ไลอ�อน และมิตรผล ในการช�วยลดค�าครองช�พและแบ�งเบา
ภาระค�าใช�จ�ายของประชาชน เพื่อช�วยให�คนไทยผ�านว�กฤตครั้งนี้ไปได�ด�วยกัน

สรุปผลการดำเนินงาน
  ตลอดระยะเวลาที่ผ�านมา บร�ษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต�อสังคม โดยในป� 2564 บร�ษัทฯ ได�ยกระดับ
ความรับผิดชอบต�อสังคม สู�การพัฒนาที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ โดยการเช�่อมโยงกิจกรรมต�างๆ เพื่อให�เข�ากับทิศทาง
การดำเนินธุรกิจของบร�ษัท ภายใต�แนวทางด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม โดยรายงานฉบับนี้จัดทำข�้นจากการ
อ�างอิงกรอบแนวทางการจัดทำรายงานการพัฒนาอย�างยั่งยืน GRI Standard และ UN Sustainable Development 
Goals บร�ษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนารายงานให�เป�นไปตามมาตรฐานสากล บร�ษัทฯ ยังคงมุ�งมั่นในการดำเนินธุรกิจ
ภายใต�การพัฒนาอย�างย่ังยืน ให�ครอบคลุมกรอบแนวทาง GRI Standard และ UN Sustainable Development Goals 
มากที่สุด  
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5. ข�อมูลทั่วไปและข�อมูลสำคัญอื่น

 5.1 ข�อมูลทั่วไป 
  ช�่อ / สถานที่ /โทรศัพท� โทรสารของบุคคลอ�างอิงอื่นๆ  
  นายทะเบียนหลักทรัพย� บร�ษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย)  จำกัด  
    93  อาคารตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย   
    ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
    เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400   
    โทรศัพท� 0-2009-9000
    โทรสาร 0-2009-9991  
  ผู�สอบบัญช� นางสุว�มล กฤตยาเกียรณ�
    ผู�สอบบัญช�รับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หร�อ
    นายว�โรจน� สัจจธรรมนุกูล  
    ผู�สอบบัญช�รับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 และ/หร�อ
    นายจุมพฏ ไพรรัตนากร 
    ผู�สอบบัญช�รับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 และ/หร�อ
    นายนพฤกษ� พิษณุวงษ�
    ผู�สอบบัญช�รับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หร�อ
    นางสาวสุภาภรณ� มั่งจ�ตร
    ผู�สอบบัญช�รับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 
    บร�ษัท สอบบัญช� ดี ไอ เอ อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด 
    316/32 สุขุมว�ท 22 เขตคลองเตย  
    กรุงเทพฯ 10110  
    โทรศัพท� 0-2259-5300-2  
    โทรสาร 0-2260-1563, 0-2259-8956  
 5.2 ข�อมูลสำคัญอื่น 
  บร�ษัทฯ ไม�มีข�อมูลสำคัญอื่นที่มีผลกระทบต�อการตัดสินใจของผู�ลงทุนอย�างมีนัยสำคัญ

 5.3 ข�อพิพาททางกฎหมาย
        บร�ษัทฯ และบร�ษัทย�อย ไม�มีข�อพิพาททางกฎหมาย

ข�อมูลทั�วไปและข�อมูลสำคัญอื่น
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6.  นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ 
  คณะกรรมการบร�ษัท ยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีมาอย�างต�อเน่ือง เพ่ือให�การดำเนินงาน
ของบร�ษัท เป�นไปอย�างโปร�งใส มีประสิทธ�ภาพ สร�างความเช�อ่ม่ันให�กับผู�มีส�วนได�เสีย ซ�ง่คณะกรรมการบร�ษัทได�ตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบในฐานะผู�นำท่ีต�องกำกับดูแลให�องค�กรมีการบร�หารจัดการท่ีดี อันนำไปสู�การสร�างคุณค�าให�กับกิจการ
อย�างย่ังยืน เพ่ือให�บร�ษัทสามารถแข�งขันได� และมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย�างมีจร�ยธรรม เคารพ
สิทธ� และรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม สร�างประโยชน�ให�กับสังคม และพัฒนาหร�อลดผลกระทบด�านลบต�อ
สิ่งแวดล�อม ตลอดจนปรับตัวได�ภายใต�ป�จจัยการเปลี่ยนแปลง  
  คณะกรรมการบร�ษัทได�จัดทำคู�มือหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน ให�สอดคล�องตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีสำหรับบร�ษัทจดทะเบียน ป� 2560 
(Corporate Governance Code : CG Code) ท่ีกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติแก�คณะกรรมการบร�ษัท ได�ยึดถือปฎิบัติ
อย�างเหมาะสมในฐานะผู�นำองค�กร ซ�่งประกอบด�วย 
  • นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Good Corporate Governance Principles)
   บร�ษัทได�กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเป�นนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบร�ษัท 
ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป�นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลัก
ปฏิบัติ ของ ก.ล.ต. ดังนี้
   1. กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคน มุ�งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จร�ยธรรมในการ
    ดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบร�ษัท 
   2. กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคน ต�องปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ�อ่สัตย� 
    สุจร�ต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข�อบังคับบร�ษัท และประกาศที่เกี่ยวข�อง
   3. ดำเนินการให�โครงสร�างการจัดการของบร�ษัทมีการกำหนดอำนาจ หน�าที่และความรับผิดชอบของคณะ
    กรรมการแต�ละคณะและผู�บร�หารอย�างชัดเจน     
   4. ดำเนินการให�มีระบบการควบคุมภายในและการบร�หารความเสี่ยงให�อยู�ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการ
    มีระบบบัญช�และรายงานทางการเง�นที่มีความถูกต�องเช�่อถือได�
   5. ดำเนินการให�มีการเป�ดเผยสารสนเทศท่ีสำคัญอย�างเพียงพอ เช�อ่ถือได� และทันเวลา ตราบเท�าท่ีไม�กระทบ
    ต�อประโยชน�อันชอบธรรมของบร�ษัท
   6. ตระหนักและเคารพในสิทธ�แห�งความเป�นเจ�าของของผู�ถือหุ�น ปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน
   7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�น ผู�มีส�วนได�เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล�อม
   8. มุ�งม่ันสู�ความเป�นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดม่ันในการสร�างความพึงพอใจให�แก�ลูกค�าด�วยการรับฟ�ง
    และทบทวนตนเอง เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการบร�หารและสร�างสรรค�สิ่งที่ดีที่สุดอยู�เสมอ
   9. ปลูกฝ�งคุณธรรม จร�ยธรรม สร�างจ�ตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต�อพนักงานด�วยความเป�นธรรม ตลอดจน
    มุ�งมั่นในการพัฒนาและยกระดับข�ดความสามารถของบุคลากรอย�างต�อเนื่อง 
   10. ต�อต�านการทุจร�ต การคอร�รัปชัน ไม�ล�วงละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา เคารพต�อกฎหมายและสิทธ�มนุษยชน
   11. ดำเนินการกับความขัดแย�งของผลประโยชน�ด�วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน�ของ
    บร�ษัทเป�นที่ตั้ง
  • หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
   หลักปฏิบัติที่  1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทในฐานะผู�นำองค�กร
      ที่สร�างคุณค�าให�แก�กิจการอย�างยั่งยืน
   หลักปฏิบัติที่  2 กำหนดวัตถุประสงค�และเป�าหมายหลักของกิจการที่เป�นไปเพ่ือความยั่งยืน
   หลักปฏิบัติที่  3 เสร�มสร�างคณะกรรมการบร�ษัทที่มีประสิทธ�ภาพ
   หลักปฏิบัติที่  4  สรรหาและพัฒนาผู�บร�หารระดับสูงและการบร�หารบุคลากร
   หลักปฏิบัติที่  5  การส�งเสร�มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย�างมีความรับผิดชอบ
   หลักปฏิบัติที่  6 ดูแลให�มีระบบการบร�หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
   หลักปฏิบัติที่  7  รักษาความน�าเช�่อถือทางการเง�นและการเป�ดเผยข�อมูล
   หลักปฏิบัติที่  8 สนับสนุนการมีส�วนร�วมและการสื่อสารกับผู�ถือหุ�น
  • จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  • จรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน 

ส�วนที่ 2
การกำกับดูแลกิจการ
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  6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
    คณะกรรมการของบร�ษัท ประกอบด�วยผู�มีความรู� ความเช�ย่วชาญ และประสบการณ�ท่ีสามารถเอ้ือประโยชน�
แก�บร�ษัทได�เป�นอย�างดี มีความทุ�มเทและให�เวลาอย�างเต็มท่ีในการปฏิบัติหน�าท่ีตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการได�รับ
การแต�งต้ังจากผู�ถือหุ�น เพ่ือกำกับดูแลแนวทางการดำเนินงานของบร�ษัท โดยคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ�การสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู�บร�หาร คณะกรรมการมีความเป�นอิสระจากฝ�ายจัดการ มีการแต�งต้ังฝ�าย
บร�หารเพ่ือรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังแต�งต้ังคณะกรรมการเฉพาะเร�อ่ง เพ่ือรับผิดชอบเฉพาะเร�อ่งท่ีได�รับมอบหมาย 
และมีการประเมินผลการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย�อย รวมทั้งมีการกำกับดูแลบร�ษัทย�อย
และบร�ษัทร�วม และแต�งต้ังเลขานุการบร�ษัทเพ่ือรับผิดชอบการดําเนินการประชุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยบร�ษัท
กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ให�สอดคล�องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ 
ของ ก.ล.ต. ดังนี้
   • การสรรหากรรมการบร�ษัท คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดให�การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบร�ษัท 
มีกระบวนการที่โปร�งใสและชัดเจน เพื่อให�ได�คณะกรรมการบร�ษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล�องกับองค�ประกอบที่กำหนดไว� 
ทั้งนี้เพื่อให�การดำเนินธุรกิจของบร�ษัทเติบโตอย�างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
    1) คณะกรรมการบร�ษัทแต�งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
    2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทนจัดให�มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ�และว�ธ�การ
     สรรหาบุคคล เพ่ือให�ได�กรรมการบร�ษัทที่มีคุณสมบัติ มีความรู�ความชำนาญที่เหมาะสม
    3) คณะกรรมการบร�ษัทเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอช�อ่บุคคล เพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป�นกรรมการบร�ษัท
   • การกำหนดค�าตอบแทนของกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการบร�ษัทพิจารณาโครงสร�างและอัตราค�า
ตอบแทนให�มีกระบวนการที่โปร�งใสและชัดเจน มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจให�คณะกรรมการบร�ษัท
นำพาองค�กรให�ดำเนินงานตามเป�าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเสนอโครงสร�างและอัตราค�าตอบแทนกรรมการ
บร�ษัทให�ผู�ถือหุ�นอนุมัติเป�นประจำทุกป� ทั้งนี้เพื่อให�การดำเนินธุรกิจของบร�ษัทเติบโตอย�างยั่งยืน  โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
    1) คณะกรรมการบร�ษัทแต�งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
    2) ค�าตอบแทนของกรรมการบร�ษัทสอดคล�องกับภาระหน�าท่ี และความรับผิดชอบ (accountability and 
     responsibility) ของกรรมการบร�ษัทแต�ละคน โดยเปร�ยบเทียบกับบร�ษัทอ่ืนท่ีอยู�ในกลุ�มธุรกิจเดียวกัน
    3) ผู�ถือหุ�นเป�นผู�อนุมัติโครงสร�างและอัตราค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัท รวมถึงสิทธ�ประโยชน�
    4) เป�ดเผยนโยบายและหลักเกณฑ�การกำหนดค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัท ที่สะท�อนถึงภาระหน�าที่และ
     ความรับผิดชอบของแต�ละคน โดยมีการแจกแจงรายละเอียดโครงสร�างค�าตอบแทน ตามตำแหน�งและ
     ประเภทของกรรมการ และเป�ดเผยจำนวนเง�นค�าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ
   • การสรรหาและการพัฒนาผู�บร�หารระดับสูง คณะกรรมการบร�ษัทดูแลให�มีการสรรหาและพัฒนากรรมการ
ผู�จัดการและผู�บร�หารระดับสูง ให�มีความรู� ความสามารถ ประสบการณ� และคุณลักษณะท่ีจำเป�นต�อการขับเคล่ือนองค�กร
ไปสู�เป�าหมาย และกำกับดูแลให�กรรมการบร�ษัทแต�ละคนมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับบทบาทหน�าท่ี ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให�กรรมการบร�ษัททุกคนได�รับการเสร�มสร�างทักษะ
และความรู� สำหรับการปฏิบัติหน�าที่กรรมการบร�ษัทอย�างสม่ำเสมอ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
    1) คณะกรรมการบร�ษัทเป�นผู�พิจารณาหร�อมอบหมายให�คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน 
     พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดำรงตำแหน�งกรรมการผู�จัดการ
    2) มอบหมายให�กรรมการผู�จัดการดูแลให�มีผู�บร�หารระดับสูงที่เหมาะสม 
    3) คณะกรรมการบร�ษัทดูแลให�การดำเนินธุรกิจเป�นไปอย�างต�อเนื่อง รวมทั้งกำกับดูแลให�มีแผนสืบทอด
     ตำแหน�ง (Succession Plan) เพื่อเป�นการเตร�ยมสืบทอดตำแหน�งกรรมการผู�จัดการและผู�บร�หาร
     ระดับสูง และรายงานความคืบหน�าของแผนสืบทอดตำแหน�งต�อคณะกรรมการบร�ษัทเพ่ือทราบ อย�างน�อย
     ป�ละ 1 คร้ัง
    4) ส�งเสร�มและสนับสนุนให�กรรมการผู�จัดการและผู�บร�หารระดับสูงได�รับการอบรมและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูน
     ความรู�และประสบการณ�ที่เป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติงาน
    5) กำหนดให�กรรมการผู�จัดการและผู�บร�หารระดับสูงมีหน�าท่ีรายงานการเข�าดำรงตำแหน�งกรรมการบร�ษัท
     หร�อผู�บร�หารของบร�ษัทอื่นต�อประธานกรรมการบร�ษัทและประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ โดย
     รายงานผ�านเลขานุการบร�ษัท 
    6) บุคคลที่ได�รับการแต�งตั้งเป�นกรรมการบร�ษัทใหม� จะได�รับการปฐมนิเทศ
     • แนะนำข�อมูลที่เป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าที่ 
     • ทิศทางการดำเนินธุรกิจ (วัตถุประสงค� เป�าหมาย ว�สัยทัศน� พันธกิจ ค�านิยมองค�กร)
     • บทบาทหน�าที่ ค�าตอบแทนและสิทธ�ประโยชน�อ่ืนของกรรมการบร�ษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
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    7) กรรมการบร�ษัทจะได�รับการพัฒนาความรู�และการอบรมที่จำเป�นอย�างต�อเนื่อง และเป�ดเผยไว�ใน
     รายงานประจำป�
    8) คณะกรรมการบร�ษัทควรมีความเข�าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ� มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพ
     แวดล�อมที่เก่ียวข�องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได�รับทราบข�อมูลที่เป�นป�จจุบันอย�างสม่ำเสมอ
   • การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบร�ษัทดูแลให�มั่นใจว�าการดำเนินงานของคณะกรรมการบร�ษัท
เป�นไปด�วยความเร�ยบร�อย สามารถเข�าถึงข�อมูลที่จำเป�น และมีเลขานุการบร�ษัทที่มีความรู�และประสบการณ�ที่จำเป�น 
และเหมาะสมต�อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบร�ษัท  โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
    1. มีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบร�ษัทตลอดทั้งป�เป�นการล�วงหน�า โดยเลขานุการบร�ษัทแจ�ง
     ตารางการประชุมทั้งป�ให�คณะกรรมการรับทราบ ตั้งแต�ช�วงปลายป�ก�อนการประชุมในป�ถัดไป เพื่อให�
     กรรมการบร�ษัทสามารถจัดเวลาเข�าร�วมประชุมได�
    2. กำหนดจำนวนครั้งของการประชุมไม�น�อยกว�า 6 ครั้งต�อป� 
    3. จัดให�มีกลไกให�กรรมการบร�ษัทและฝ�ายจัดการเสนอเร�่องที่เป�นประโยชน�ต�อบร�ษัทเข�าสู�การประชุม 
    4. ดูแลให�มีการจัดส�งเอกสารประกอบการประชุมให�แก�กรรมการบร�ษัท เป�นการล�วงหน�าอย�างน�อย 7 วัน 
     ก�อนวันประชุม  
    5. สนับสนุนให�กรรมการผู�จัดการและผู�บร�หารเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการบร�ษัท เพื่อให�สารสนเทศ 
     รายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะที่เก่ียวข�องกับป�ญหาโดยตรง  
    6. คณะกรรมการบร�ษัทเข�าถึงสารสนเทศที่จำเป�นเพิ่มเติมได�จากกรรมการผู�จัดการ เลขานุการบร�ษัท 
     หร�อผู�บร�หารอ่ืนท่ีได�รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายท่ีกำหนด และในกรณีท่ีจำเป�นคณะกรรมการ
     บร�ษัทอาจจัดให�มีความเห็นอิสระจากที่ปร�กษาหร�อผู�ประกอบว�ชาช�พภายนอกโดยถือเป�นค�าใช�จ�าย
     ของบร�ษัท
    7. จัดให�กรรมการบร�ษัทท่ีไม�เป�นผู�บร�หารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว�างกันเอง ตามความจำเป�นเพ่ืออภิปราย
     ป�ญหาต�างๆ เก่ียวกับการจัดการท่ีอยู�ในความสนใจโดยไม�มีฝ�ายจัดการร�วมด�วยและควรแจ�งให�กรรมการ
     ผู�จัดการทราบถึงผลการประชุมด�วย 
    8. กำหนดให�มีเลขานุการบร�ษัท โดยมีหน�าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และ
     จัดให�มีการฝ�กอบรมและพัฒนาความรู�อย�างต�อเนื่องที่จะเป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าที่ 
   • การกำหนดค�าตอบแทนของผู�บร�หาร คณะกรรมการบร�ษัทกำกับดูแลให�มีการกำหนดโครงสร�างค�า
ตอบแทนและการประเมินที่เหมาะสม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
    1) คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดโครงสร�างค�าตอบแทนกรรมการผู�จัดการ 
     • ผลประโยชน�ระยะส้ัน เช�น เง�นเดือน เง�นอุดหนุน เง�นบำเหน็จ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน
      ของบร�ษัท ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู�จัดการ 
     • ผลประโยชน�ระยะยาว เช�น กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ เง�นตอบแทนการเกษียณอายุ ESOP 
    2) คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมายให�ประธานกรรมการบร�ษัทหร�อประธานกรรมการบร�หารเป�นผู�สื่อสาร
     กับกรรมการผู�จัดการเพ่ือรับทราบผลการประเมิน ดังนี้
     • ผลการดำเนินงานในรอบป� เปร�ยบเทียบกับเป�าหมายและผลการดำเนินงานในป�ที่ผ�านมา
     • สภาพคล�องทางการเง�นของบร�ษัท สภาวะเศรษฐกิจ เปร�ยบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน
    3) คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมายให�กรรมการผู�จัดการประเมินผู�บร�หารระดับสูง และบุคลากรของบร�ษัท
     ให�สอดคล�องกับหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ทั้งนี้ คณะกรรมการบร�ษัทพิจารณากำหนดโครงสร�างและอัตราค�าตอบแทนแต�ละประเภทของกรรมการ
และผู�บร�หารให�มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให�คณะกรรมการบร�ษัทนำพาองค�กรให�ดำเนินงานตาม
เป�าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปร�ยบเทียบได�กับระดับที่ปฏิบัติอยู�ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเสนอ
โครงสร�างและอัตราค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัทให�ผู�ถือหุ�นเป�นผู�อนุมัติ โดยรายละเอียดการจ�ายค�าตอบแทนของ
กรรมการและผู�บร�หาร รายงานอยู�ใน ส�วนที่ 2 “หัวข�อ 7.4 ข�อมูลเก่ียวกับผู�บร�หาร”
   • ความเป�นอิสระของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต�องว�นิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงใน
กิจการที่คณะกรรมการมีอํานาจหน�าที่ในการตัดสินใจ ความเป�นอิสระของกรรมการ จ�งเป�นเร�่องที่ต�องคํานึงถึงอย�างยิ่ง 
เพื่อปกป�องผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นและบร�ษัท โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
    1) คณะกรรมการบร�ษัทมีองค�ประกอบและสัดส�วนระหว�างกรรมการบร�ษัทท่ีเป�นผู�บร�หารและกรรมการบร�ษัท
ที่ไม�เป�นผู�บร�หารที่มีความเหมาะสม ซ�่งสะท�อนอำนาจที่ถ�วงดุลกันอย�างเหมาะสม โดยส�วนใหญ�เป�นกรรมการบร�ษัทที่ไม�
เป�นผู�บร�หารที่สามารถให�ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ�ายจัดการได�อย�างอิสระ
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    2) กรรมการอิสระของบร�ษัทมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ�ของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ซ�ง่กรรมการอิสระทำงานร�วมกับคณะกรรมการ
บร�ษัททั้งหมดได�อย�างมีประสิทธ�ภาพและแสดงความเห็นได�อย�างอิสระ
    3) คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดหน�าท่ีและความรับผิดชอบให�กรรมการผู�จัดการและฝ�ายจัดการอย�างชัดเจน 
ตลอดจนติดตามดูแลให�กรรมการผู�จัดการ และฝ�ายจัดการปฏิบัติหน�าที่และติดตามงานตามที่ได�รับมอบหมาย
    4) บร�ษัทไม�มีข�อตกลงของผู�ถือหุ�นที่เป�นอุปสรรคต�อการทำหน�าที่ของคณะกรรมการบร�ษัท
   • บทบาทหน�าที่และอำนาจของคณะกรรมการ คณะกรรมการบร�ษัทให�ความสำคัญในการตระหนักถึง
บทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู�นำองค�กร เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสีย โดยกำหนด
ยุทธศาสตร�และทิศทางการดำเนินธุรกิจท้ังในป�จจุบันและในระยะยาว สร�างและขับเคล่ือนวัฒนธรรมองค�กรในทุกๆ ด�าน 
กำหนดกระบวนการตรวจสอบและการกำกับดูแลให�การดำเนินธุรกิจของบร�ษัทเป�นไปอย�างโปร�งใส เพื่อสร�างมูลค�าเพิ่ม
ให�องค�กรสู�ความยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
    1) กำหนดว�สัยทัศน� พันธกิจ วัตถุประสงค� เป�าหมาย กลยุทธ� ค�านิยม นโยบายการดำเนินงานและ
     งบประมาณของบร�ษัท โดยจัดให�มีการแสดงความคิดเห็นอย�างเป�นอิสระ เพื่อให�กรรมการบร�ษัท 
     ผู�บร�หาร และพนักงานมีส�วนร�วมในการกำหนดทิศทางของบร�ษัท และจุดมุ�งหมายไปในทิศทาง
     เดียวกัน ผ�านการประชุมเช�งปฏิบัติการเป�นประจำทุกป� 
    2) กำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ท่ีสามารถสร�างคุณค�าให�แก�บร�ษัท ผู�มีส�วนได�เสีย และสังคม
     ควบคู�กันไป
    3) กรรมการบร�ษัทปฏิบัติหน�าที่ด�วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซ�่อสัตย�สุจร�ต โดยพิจารณาตาม
     กฎหมาย กฎเกณฑ� และข�อบังคับต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง
    4) ดูแลให�บร�ษัทมีระบบหร�อกลไกอย�างเพียงพอที่จะมั่นใจได�ว�าการดำเนินงานของบร�ษัท เป�นไปตาม
     กฎหมาย ข�อบังคับ มติที่ประชุมผู�ถือหุ�น ตลอดจนนโยบายหร�อแนวทางที่ได�กำหนดไว� รวมทั้งมี
     กระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญให�เป�นไปตามที่กฎหมายกำหนด
    5) ส�งเสร�มและสนับสนุนให�บร�ษัทมีการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เคารพสิทธ�และมีความรับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�น 
     และผู�มีส�วนได�เสีย พัฒนาหร�อลดผลกระทบด�านลบต�อสิ่งแวดล�อม เพ่ือประโยชน�ต�อสังคมโดยรวม
    6) ดูแลให�มีการสื่อสารนโยบาย เป�าหมาย และทิศทางการดำเนินงานให�พนักงานทุกระดับรับทราบ 
     รวมถึงดูแลให�มีการส่ือสารและเสร�มสร�างให�วัตถุประสงค�และเป�าหมายหลักของบร�ษัทอยู�ในจ�ตสำนึก
     ของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป�นวัฒนธรรมองค�กร
    7) มีการติดตามและประเมินผล โดยกำหนดให�ฝ�ายจัดการรายงานผลการดำเนินงาน ผ�านคณะกรรมการ
     บร�หาร เป�นประจำอย�างน�อยทุกไตรมาส
    8) กำหนดความสำเร็จของการดำเนินกิจการ คำนึงถึงจร�ยธรรม ผลกระทบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม
     เป�นสำคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเง�น โดยกำหนดนโยบายการจัดการด�านส่ิงแวดล�อม
     และนโยบายด�านความรับผิดชอบต�อสังคม
    9) สร�างและขับเคล่ือนวัฒนธรรมองค�กรท่ียึดม่ันในจร�ยธรรม โดยคณะกรรมการบร�ษัทประพฤติตนเป�น
     แบบอย�างในฐานะผู�นำในการดำเนินการและปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    10) จัดให�บร�ษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
     กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน เป�นลายลักษณ�อักษร และกำกับดูแลให�มีการสื่อสารเพ่ือให�
     กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคนเข�าใจ มีกลไกที่เอ้ือให�มีการปฏิบัติจร�ง รวมถึงมีการติดตาม
     ผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป�นประจำ
    11) กำหนดกลยุทธ�และผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจให�สอดคล�องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได� 
     ภายใต�ป�จจัยการเปลี่ยนแปลง
    12) ดูแลให�กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน ปฏิบัติหน�าที่ด�วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
     ซ�่อสัตย�สุจร�ต โดยพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ� และข�อบังคับต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง
    13) กำกับดูแลให�มีการส�งเสร�มการสร�างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช�ในการสร�าง
     ความสามารถในการแข�งขันและตอบสนองความต�องการของผู�มีส�วนได�เสีย โดยจัดลำดับความสำคัญ
     มาดำเนินการให�เกิดผล
    14) กำกับดูแลให�มีการจัดสรรทรัพยากรและควบคุมการดำเนินงานท่ีเหมาะสม และติดตามการดำเนินงาน
     ตามแผนงานประจำป�
    15) กำหนดให�มีเลขานุการบร�ษัท โดยมีหน�าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และ
     จัดให�มีการฝ�กอบรมและพัฒนาความรู�อย�างต�อเนื่อง เพื่อประโยชน�ในการปฏิบัติหน�าที่
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   • บทบาทหน�าท่ีของประธานกรรมการ คณะกรรมการบร�ษัทเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป�นประธานกรรมการบร�ษัท 
และดูแลให�มั่นใจว�าองค�ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบร�ษัทเอื้อต�อการใช�ดุลพินิจในการตัดสินใจอย�าง
มีอิสระ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
    1) ประธานกรรมการบร�ษัทและกรรมการผู�จัดการ มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบแยกจากกันอย�างชัดเจน 
     เพ่ือไม�ให�คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม�จำกัด ดังนี้
     • ประธานกรรมการบร�ษัทมีบทบาทเป�นผู�นำของคณะกรรมการบร�ษัท โดยมีหน�าท่ีเช�น เป�นประธาน
      ในที่ประชุมผู�ถือหุ�น เป�นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท เป�นผู�ลงคะแนนเสียงช�้ขาดใน
      กรณีที่คะแนนเสียงเท�ากัน เป�นผู�เร�ยกประชุมคณะกรรมการบร�ษัท และกำหนดวาระการประชุม 
      โดยหาร�อร�วมกับกรรมการผู�จัดการ เป�นต�น
     • กรรมการผู�จัดการมีอำนาจหน�าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบร�ษัทกำหนด
     • กำหนดมาตรการสำหรับกรณีท่ีประธานกรรมการบร�ษัทและกรรมการผู�จัดการเป�นบุคคลคนเดียวกัน 
      เช�น ประธานกรรมการบร�ษัทหร�อกรรมการผู�จัดการมีส�วนได�เสีย จะต�องออกจากห�องประชุมและ
      ไม�มีสิทธ�ออกเสียงในวาระนั้นๆ เป�นต�น
   • การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร�่อง เพ่ือให�มีการพิจารณากลั่นกรองการดําเนินงานและเสนอแนวทาง
การดำเนินการที่สําคัญอย�างรอบคอบและมีประสิทธ�ภาพ คณะกรรมการบร�ษัทจ�งแต�งตั้งคณะกรรมการชุดย�อยเพื่อ
ช�วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน�าที่เฉพาะเร�่องของคณะกรรมการบร�ษัท จำนวน 5 คณะ ได�แก� คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง 
และคณะกรรมการบร�หาร โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
    1) มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการชุดย�อย โดยระบุบทบาทหน�าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
     เพ่ือใช�อ�างอิงในการปฏิบัติหน�าท่ีของกรรมการทุกคน และกำหนดให�มีการทบทวนกฎบัตรเป�นประจำ
     อย�างน�อยป�ละหนึ่งครั้ง
    2) มีการเป�ดเผยบทบาท หน�าที่ของคณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดย�อย จำนวนครั้งของ
     การประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการบร�ษัทแต�ละท�านเข�าร�วมประชุมในป�ที่ผ�านมา และรายงาน
     ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย�อยทุกชุด
   • การพัฒนากรรมการ คณะกรรมการบร�ษัทกำกับดูแลให�กรรมการบร�ษัทแต�ละคนมีความรู�ความเข�าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน�าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให�
กรรมการบร�ษัททุกคนได�รับการเสร�มสร�างทักษะและความรู� สำหรับการปฏิบัติหน�าที่กรรมการบร�ษัทอย�างสม่ำเสมอ  
โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
    1) บุคคลที่ได�รับการแต�งตั้งเป�นกรรมการบร�ษัทใหม� จะได�รับการปฐมนิเทศ เพื่อแนะนำข�อมูลที่เป�น
     ประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าที่ รับทราบทิศทางการดำเนินธุรกิจ (วัตถุประสงค� เป�าหมาย ว�สัยทัศน� 
     พันธกิจ ค�านิยมองค�กร) และบทบาทหน�าที่ ค�าตอบแทนและสิทธ�ประโยชน�อ่ืนของกรรมการบร�ษัท 
    2) กรรมการบร�ษัทจะได�รับการพัฒนาความรู�และการอบรมที่จำเป�นอย�างต�อเนื่อง และเป�ดเผยไว�ใน
     รายงานประจำป�
    3) คณะกรรมการบร�ษัทควรมีความเข�าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ� มาตรฐาน ความเสี่ยง และ
     สภาพแวดล�อมท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบธุรกิจ รวมท้ังได�รับทราบข�อมูลท่ีเป�นป�จจุบันอย�างสม่ำเสมอ
   • การประเมินผลการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดย�อย คณะกรรมการบร�ษัท
จัดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติหน�าท่ีประจำป�ของคณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดย�อย โดยนำผลการประเมิน
ไปใช�ในการพัฒนาการปฏิบัติหน�าท่ีและใช�เป�นกรอบในการแก�ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน�าท่ีของคณะกรรมการบร�ษัท 
โดยบร�ษัทกำหนดหลักเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดย�อย ให�สอดคล�อง
กับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยกำหนดไว�และเป�นไปตามหลักสากล โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
    1) คณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดย�อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย�างน�อยป�ละ 1 คร้ัง
    2) คณะกรรมการบร�ษัทจัดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช�น ประเมินผลทั้งคณะ ประเมินผล
     รายบุคคล และเป�ดเผยผลการประเมินไว�ในรายงานประจำป�
    3) คณะกรรมการบร�ษัทนำผลการประเมินไปใช�ในการพัฒนาการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการบร�ษัท
     และคณะกรรมการชุดย�อย
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   • การกำกับดูแลบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วม คณะกรรมการบร�ษัทกำกับดูแลให�มีกรอบและกลไกในการกำกับ
ดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบร�ษัทย�อยและกิจการอื่นที่บร�ษัทไปลงทุนอย�างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับ
กิจการแต�ละแห�ง โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
    1) คณะกรรมการบร�ษัทพิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลบร�ษัทย�อย ซ�่งรวมถึง
     • การแต�งต้ังบุคคลไปเป�นกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร หร�อผู�มีอำนาจควบคุมในบร�ษัทย�อย ทีมผู�บร�หาร
      ระดับสูงของบร�ษัทที่ร�วมลงทุนเป�นผู�พิจารณากรรมการบร�ษัทหร�อผู�บร�หารในกลุ�ม ที่มีความรู�
      ความสามารถและมีความชำนาญในธุรกิจนั้นเข�าไปเป�นตัวแทนในฐานะผู�ร�วมทุนหร�อตามสัญญา
      ร�วมทุน 
     • กำหนดขอบเขตหน�าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป�นตัวแทนของบร�ษัทตามข�อ 1) และให�
      ตัวแทนของบร�ษัทดูแลให�การปฏิบัติเป�นไปตามนโยบายของบร�ษัทย�อย และในกรณีที่บร�ษัทย�อย
      มีผู�ร�วมลงทุนอื่น คณะกรรมการบร�ษัทควรกำหนดนโยบายให�ตัวแทน ทำหน�าที่อย�างดีที่สุดเพื่อ
      ผลประโยชน�ของบร�ษัทย�อย และให�สอดคล�องกับนโยบายของบร�ษัทแม� 
     • ระบบการควบคุมภายในของบร�ษัทย�อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทำรายการต�างๆ 
      เป�นไปอย�างถูกต�องตามกฎหมายและหลักเกณฑ�ที่เก่ียวข�อง
     • การเป�ดเผยข�อมูลตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เพ่ือให�บร�ษัทย�อยมีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
      ระเบียบที่เก่ียวข�อง
    2) การเข�าร�วมลงทุนในกิจการอื่นอย�างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบร�ษัทจะดูแลให�มีการจัดทำสัญญา
     ร�วมทุน (Shareholders’ Agreement) หร�อข�อตกลงอื่น เพื่อให�เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจใน
     การบร�หารจัดการและการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจในเร�่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน 
     เพ่ือสามารถใช�เป�นข�อมูลในการจัดทำงบการเง�นของบร�ษัทได�ตามมาตรฐาน และกำหนดเวลา

  6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสีย
    คณะกรรมการของบร�ษัทกำหนดหร�อดูแลให�วัตถุประสงค�และเป�าหมายหลักของกิจการ (objective) 
เป�นไปเพ่ือความย่ังยืน และสอดคล�องกับการสร�างคุณค�าให�บร�ษัท ลูกค�า ผู�มีส�วนได�เสีย และสังคมโดยรวม ติดตามดูแล
ให�ฝ�ายจัดการประกอบธุรกิจอย�างมีความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม ไม�ละเมิดสิทธ�ของผู�มีส�วนได�เสีย โดยบร�ษัท
กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ให�สอดคล�องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ 
ของ ก.ล.ต. ดังนี้
    • การดูแลผู�ถือหุ�น คณะกรรมการบร�ษัทตระหนักและเคารพในสิทธ�แห�งความเป�นเจ�าของ ของผู�ถือหุ�น 
รับผิดชอบและดูแลรักษาผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสีย ปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน ส�งเสร�มการ
ใช�สิทธ�ของผู�ถือหุ�น โดยเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นมีส�วนร�วมในการตัดสินใจในเร�่องสำคัญของบร�ษัท และดูแลให�การประชุม
ผู�ถือหุ�นเป�นไปด�วยความเร�ยบร�อย โปร�งใส มีประสิทธ�ภาพ รวมถึงส�งเสร�มให�ผู�ถือหุ�นสามารถใช�สิทธ�ของตนอย�างครบถ�วน
ถูกต�องตามบทบัญญัติของกฎหมาย นอกจากน้ี คณะกรรมการบร�ษัทดูแลให�การเป�ดเผยมติท่ีประชุมและการจัดทำรายงาน
การประชุมผู�ถือหุ�นเป�นไปอย�างถูกต�องและครบถ�วน โดยมีแนวปฎิบัติดังนี้  
     1) เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอช�่อบุคคล เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการบร�ษัท
     2) การอนุมัติการทำรายการใดๆ หร�อการเสนอความเห็นให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัติ คณะกรรมการ
      บร�ษัทมั่นใจว�า การทำรายการดังกล�าวจะไม�กระทบต�อความต�อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพ
      คล�องทางการเง�น หร�อความสามารถในการชำระหนี้
     3) กำกับดูแลให�ฝ�ายจัดการจัดให�มีหน�วยงานหร�อผู�รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ� ทำหน�าท่ีส่ือสาร
      กับผู�ถือหุ�น ผู�มีส�วนได�เสีย นักลงทุน นักว�เคราะห� หร�อสื่อมวลชน อย�างเหมาะสม เท�าเทียมกัน 
      และทันเวลา
     4) ตระหนักและเคารพในสิทธ�แห�งความเป�นเจ�าของของผู�ถือหุ�น ไม�มีการกระทำใดๆ อันเป�นการ
      ละเมิดหร�อลิดรอนสิทธ�ของผู�ถือหุ�น โดยทำหน�าที่ดูแลผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นอย�างเป�นธรรม 
      ตลอดจนสนับสนุนและส�งเสร�มให�ผู�ถือหุ�นทุกกลุ�มไม�ว�าเป�นผู�ถือหุ�นในประเทศหร�อต�างประเทศ 
      ท้ังท่ีเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�ถือหุ�นรายย�อย หร�อผู�ถือหุ�นประเภทสถาบันได�ใช�สิทธ�ของตน ท้ังสิทธ�
      ขั้นพื้นฐานของผู�ถือหุ�น สิทธ�ในการเข�าถึงสารสนเทศอย�างเพียงพอและทันเวลา และสิทธ�ในการ
      เข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเร�่องที่มีผลกระทบที่มี
      นัยสำคัญต�อบร�ษัท
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     5) กำหนดให�วาระการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นเป�นไปตามข�อบังคับของบร�ษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
      รวมทั้งมีคำช�้แจงและเหตุผลประกอบในแต�ละวาระในหนังสือบอกกล�าวนัดประชุม
     6) เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยเสนอเร�อ่งเพ่ือบรรจุเป�นวาระการประชุม และ/หร�อ เสนอช�อ่บุคคล
      เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการบร�ษัทในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป�
     7) เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นส�งคำถามท่ีเก่ียวข�องกับการประชุมเป�นการล�วงหน�าก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�น 
     8) หนังสือบอกกล�าวนัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�นมีข�อมูลที่ถูกต�อง ครบถ�วน พร�อมเอกสารที่เก่ียวข�อง 
      โดยจัดทำเป�นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร�บนเว็บไซต�ของบร�ษัทล�วงหน�าอย�าง
      น�อย 30 วันก�อนวันประชุม 
     9) สนับสนุนให�ผู�ถือหุ�นทุกรายใช�สิทธ�ของตนในฐานะผู�ถือหุ�น โดยบร�ษัทส�งหนังสือบอกกล�าวนัด
      ประชุมผู�ถือหุ�นและเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือการพิจารณาล�วงหน�า ทั้งฉบับภาษาไทยและ
      ภาษาอังกฤษ
     10) ปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเป�นธรรมและเท�าเทียมกัน โดยหุ�นประเภทเดียวกันมีสิทธ�ออกเสียง
      เท�าเทียมกัน เท�ากับหนึ่งหุ�นต�อหนึ่งเสียง
     11) สนับสนุนให�ผู�ถือหุ�นที่ไม�สามารถเข�าร�วมประชุมด�วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให�ผู�อื่นเข�าร�วม
      ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช�หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู�ถือหุ�นสามารถกำหนด
      ทิศทางการลงคะแนนเสียงได� และเสนอช�อ่กรรมการอิสระอย�างน�อย 1 คน เป�นทางเลือกในการ
      มอบฉันทะของผู�ถือหุ�น
     12) กำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู�ถือหุ�น   
     13) ดูแลไม�ให�มีการกระทำใดๆ ที่เป�นการจำกัดโอกาสการเข�าประชุมของผู�ถือหุ�น
     14) ส�งเสร�มการนำเทคโนโลยีมาใช�กับการประชุมผู�ถือหุ�น 
     15) กำหนดแนวทางในการประชุมผู�ถือหุ�น ไว�ดังนี้
      • ประธานกรรมการบร�ษัทเป�นประธานที่ประชุมผู�ถือหุ�น
      • ไม�มีการเพ่ิมวาระการประชุมที่ไม�ได�แจ�งเป�นการล�วงหน�า
      • กรรมการบร�ษัท ประธานคณะกรรมการชุดย�อย ผู�บร�หารสูงสุดทางด�านบัญช�และการเง�น 
       และผู�บร�หารที่เก่ียวข�อง ต�องเข�าร�วมการประชุม 
      • ก�อนเร�่มการประชุม มีการแจ�งจำนวนและสัดส�วนของผู�ถือหุ�นที่เข�าร�วมประชุมด�วยตนเอง 
       และผู�ถือหุ�นที่มอบฉันทะ ว�ธ�การประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
      • วาระการเลือกตั้งกรรมการบร�ษัท จัดให�มีการลงมติเป�นรายบุคคล
      • วาระค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัท ให�สิทธ�ผู�ถือหุ�นเป�นผู�อนุมัติ
      • มีการใช�บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป�นอิสระเป�นสักข�พยานในการนับคะแนน
     16) ในวาระค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัท บร�ษัทกำหนดให�มีการเสนอนโยบายในการกำหนดค�าตอบแทน
      และหลักเกณฑ�การให�ค�าตอบแทนสำหรับกรรมการแต�ละตำแหน�ง และจำนวนเง�นค�าตอบแทน
      กรรมการในทุกรูปแบบ เพ่ือเป�นข�อมูลประกอบการพิจารณาของผู�ถือหุ�น
     17) เป�ดเผยให�สาธารณชนทราบถึงมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น พร�อมผลการลงคะแนนในแต�ละวาระภายใน
      วันทำการถัดไป ผ�านระบบข�าวของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยและบนเว็บไซต�ของบร�ษัท
     18) ดูแลให�มีการจัดทำรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น โดยบันทึกการช�แ้จงข้ันตอน การลงคะแนน รายช�อ่
      กรรมการบร�ษัท กรรมการชุดย�อยและผู�บร�หารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนใน
      แต�ละวาระ พร�อมคำถาม คำตอบ และเป�ดเผยต�อสาธารณชนบนเว็บไซต�ของบร�ษัท
     19) ดูแลให�มีการจัดส�งสำเนารายงานการประชุมผู�ถือหุ�นให�ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ภายใน 
      14 วันนับจากวันประชุมผู�ถือหุ�น และกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย� ภายในระยะเวลา
      ที่กฎหมายกำหนด
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    • การป�องกันการใช�ข�อมูลภายใน คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดนโยบายการป�องกันการใช�ข�อมูลภายใน 
และมาตรการป�องกันการนำข�อมูลภายในไปใช�เพ่ือผลประโยชน�ให�แก�ตนเองและผู�อ่ืนโดยมิชอบ โดยกำหนดไว�ในจรรยาบรรณ
กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน เพ่ือให�ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ�อ่สัตย�สุจร�ต มีความรับผิดชอบ มีว�นัยและมีจ�ตสำนึก
ที่ดีต�อส�วนรวมและต�อตนเอง รักษาผลประโยชน�และทรัพย�สินของบร�ษัท โดยไม�นำข�อมูลและทรัพย�สินของบร�ษัทไปใช�
เพื่อประโยชน�ของตนเอง และ/หร�อผู�อื่น โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
     1) กำหนดให�กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงานซ�่งอยู�ในหน�วยงานที่รับทราบข�อมูลภายใน 
      ห�ามทำการซ�อ้ขายหลักทรัพย�ของบร�ษัท ในช�วง 1 เดือน ก�อนการเป�ดเผยงบการเง�นแก�สาธารณชน 
      และภายหลังงบการเง�นเป�ดเผยแล�ว 24 ช่ัวโมง
     2) กำหนดในระเบียบข�อบังคับเก่ียวกับการทำงานของบร�ษัท โดยห�ามมิให�กรรมการ ผู�บร�หาร และ
      พนักงานนำข�อมูลภายในของบร�ษัทเป�ดเผยต�อบุคคลภายนอก หากมีการฝ�าฝ�นจะมีบทลงโทษ
      ทางว�นัยไว�สูงสุด คือ การเลิกจ�าง 
    • การป�องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน� คณะกรรมการบร�ษัทมีการกำหนดนโยบายดำเนินการกับ
ความขัดแย�งของผลประโยชน�ที่อาจเกิดข�้นได�ระหว�างบร�ษัท กับกรรมการบร�ษัท ฝ�ายจัดการ หร�อผู�ถือหุ�น รวมไปถึงการ
ป�องกันการใช�ประโยชน�อันมิควรในทรัพย�สิน ข�อมูลและโอกาสของบร�ษัท และการทำธุรกรรมกับผู�ที่มีความสัมพันธ�เก่ียว
โยงกับบร�ษัท โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
     1) คณะกรรมการบร�ษัทกำกับดูแลให�มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข�อมูล ซ�ง่รวมถึงการกำหนด
      นโยบายและว�ธ�ปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน�าเช�อ่ถือ (integrity) 
      และความพร�อมใช�ของข�อมูล (availability) รวมทั้งการจัดการข�อมูลที่อาจมีผลกระทบต�อราคา
      หลักทรัพย� (market sensitive information) นอกจากน้ี คณะกรรมการบร�ษัทดูแลให�กรรมการบร�ษัท 
      ผู�บร�หารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เก่ียวข�อง ปฏิบัติตามระบบการรักษา
      ความปลอดภัยของข�อมูลด�วย
     2) ดูแลให�มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย�งของผลประโยชน� รวมทั้งดูแลให�มี
      แนวทางและว�ธ�ปฏิบัติ เพ่ือให�การทำรายการดังกล�าวเป�นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการ
      เป�ดเผยข�อมูล ตามท่ีกฎหมายกำหนดและเป�นไปเพ่ือผลประโยชน�ของบร�ษัทและผู�ถือหุ�นโดยรวม
      เป�นสำคัญ โดยผู�มีส�วนได�เสียไม�มีส�วนร�วมในการตัดสินใจ
     3) กำหนดให�กรรมการบร�ษัทรายงานการมีส�วนได�เสีย ก�อนการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ
      บร�ษัท และบันทึกไว�ในรายงานการประชุม โดยกรรมการบร�ษัทท่ีมีส�วนได�เสียออกจากห�องประชุม
      และไม�มีสิทธ�ออกเสียงในวาระนั้น
    • ความรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�เสีย คณะกรรมการบร�ษัทมีจร�ยธรรม เคารพสิทธ� รักษาผลประโยชน� 
และมีความรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล�อม โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
เพื่อให�กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป�นแนวทางในการปฏิบัติงานดำเนินการ และกำหนดหร�อ
ดูแลให�วัตถุประสงค�และเป�าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป�นไปเพื่อความยั่งยืน สอดคล�องกับการสร�างคุณค�า
ให�บร�ษัท ลูกค�า ผู�มีส�วนได�เสีย และสังคมโดยรวม นอกจากน้ีคณะกรรมการบร�ษัทติดตามดูแลให�ฝ�ายจัดการประกอบธุรกิจ
อย�างมีความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม ไม�ละเมิดสิทธ�ของผู�มีส�วนได�เสีย เพื่อเป�นแนวทางให�ทุกส�วนงานใน
องค�กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค� เป�าหมายหลักท่ีเป�นไปด�วยความย่ังยืน และสะท�อนอยู�ในแผนดำเนินการ (Operation 
Plan) และในภาวะท่ีบร�ษัทประสบป�ญหาสภาพคล�องทางการเง�น คณะกรรมการบร�ษัทม่ันใจว�า บร�ษัทมีแผนหร�อกลไกอ่ืน
ในการแก�ไขป�ญหา โดยคำนึงถึงสิทธ�และบทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
     1) ดูแลให�ผู�บร�หารดำเนนการต�างๆ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�น ผู�มีส�วนได�เสีย ชุมชน 
      สังคม และสิ่งแวดล�อม
     2) กำหนดความสำเร็จของการดำเนินกิจการ คณะกรรมการบร�ษัทคำนึงถึงจร�ยธรรม ผลกระทบ
      ต�อสังคมและสิ่งแวดล�อมเป�นสำคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเง�น โดยพิจารณา
      และอนุมัติการกำหนดนโยบายการจัดการด�านส่ิงแวดล�อม นโยบายด�านความรับผิดชอบต�อสังคม
     3) คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ท่ีสามารถสร�างคุณค�าให�แก�บร�ษัท 
      ผู�มีส�วนได�เสีย และสังคมควบคู�กันไป โดยพิจารณาถึง
      • สภาพแวดล�อมและการเปลี่ยนแปลงป�จจัยต�างๆ รวมทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
       มาใช�อย�างเหมาะสม
      • ความต�องการของลูกค�าและผู�มีส�วนได�เสีย
      • ความสามารถในการแข�งขัน ความชำนาญ โอกาส/ความเสี่ยงทางธุรกิจ             
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     4) คณะกรรมการบร�ษัทดูแลให�มีการส่ือสาร และเสร�มสร�างให�วัตถุประสงค�และเป�าหมายหลักของบร�ษัท
      อยู�ในจ�ตสำนึกของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป�นวัฒนธรรมองค�กร
     5) กำกับดูแลให�การกำหนดกลยุทธ�และแผนงานประจำป� มีการว�เคราะห�สภาพแวดล�อม ป�จจัย
      ความเสี่ยงต�างๆ ที่อาจมีผลกระทบต�อผู�มีส�วนได�เสียตลอดห�วงโซ�อุปทาน รวมถึงป�จจัยที่อาจ
      มีผลต�อการบรรลุเป�าหมายหลักของบร�ษัท  
      • ระบุว�ธ�การ กระบวนการ ช�องทางการมีส�วนร�วม หร�อ ช�องทางการส่ือสารระหว�างผู�มีส�วนได�เสีย
       กับบร�ษัทอย�างชัดเจน เพ่ือให�บร�ษัทเข�าถึงข�อมูล หร�อความต�องการของผู�มีส�วนได�เสียแต�ละกลุ�ม
       ได�อย�างถูกต�องใกล�เคียงมากที่สุด
      • ระบุผู�มีส�วนได�เสียที่เก่ียวข�องของบร�ษัท ทั้งภายในและภายนอก 
      • ระบุความคาดหวังของผู�มีส�วนได�เสีย เพื่อนำไปว�เคราะห�ผลกระทบที่จะเกิดข�้นต�อบร�ษัทและ
       ผู�มีส�วนได�เสีย โดยจัดลำดับความสำคัญมาดำเนินการให�เกิดผล 
     6) กำกับดูแลให�มีการส�งเสร�มการสร�างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช�ในการสร�าง
      ความสามารถในการแข�งขันและตอบสนองความต�องการของผู�มีส�วนได�เสีย โดยอยู�บนพื้นฐาน
      ของความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม
     7) คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดเป�าหมาย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล�อมทางธุรกิจ
      และศักยภาพของบร�ษัท ทั้งที่เป�นตัวเง�นและไม�ใช�ตัวเง�น ให�สอดคล�องกับหลักการกำกับดูแล
      กิจการที่ดี
     8) กำกับดูแลให�มีการสื่อสารวัตถุประสงค� เป�าหมายและแผนงานประจำป� ทั่วทั้งองค�กร
     9) กำกับดูแลให�มีการจัดสรรทรัพยากรและควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม และติดตามการ
      ดำเนินการตามแผนงานประจำป�
     10) ตระหนักและเคารพในสิทธ�ของผู�มีส�วนได�เสียกลุ�มต�างๆ โดยคำนึงถึงสิทธ�ตามกฎหมายหร�อ
      ข�อตกลงที่มีกับบร�ษัท เพื่อให�มั่นใจได�ว�าสิทธ�ดังกล�าว ได�รับการคุ�มครองและการปฏิบัติอย�าง
      เป�นธรรมและเท�าเทียมกัน จ�งได�กำหนดนโยบายเพ่ือเป�นแนวทางในการปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสีย
      แต�ละกลุ�ม ตลอดจนคำนึงถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล�อม เพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืน ต�อต�าน
      การทุจร�ต การคอร�รัปชัน ไม�ล�วงละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา รวมถึงการเคารพต�อสิทธ�มนุษยชน
     11) สนับสนุนให�จัดทำรายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป�นส�วนหนึ่งของรายงานประจำป�
     12) ดำเนินการให�มีช�องทางและข้ันตอนท่ีผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มสามารถรายงานหร�อร�องเร�ยนในเร�อ่ง
      ที่อาจทำให�เกิดความเสียหายต�อบร�ษัท ความถูกต�องของรายงานทางการเง�นหร�อเร�่องที่ไม�ได�
      รับความเป�นธรรม
     13) กำหนดนโยบาย หร�อแนวทางในการปกป�องคุ�มครองพนักงาน หร�อผู�แจ�งเบาะแส ในเร�อ่งท่ีอาจ
      ทำให�เกิดความเสียหายต�อบร�ษัท หร�อเร�่องที่ไม�ได�รับความเป�นธรรม โดยบร�ษัทได�กำหนดไว�ใน 
      จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน
     14) ดูแลให�บร�ษัทกำหนดแผนการแก�ไขป�ญหาทางการเง�น โดยคำนึงถึงความเป�นธรรมต�อผู�มีส�วน 
      ได�เสีย รวมถึงเจ�าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก�ไขป�ญหา โดยฝ�ายจัดการต�องรายงานอย�าง
      สม่ำเสมอ
     15) พิจารณาความเหมาะสมในการเป�ดเผยข�อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
      และจรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน นโยบายการต�อต�านการคอร�รัปชัน 
      การปฏิบัติต�อพนักงานและผู�มีส�วนได�เสีย รวมถึงการปฏิบัติอย�างเป�นธรรม และการเคารพสิทธ�
      มนุษยชน ความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได�รับการ
      ยอมรับในประเทศหร�อในระดับสากล
     16) รับผิดชอบในการดูแลให�มีระบบการจัดทำรายงานทางการเง�น และการเป�ดเผยข�อมูลสำคัญต�างๆ 
      ถูกต�อง เพียงพอ ทันเวลา เป�นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น หลักเกณฑ�ของสำนักงาน
      คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และ
      กฎเกณฑ�ที่เก่ียวข�อง   
     17) กำกับดูแลให�ฝ�ายจัดการจัดให�มีหน�วยงานหร�อผู�รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ� ทำหน�าท่ีส่ือสาร
      กับผู�ถือหุ�น ผู�มีส�วนได�เสีย นักลงทุน นักว�เคราะห� หร�อสื่อมวลชน อย�างเหมาะสม เท�าเทียมกัน 
      และทันเวลา
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  ความรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�เสีย
  คณะกรรมการบร�ษัทมีนโยบายที่จะส�งเสร�มความร�วมมือระหว�างบร�ษัทกับผู�มีส�วนได�เสีย ในการสร�างเสร�ม
ผลการดำเนินงานของบร�ษัท โดยส�งเสร�มให�เกิดความร�วมมือและดูแลผู�มีส�วนได�เสียตามสิทธ�ท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
ซ�่งผู�มีส�วนได�เสียของบร�ษัท ทั้ง 9 กลุ�ม ได�แก�
  1) ผู�ถือหุ�น : คณะกรรมการบร�ษัทปฏิบัติหน�าที่ด�วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ�่อสัตย� สุจร�ต เพื่อสร�างผล
ตอบแทนที่ดีให�กับผู�ถือหุ�นอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป�นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
   • เคารพในสิทธ�แห�งความเป�นเจ�าของ และปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกันและเป�นธรรม
   • ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซ�่งจะช�วยสร�างความเช�่อมั่นและความมั่นใจต�อผู�ถือหุ�น 
    อันจะนำไปสู�ความเจร�ญเติบโตอย�างยั่งยืน
   • มีการพัฒนากิจการของบร�ษัทให�เจร�ญก�าวหน�าอย�างต�อเนื่อง ให�ผลตอบแทนแก�ผู�ถือหุ�นอย�างเหมาะสม
   • รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหร�ออาจมีผลกระทบต�อสิทธ�ประโยชน�ของผู�ถือหุ�น ทั้งสารสนเทศที่รายงาน
    ตามรอบระยะเวลาบัญช� และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ� ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข�อง 
    โดยไม�กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป�นการจำกัดสิทธ�ของผู�ถือหุ�นในการเข�าถึงสารสนเทศของบร�ษัท
   • จัดให�มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทต�อรายงานทางการเง�นในรายงานประจำป�
   • เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยเสนอเร�่องเพื่อบรรจุเป�นวาระการประชุม และ/หร�อ เสนอช�่อบุคคลเพ่ือรับ
    การพิจารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการบร�ษัทในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป�
   • เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นส�งคำถามที่เก่ียวข�องกับการประชุมเป�นการล�วงหน�าก�อนการประชุมผู�ถือหุ�น
   • เผยแพร�หนังสือบอกกล�าวนัดประชุมผู�ถือหุ�นบนเว็บไซต�ของบร�ษัทล�วงหน�าอย�างน�อย 30 วันก�อนวันประชุม
    ผู�ถือหุ�น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให�ผู�ถือหุ�นรับทราบและศึกษาข�อมูลก�อนการประชุม
   • อำนวยความสะดวกในการประชุมผู�ถือหุ�น โดย วัน เวลา สถานท่ี และว�ธ�การ ไม�เป�นอุปสรรคในการเข�าร�วม
    ประชุมของผู�ถือหุ�น รวมท้ังเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นท่ีไม�สามารถมาร�วมประชุมด�วยตนเอง สามารถมอบฉันทะ
    ให�ผู�อื่นมาร�วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
   • ดำเนินการกับความขัดแย�งของผลประโยชน�อย�างรอบคอบ ด�วยความมีเหตุมีผล และเป�ดเผยข�อมูลอย�าง
    ครบถ�วน
   • ปกป�องผลประโยชน�และดูแลทรัพย�สินของบร�ษัท เสมือนว�ญูชนพึงรักษาทรัพย�สินของตนเอง ขจัดการ
    แสวงหาผลประโยชน�อันมิควรได�โดยชอบไม�ว�าโดยทางตรงหร�อทางอ�อม

  สิทธ�ของผู�ถือหุ�น
  1) บร�ษัทตระหนักและเคารพในสิทธ�แห�งความเป�นเจ�าของของผู�ถือหุ�น ไม�มีการกระทำใดๆ อันเป�นการละเมิด
หร�อลิดรอนสิทธ�ของผู�ถือหุ�น ทำหน�าที่ดูแลผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นอย�างเป�นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส�งเสร�มให�
ผู�ถือหุ�นทุกกลุ�มไม�ว�าจะเป�นผู�ถือหุ�นในประเทศ หร�อต�างประเทศ ท้ังท่ีเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�ถือหุ�นรายย�อย หร�อผู�ถือหุ�น
ประเภทสถาบันได�ใช�สิทธ�ของตน ทั้งสิทธ�พื้นฐานของผู�ถือหุ�น สิทธ�ในการเข�าถึงสารสนเทศอย�างเพียงพอและทันเวลา 
สิทธ�ในการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเร�่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต�อ
บร�ษัท 
  2) คณะกรรมการบร�ษัทเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นและนักลงทุนสถาบันเสนอวาระการประชุมและส�งคำถามท่ีต�องการ
ให�ตอบในที่ประชุมผู�ถือหุ�นได�เป�นการล�วงหน�าก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�น โดยเผยแพร�หลักเกณฑ�การเสนอวาระการประชุม
และการส�งคำถามล�วงหน�าบนเว็บไซต�ของบร�ษัท
  3) คณะกรรมการบร�ษัทดูแลให�มีการให�ข�อมูล วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีคำช�แ้จงและเหตุผล
ประกอบในแต�ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู�ถือหุ�นสะดวกต�อการเดินทาง
  4) คณะกรรมการบร�ษัทให�สิทธ�ผู�ถือหุ�นเป�นผู�อนุมัติค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัทเป�นประจำทุกป� 
  5) คณะกรรมการบร�ษัทส�งเสร�มการนำเทคโนโลยีมาใช�ในการประชุมผู�ถือหุ�น เพื่อให�เกิดความถูกต�อง รวดเร็ว 
มีการลงมติเป�นแต�ละวาระ ให�สิทธ�ผู�ถือหุ�นเลือกตั้งกรรมการบร�ษัทเป�นรายบุคคล และมีการใช�บัตรลงคะแนน รวมทั้งมี
บุคคลที่เป�นอิสระเป�นผู�ตรวจสอบการนับคะแนน 
  6) คณะกรรมการบร�ษัทเป�ดเผยให�สาธารณชนทราบถึงมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น พร�อมผลการลงคะแนนในแต�ละวาระ 
ในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต�ของบร�ษัท
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  7) คณะกรรมการบร�ษัทจัดทำรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น โดยบันทึกการช�้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายช�่อ
กรรมการบร�ษัท กรรมการชุดย�อยและผู�บร�หารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต�ละวาระพร�อมคำถาม
คำตอบ ไม�มีการเพ่ิมวาระที่ไม�ได�ระบุในหนังสือนัดประชุม และเป�ดเผยต�อสาธารณชนบนเว็บไซต�ของบร�ษัท
  นอกจากสิทธ�ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบร�ษัทยังคำนึงถึงสิทธ�ของผู�ถือหุ�นทั้งตามกฎหมาย และดำเนินการใน
เร�อ่งต�างๆ โดยไม�ละเมิดสิทธ�หร�อลิดรอนสิทธ�ของผู�ถือหุ�น ส�งเสร�มและอำนวยความสะดวกในการใช�สิทธ�ของผู�ถือหุ�น ดังน้ี
  • สิทธ�ในการรับทราบข�อมูล 
   ผู�ถือหุ�นมีสิทธ�รับทราบข�อมูลอย�างเท�าเทียมกัน โดยบร�ษัทได�เผยแพร�ข�อมูล ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ผ�านช�องทางของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และผ�านทางเว็บไซต� (www.sahapat.co.th) เพื่อให�ผู�ถือหุ�น มีช�อง
ทางที่จะได�รับข�าวสารข�อมูลของบร�ษัทได�มากข�้น เช�น ผลการดำเนินงาน ข�อมูลการทำรายการที่เก่ียวโยงกัน การซ�้อขาย
สินทรัพย�ที่สำคัญ รายช�่อผู�ถือหุ�น 10 อันดับแรกของบร�ษัท ณ วันป�ดสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�น เพื่อประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ประจำป�ป�จจุบันก�อนวันประชุม รายงานการประชุมผู�ถือหุ�นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และข�อมูลที่จำเป�นต�อการ
ตัดสินใจของผู�ถือหุ�น โดยเป�ดเผยข�อมูลข�าวสารที่ถูกต�อง ครบถ�วน ทันเวลา และโปร�งใส
  • สิทธ�ในการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น 
   บร�ษัทจัดให�มีการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นเป�นประจำทุกป�ภายใน 4 เดือน นับแต�วันส้ินสุดรอบป�บัญช�ของบร�ษัท 
โดยวัน เวลา สถานท่ี และว�ธ�การ ไม�เป�นอุปสรรคในการเข�าร�วมประชุมของผู�ถือหุ�น เพ่ือเป�นการอำนวยความสะดวกและ
ส�งเสร�มให�ผู�ถือหุ�นทุกกลุ�มได�เข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�นและมีส�วนร�วมในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบร�ษัท รวมถึง
มีส�วนร�วมในการออกเสียงและแสดงความคิดเห็นได�อย�างเต็มที่
   ในป� 2564 บร�ษัทจัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งที่ 70  ในวันจันทร�ที่ 26 เมษายน 2564 ณ โรงแรมมณเฑียร 
ร�เวอร�ไซด� เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล� เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 พร�อมแนบแผนท่ีสถานท่ีประชุม
ไปกับหนังสือบอกกล�าวนัดประชุมผู�ถือหุ�น ทั้งนี้นอกจากการเลือกสถานที่สำหรับจัดประชุมผู�ถือหุ�นโดยคำนึงถึงความ
สะดวกในการเดินทางของผู�ถือหุ�นแล�ว บร�ษัทยังตระหนักถึงความปลอดภัยด�านช�วอนามัยของผู�ถือหุ�นเป�นสำคัญ โดย
ภายใต�สถานการณ�การแพร�ระบาดของเช�้อไวรัสโคว�ด-19 บร�ษัทได�จัดเตร�ยมห�องประชุมที่มีขนาดเหมาะสม มีการเว�น
ระยะห�าง และสามารถรองรับผู�เข�าร�วมประชุมได�อย�างเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการป�องกัน
การติดต�อของเช�้อไวรัสโคว�ด-19 อย�างเคร�งครัด 

   ก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�น
   • บร�ษัทแจ�งผ�านระบบเผยแพร�ข�อมูลของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เพื่อเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�น
ส�วนน�อย เสนอเร�อ่งเพ่ือบรรจุเป�นวาระการประชุม และ/หร�อ เสนอช�อ่บุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป�นกรรมการบร�ษัท
   • ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2564 บร�ษัทเผยแพร�หลักเกณฑ�และช�องทางการเสนอเร�อ่งเพ่ือบรรจุ
เป�นวาระการประชุม และ/หร�อ เสนอช�่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการบร�ษัท บนเว็บไซต�ของบร�ษัท 
ตั้งแต�วันที่ 11 พฤศจ�กายน 2563 โดยกำหนดช�วงเวลาให�ผู�ถือหุ�นเสนอเร�่องเพื่อบรรจุเป�นวาระการประชุม และ/หร�อ 
เสนอช�่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการบร�ษัท ตั้งแต�วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2563 ซ�่งปรากฏว�าไม�มี
ผู�ถือหุ�นเสนอเร�อ่งเพ่ือบรรจุเป�นวาระการประชุม และ/หร�อ เสนอช�อ่บุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป�นกรรมการบร�ษัท 
แต�อย�างใด
   • บร�ษัทได�แจ�งมติคณะกรรมการบร�ษัท ซ�ง่กำหนดการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 70 ในวันท่ี 26 เมษายน 
2564 พร�อมวาระการประชุมท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ�านระบบเผยแพร�ข�อมูลของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 
และเป�ดเผยในเว็บไซต�ของบร�ษัท (www.sahapat.co.th) เพื่อให�ผู�ถือหุ�นได�ทราบล�วงหน�าถึง 5 สัปดาห�ก�อนวันประชุม  
   • บร�ษัทเป�ดเผยข�อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ในหนังสือบอกกล�าวนัดประชุม โดยมีการ
ระบุวัตถุประสงค� ข�อเท็จจร�งและเหตุผล รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดย�อยท่ีเก่ียวข�อง 
ในทุกวาระที่เสนอ โดยในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� บร�ษัทกำหนดให�มีการเผยแพร�หนังสือบอกกล�าวนัดประชุม
พร�อมเอกสารประกอบการประชุมล�วงหน�าอย�างน�อย 30 วันก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�น เพ่ือให�ผู�ถือหุ�นได�รับทราบและศึกษา
ข�อมูลเป�นการล�วงหน�าก�อนจัดส�งเอกสารดังกล�าว
    ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2564 บร�ษัทได�เผยแพร�หนังสือบอกกล�าวนัดประชุมพร�อมเอกสาร
ประกอบการประชุม ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ ต้ังแต�วันท่ี 23 มีนาคม 2564 ผ�านเว็บไซต�ของบร�ษัทเป�นการล�วงหน�า 34 วัน 
ก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�น โดยเป�นข�อมูลเดียวกับที่บร�ษัทส�งให�ผู�ถือหุ�นในรูปแบบเอกสาร 
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   • บร�ษัทได�จัดส�งหนังสือบอกกล�าวนัดประชุม พร�อมเอกสารประกอบการประชุม เช�น รายละเอียดการ
ดำเนินการเก่ียวกับการจัดประชุมผู�ถือหุ�นและรายงานการประชุมผู�ถือหุ�นของบร�ษัทในป�ท่ีผ�านมา รายงานประจำป� หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอช�่อให�เลือกตั้งเป�นกรรมการบร�ษัท ข�อมูลกรรมการตรวจสอบที่บร�ษัทเสนอ
ช�่อให�เป�นผู�รับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธ�บายเอกสาร และหลักฐานที่ผู�ถือหุ�นต�องนำมาแสดงในการ
เข�าร�วมประชุม ข�อบังคับบร�ษัทในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับการประชุม ผู�ถือหุ�นและข้ันตอนการเข�าร�วมประชุม โดยมอบให�บร�ษัท 
ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จำกัด ซ�ง่เป�นนายทะเบียนหุ�นของบร�ษัทเป�นผู�จัดส�งให�แก�ผู�ถือหุ�นล�วงหน�าอย�างน�อย 
21 วันก�อนวันประชุม ซ�่งเป�นการส�งหนังสือเช�ญประชุมด�วยว�ธ�การทางอิเล็กทรอนิกส� ตามที่ พรบ. บร�ษัทมหาชน (ฉบับ
แก�ไข พ.ศ. 2564) ได�กำหนดไว�ทุกประการ 
    ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2564 บร�ษัทฯ ได�จัดส�งหนังสือบอกกล�าวนัดประชุม พร�อมเอกสาร
ประกอบการประชุมให�แก�ผู�ถือหุ�นล�วงหน�าก�อนวันประชุม 24 วัน รวมท้ังได�ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ�เป�นเวลาติดต�อ
กัน 3 วัน คือในวันที่ 7 - 9 เมษายน 2564 ซ�่งถือเป�นการบอกกล�าวนัดประชุมแก�ผู�ถือหุ�นล�วงหน�า ตามที่ พรบ. บร�ษัท
มหาชนกำหนดไว� 
   นอกจากนี้ ผู�ถือหุ�นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ ซ�่งมีให�เลือก 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. ท่ีได�จัดทำและปฎิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย� และคำแนะนำหร�อเอกสารหลักฐานท่ีผู�ถือหุ�นต�องเตร�ยม
เพื่อใช�ในการมอบฉันทะ รวมถึงเง�่อนไขในการมอบฉันทะให�ผู�อื่นลงคะแนน/เข�าประชุมแทนของผู�ถือหุ�นทั้งสัญชาติไทย
และต�างด�าว ได�จากเว็บไซต�ของบร�ษัท (www.sahapat.co.th) 
   • กรณีผู�ถือหุ�นต�างชาติ บร�ษัทได�จัดส�งหนังสือบอกกล�าวนัดประชุมพร�อมเอกสารประกอบการประชุมซ�่ง
มีการแปลเป�นภาษาอังกฤษ เพื่อส�งเสร�มให�ผู�ถือหุ�นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข�าร�วมประชุม 
   ในป� 2564 มีผู�ถือหุ�นต�างชาติที่มอบฉันทะให�คนของตนเข�าร�วมประชุม 2 ราย 

   วันประชุมผู�ถือหุ�น
   • คณะกรรมการบร�ษัทให�ความสำคัญต�อการประชุมผู�ถือหุ�น โดยถือเป�นหน�าที่ที่ต�องเข�าร�วมประชุมยกเว�น
ป�วยหร�อติดภารกิจสำคัญ ซ�ง่ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 70 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2564 มีกรรมการบร�ษัทเข�าร�วม
ประชุม จำนวน 13 ท�าน คิดเป�นร�อยละ 86.67 นอกจากน้ี กรรมการบร�หาร ผู�อำนวยการฝ�ายบร�หารการเง�นและการลงทุน 
ผู�ช�วยผู�อำนวยการฝ�ายบัญช� และผู�สอบบัญช� จากบร�ษัทสอบบัญช�ของบร�ษัทซ�่งทำหน�าที่เป�นสักข�พยานในการนับคะแนน 
ได�เข�าร�วมประชุม ผู�ถือหุ�นด�วยเพ่ือให�ผู�ถือหุ�นสามารถซักถามในเร�อ่งท่ีเก่ียวข�องได� รายช�อ่คณะกรรมการบร�ษัท และผู�บร�หาร
ท่ีเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น ดูได�จากรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นท่ีเผยแพร�บนเว็บไซต�ของบร�ษัท (www.sahapat.co.th)
   • บร�ษัทได�นำเทคโนโลยีมาใช�ในการประชุมผู�ถือหุ�น เพื่อให�เกิดความถูกต�อง รวดเร็ว และอำนวยความ
สะดวกให�ผู�ถือหุ�นได�ใช�สิทธ�ในการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น และออกเสียงอย�างเต็มที่ โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม
ไม�เป�นอุปสรรคในการเข�าร�วมประชุม  
   • การลงทะเบียนเข�าประชุมสามารถลงทะเบียนล�วงหน�าก�อนการประชุมไม�น�อยกว�า 2 ชั่วโมง และยังคง
ให�สิทธ�ผู�ถือหุ�นที่มาร�วมประชุม ภายหลังจากที่ได�เร�่มการประชุมแล�ว มีสิทธ�ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม�มีการ
พิจารณาและให�นับเป�นองค�ประชุมตั้งแต�วาระที่ใช�สิทธ�ในการออกเสียงเป�นต�นไป   
   • บร�ษัทได�จัดให�มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย�างเพียงพอในการลงทะเบียนเข�าประชุมและการนับคะแนนเสียง
ในแต�ละวาระโดยใช�ระบบ Barcode เพื่อให�เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร�งใส รวมทั้งมีบุคคลที่เป�นอิสระเป�น
ผู�ตรวจสอบการนับคะแนน
   • กรณีผู�ถือหุ�นไม�สามารถเข�าร�วมประชุมด�วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให�บุคคลใดบุคคลหน่ึง หร�อกรรมการ
ตรวจสอบซ�่งเป�นกรรมการอิสระของบร�ษัทคนใดคนหนึ่งเข�าประชุมแทน เพ่ือเป�นตัวแทนรักษาสิทธ�ของตนได�  
   • บร�ษัทปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกันทุกราย โดยก�อนเร�่มประชุม เลขานุการบร�ษัทได�แจ�งจำนวน/
สัดส�วนผู�ถือหุ�นที่เข�าประชุม รวมถึงอธ�บายว�ธ�การลงคะแนนและว�ธ�การนับคะแนนเสียงของผู�ถือหุ�นที่ต�องลงมติในแต�ละ
วาระตามกฎหมายและข�อบังคับของบร�ษัท การกำหนดสิทธ�ออกเสียงในท่ีประชุมให�เป�นไปตามจำนวนหุ�นท่ีผู�ถือหุ�นถืออยู�  
โดยหนึ่งหุ�นมีสิทธ�เท�ากับหนึ่งเสียง และไม�มีหุ�นใดมีสิทธ�พิเศษที่จะจำกัดสิทธ�ผู�ถือหุ�นรายอื่น
   • การจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเพื่อให�ผู�ถือหุ�นได�ใช�สิทธ�ในฐานะผู�ถือหุ�นได�ทราบถึงผลการดำเนินงาน  
อัตราการจ�ายเง�นป�นผล ให�สิทธ�ผู�ถือหุ�นเป�นผู�อนุมัติค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัทประจำป� และเลือกตั้งกรรมการบร�ษัท
เป�นรายบุคคล รวมถึงการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเร�่องต�างๆ ตามที่กฎหมายและข�อบังคับบร�ษัทกำหนด   
ในกรณีผู�ถือหุ�นรายใดเข�ามาภายหลังจากท่ีได�เร�ม่ประชุมไปแล�ว บร�ษัทยังให�สิทธ�ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีเหลือ
อยู�ที่ยังไม�ได�มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป�นองค�ประชุม
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   • ในการประชุม ประธานกรรมการบร�ษัททำหน�าที่ประธานที่ประชุมเป�นผู�ดำเนินการประชุมให�เป�นไปตาม
ลำดับวาระการประชุม ไม�มีการเพ่ิมวาระหร�อเปล่ียนแปลงข�อมูลสำคัญโดยไม�ได�แจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบล�วงหน�า มีการจัดสรร
เวลาให�เหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต�างๆ ของแต�ละวาระ โดยเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามและแสดง
ความคิดเห็นได�อย�างเต็มท่ีในแต�ละวาระ หากผู�ถือหุ�นซักถามหร�อแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม คณะกรรมการบร�ษัทจะตอบ
ข�อซักถามอย�างชัดเจนตรงประเด็น มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในแต�ละวาระด�วยระบบ Barcode 
และมีผู�สอบบัญช�เป�นสักข�พยานในการนับคะแนน
    ท้ังน้ี ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 70 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2564 รองประธานกรรมการได�ทำหน�าท่ี
เป�นประธานที่ประชุม แทนประธานกรรมการบร�ษัทที่ไม�ได�เข�าร�วมประชุม 

   การกำหนดวาระการประชุม 
   บร�ษัทกำหนดวาระการประชุมไว�เป�นเร�่องๆ อย�างชัดเจน และมีการขออนุมัติในแต�ละเร�่องแยกขาดจากกัน 
โดยในวาระเกี่ยวกับคณะกรรมการการ ได�แยกเร�่องการเลือกตั้งกรรมการและค�าตอบแทนกรรมการออกเป�นแต�ละวาระ 
และในกรณีท่ีอยู�ในวาระเดียวกัน แต�มีการขออนุมัติแยกกัน ก็ไม�ถือว�าเป�นการรวมวาระ และบร�ษัทไม�มีกรณีการเพ่ิมวาระ
อื่นๆ ที่ไม�ได�กำหนดไว�ล�วงหน�าในหนังสือเช�ญประชุมผู�ถือหุ�นที่ได�จัดส�งแก�ผู�ถือหุ�นไปแล�ว ทั้งนี้ วาระการประชุมผู�ถือหุ�น
ที่สำคัญ ได�แก�

   • การแต�งตั้งกรรมการบร�ษัท 
    บร�ษัทเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอช�่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต�งตั้งเป�นกรรมการบร�ษัท ซ�่งในการ
ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2564 ปรากฏว�าไม�มีผู�ถือหุ�นเสนอช�่อแต�อย�างใด และกรรมการบร�ษัทที่ได�รับการเสนอช�่อ
ได�ผ�านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการบร�ษัท และหากเป�นกรรมการอิสระ ต�องมีคุณสมบัติตามท่ีบร�ษัทกำหนด 
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยหนังสือนัดประชุม ในวาระแต�งต้ังกรรมการ จะต�องระบุข�อมูลเบ้ืองต�น
ของบุคคลท่ีเสนอให�เลือกต้ังไว�อย�างชัดเจน ได�แก� ช�อ่-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบร�ษัท
ที่ดำรงตำแหน�งกรรมการ ทั้งในบร�ษัทจดทะเบียนและบร�ษัททั่วไป ซ�่งหากเป�นบร�ษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย�าง
เดียวกันและเป�นการแข�งขันกับกิจการของบร�ษัท จะต�องระบุการดำรงตำแหน�งในกิจการดังกล�าวไว�อย�างชัดเจนด�วย 
หลักเกณฑ�และว�ธ�การสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอแต�งตั้ง เช�น กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม�เป�น
ผู�บร�หาร/กรรมการที่เป�นผู�บร�หาร เป�นต�น และในกรณีเป�นการเสนอช�่อกรรมการท�านเดิมกลับเข�าดำรงตำแหน�งใหม� 
จะต�องมีข�อมูลการเข�าร�วมประชุมในป�ท่ีผ�านมา และวันท่ี เดือน และป�ท่ีได�รับการแต�งต้ังเป�นกรรมการของบร�ษัท ท้ังน้ีใน
การเลือกต้ังกรรมการ บร�ษัทเสนอช�อ่กรรมการและเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นใช�สิทธ�ลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเป�นรายบุคคล 
โดยบร�ษัทเสนอช�่อกรรมการให�ผู�ถือหุ�นลงคะแนนทีละคน และมีการรายงานผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให�
ผู�ถือหุ�นรับทราบ เป�นรายบุคคล  
   • ค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัท
    คณะกรรมการบร�ษัทให�สิทธ�ผู�ถือหุ�นเป�นผู�อนุมัติค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดย�อย
เป�นประจำทุกป� มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ�การให�ค�าตอบแทนกรรมการในแต�ละตำแหน�งและแต�ละคณะ 
พร�อมเสนอจำนวนวงเง�นค�าตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบและสิทธ�ประโยชน�อ่ืนๆ (ถ�ามี) ให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณา
อนุมัติเป�นประจำทุกป� โดยผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน ซ�่งพิจารณาจากผลการ
ดำเนินงาน ผลปฏิบัติงาน วงเง�นค�าตอบแทนท่ีได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น จำนวนเง�นค�าตอบแทนท่ีจ�ายในป�ท่ีผ�านมา 
รวมถึงอำนาจหน�าท่ี และความรับผิดชอบ โดยมีการสรุปวงเง�นท่ีได�รับอนุมัติ จำนวนเง�นท่ีจ�ายจร�ง และรูปแบบในการจ�าย 
รวมทั้งมีการสรุปจำนวนเง�นที่จ�ายให�แก�คณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค�าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบร�หารความเส่ียง เป�นรายบุคคลในแบบแสดงรายการข�อมูล
ประจำป� 56-1 One Report ของบร�ษัท
   • การแต�งตั้งผู�สอบบัญช�และกำหนดจำนวนเง�นค�าสอบบัญช� 
    ในหนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�น ในวาระแต�งต้ังผู�สอบบัญช� บร�ษัทให�ข�อมูลผู�สอบบัญช�อย�างครบถ�วนชัดเจน 
เพื่อให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติแต�งตั้งผู�สอบบัญช�ของบร�ษัท ได�แก� ช�่อผู�สอบบัญช�ที่เสนอให�แต�งตั้ง สำนักงาน
สอบบัญช�ที่ผู�สอบบัญช�สังกัด ประสบการณ�ความสามารถและประเด็นเกี่ยวกับความเป�นอิสระของผู�สอบบัญช� หากเสนอ
ให�แต�งตั้งผู�สอบบัญช�รายเดิมจะระบุจำนวนป�ที่ทำหน�าที่ผู�สอบบัญช�ให�บร�ษัทที่ผ�านมา และมีการเปร�ยบเทียบค�าบร�การ
สอบบัญช�ระหว�างป�ป�จจุบันกับป�ท่ีผ�านมา รวมถึงค�าบร�การอ่ืนท่ีมีการรับบร�การจากสำนักงานสอบบัญช�ท่ีผู�สอบบัญช�สังกัด 
ซ�่งการแต�งตั้งผู�สอบบัญช�และกำหนดจำนวนเง�นค�าสอบบัญช�ได�ผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



รายงานประจำป� 256462

   • การจ�ายเง�นป�นผล   
    ในหนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�น ในวาระอนุมัติจ�ายเง�นป�นผล บร�ษัทเป�ดเผยข�อมูล ได�แก� ข�อมูลเกี่ยวกับ
นโยบายการจ�ายเง�นป�นผลของบร�ษัท อัตราเง�นป�นผลที่เสนอจ�ายเป�นร�อยละ (dividend payout ratio) พร�อมเหตุผล
และข�อมูลประกอบ และมีการเปร�ยบเทียบเง�นป�นผลที่จ�ายระหว�างป�ป�จจุบันกับป�ที่ผ�านมา ในกรณีที่เสนอให�งดจ�ายเง�น
ป�นผล บร�ษัทจะเป�ดเผยเพ่ิมเติมถึงเหตุผลที่งดจ�ายเง�นป�นผลประกอบด�วย

   หลังวันประชุมผู�ถือหุ�น
   • เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมผู�ถือหุ�น บร�ษัทได�เป�ดเผยให�สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู�ถือหุ�น พร�อมผล
การลงคะแนนเสียงในแต�ละวาระ ผ�านเว็บไซต�ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพร�ผ�าน
เว็บไซต�บร�ษัท (www.sahapat.co.th) ในวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู�ถือหุ�น
   • จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นอย�างละเอียด ชัดเจน ครบถ�วน ตรงตามข�อเท็จจร�ง เพ่ือให�ผู�ถือหุ�น
ที่ไม�ได�เข�าประชุมได�รับทราบ โดยมีการบันทึกรายช�่อและตำแหน�งของกรรมการบร�ษัทที่เข�าร�วมประชุมทุกคน กรรมการ
ชุดย�อย ผู�บร�หารสูงสุดของบร�ษัท ผู�บร�หารสูงสุดทางด�านบัญช�และการเง�น ผู�สอบบัญช� ตัวแทนจากสำนักงานท่ีเข�าประชุม 
และผู�ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงที่มีความเป�นอิสระ มีการแจ�งว�ธ�การลงคะแนนและว�ธ�นับคะแนนให�ผู�ถือหุ�นทราบ
ก�อนเร�ม่การประชุมตามวาระ และระบุว�าในแต�ละวาระมีการใช�บัตรลงคะแนนเสียงหร�อใช�ระบบท่ีช�วยในการนับคะแนนเสียง 
รวมถึง มีการเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามและเสนอความคิดเห็น มีการบันทึกคำช�แ้จงท่ีเป�นสาระสำคัญ คำถาม คำตอบ 
ข�อคิดเห็น และช�่อ-นามสกุลของผู�ถามและผู�ตอบ โดยสรุปรายละเอียดในแต�ละวาระเป�นไปตามข�อเท็จจร�งในที่ประชุม 
มีการสรุปผลการลงมติและจำนวนคะแนนเสียงในแต�ละวาระไว�อย�างชัดเจน โดยแยกเป�น เห็นด�วย ไม�เห็นด�วย และงด
ออกเสียง ซ�่งรายงานการประชุมดังกล�าวได�รับการสอบทานจากฝ�ายกฎหมาย และประธานกรรมการบร�ษัท ก�อนลงนาม
ในฐานะประธานที่ประชุม และได�ส�งให�ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย� พร�อมทั้งเผยแพร�บนเว็บไซต�ของบร�ษัท (www.sahapat.co.th) ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
ผู�ถือหุ�นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป�นช�องทางให�ผู�ถือหุ�นสามารถตรวจสอบข�อมูลได�โดยไม�จำเป�นต�องรอถึง
การประชุมครั้งต�อไป พร�อมทั้งนำส�งกรมพัฒนาธุรกิจการค�ากระทรวงพาณิชย�ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
   • จัดให�มีการบันทึกว�ดีทัศน�การประชุมสามัญผู�ถือหุ�นตลอดระยะเวลาการประชุม

  2) ลูกค�า : คณะกรรมการบร�ษัทตระหนักว�าความพึงพอใจและความเช�อ่ม่ันของลูกค�าเป�นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู�
ความสำเร็จของบร�ษัทอย�างยั่งยืน โดยกำหนดเป�นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
   • ดำเนินธุรกิจด�านผลิต จำหน�ายสินค�า และบร�การ ที่ปลอดภัยต�อผู�บร�โภคและเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม
   • ดำเนินธุรกิจด�วยความมุ�งมั่น พัฒนาสินค�าและบร�การ คิดค�นนวัตกรรมใหม�ๆ เพิ่มคุณค�าให�แก�สินค�า
    และบร�การ เพื่อตอบสนองความต�องการของลูกค�าอย�างต�อเนื่อง พร�อมกับการให�ข�อมูลที่จำเป�นต�อการ
    ตัดสินใจโดยไม�ป�ดบังหร�อบิดเบือนข�อเท็จจร�ง
   • ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซ�่อสัตย� สุจร�ต เป�นธรรม และไม�กระทำการใดๆ ที่เป�นการละเมิดสิทธ�ของ
    ลูกค�า รักษาความลับทางการค�าของลูกค�า ไม�นำไปใช�เพ่ือประโยชน�ตนเองหร�อผู�ที่เก่ียวข�องโดยมิชอบ
   • ไม�เร�ยก รับ หร�อยินยอมท่ีจะรับ ทรัพย�สิน หร�อประโยชน�อ่ืนใดท่ีไม�สุจร�ตจากลูกค�าท้ังทางตรงและทางอ�อม
   • ปฏิบัติตามข�อตกลงทางการค�า ในกรณีที่ไม�สามารถปฏิบัติได� ให�ร�บแจ�งลูกค�าเป�นการล�วงหน�า เพื่อร�วม
    กันหาแนวทางแก�ไขและป�องกันไม�ให�เกิดความเสียหาย
   • จัดให�มีช�องทางการส่ือสาร เพ่ือให�ลูกค�าสามารถร�องเร�ยนต�อบร�ษัท และคำร�องเร�ยน พึงได�รับการเอาใจใส�
    และดำเนินการอย�างเป�นธรรม

  3) คู�ค�า : คณะกรรมการบร�ษัทปฏิบัติต�อคู�ค�าด�วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน�ร�วมกัน โดยกำหนด
เป�นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
   • มีระบบการคัดเลือกคู�ค�าในห�วงโซ�อุปทานที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความ
    ปลอดภัยและอาช�วอนามัย เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม โดยมีการปฏิบัติต�อคู�ค�าบนพื้นฐานของการแข�งขัน
    ที่เป�นธรรมเสมอภาค และเคารพซ�่งกันและกัน
   • รักษาความลับหร�อข�อมูลทางสารสนเทศของคู�ค�า ไม�นำไปใช�เพ่ือประโยชน�ตนเอง หร�อผู�เก่ียวข�องโดยมิชอบ
   • สร�างสัมพันธภาพและความเข�าใจท่ีดีต�อกัน แลกเปล่ียนความรู� ร�วมกันพัฒนาและเพ่ิมคุณค�าให�แก�สินค�า
    และบร�การ เพ่ือการเจร�ญเติบโตร�วมกัน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
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   • ปฏิบัติตามข�อตกลงทางการค�าและให�ข�อมูลที่ถูกต�อง ในกรณีที่ไม�สามารถปฏิบัติได�ให�ร�บเจรจากับคู�ค�า
    เป�นการล�วงหน�า เพื่อร�วมกันหาแนวทางแก�ไขและป�องกันไม�ให�เกิดความเสียหาย
   • ไม�เร�ยก รับ หร�อยินยอมที่จะรับ ทรัพย�สิน หร�อผลประโยชน�อ่ืนใด ซ�่งอยู�นอกเหนือข�อตกลงทางการค�า

  4) คู�แข�ง : คณะกรรมการบร�ษัทดำเนินธุรกิจภายใต�บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป�นนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
   • ประพฤติปฏิบัติภายใต�กรอบกติกาของการแข�งขันที่เป�นธรรม โดยคำนึงถึงจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
    และกฎหมายแข�งขันทางการค�าในประเทศต�าง ๆ ที่บร�ษัทเข�าไปดำเนินธุรกิจ
   • ไม�ทำลายช�่อเสียงของคู�แข�งทางการค�า

  5) เจ�าหนี้ : คณะกรรมการบร�ษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย�างมีหลักการและมีว�นัย เพื่อสร�างความเช�่อถือ
ให�กับเจ�าหนี้ โดยกำหนดเป�นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
   • ปฏิบัติต�อเจ�าหนี้ทุกกลุ�มอย�างเสมอภาคและเป�นธรรม
   • ปฏิบัติตามสัญญาหร�อเง�่อนไขต�าง ๆ ที่ตกลงกันอย�างเคร�งครัด
   • บร�หารงานเพื่อให�เจ�าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเง�นและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
   • เป�ดเผยฐานะทางการเง�นอย�างถูกต�อง ตรงเวลา
   • ในกรณีที่ไม�สามารถปฏิบัติตามเง�่อนไขข�อใดข�อหนึ่ง ให�ร�บแจ�งให�เจ�าหนี้ทราบเป�นการล�วงหน�า เพื่อร�วม
    กันหาแนวทางแก�ไขและป�องกันไม�ให�เกิดความเสียหาย

  6) พนักงาน : คณะกรรมการบร�ษัทถือว�าพนักงานเป�นทรัพยากรท่ีมีค�าและเป�นป�จจัยแห�งความสำเร็จของบร�ษัท 
โดยกำหนดเป�นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
   • ปฏิบัติต�อพนักงานโดยเคารพต�อศักดิ์ศร�ความเป�นมนุษย� และสิทธ�ขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจน
    ไม�เป�ดเผยหร�อส�งผ�านข�อมูลหร�อความลับของพนักงานต�อบุคคลภายนอกหร�อผู�ไม�เก่ียวข�อง
   • ปฏิบัติต�อพนักงานภายใต�กรอบกฎหมาย ระเบียบข�อบังคับเก่ียวกับการทำงานของบร�ษัท
   • ส�งเสร�มความเท�าเทียมกันในการจ�างแรงงาน  ไม�เลือกปฏิบัติ ไม�กีดกันด�วยเหตุทางเพศ สีผิว เช�้อชาติ 
    ศาสนา อายุ ความพิการ หร�อสถานะอ่ืนใดที่ไม�ได�เก่ียวข�องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
   • สนับสนุนและส�งเสร�มให�มีการฝ�กอบรม แลกเปล่ียนความรู� เพ่ือพัฒนาความรู�ความสามารถของบุคลากร
    อย�างทั่วถึง สร�างความมั่นคงในอาช�พ และให�โอกาสในการเจร�ญก�าวหน�าตามศักยภาพของแต�ละคน
   • ส�งเสร�มให�พนักงานมีส�วนร�วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบร�ษัท
   • ให�ผลตอบแทนด�วยความเป�นธรรม เหมาะสมตามความรู� ความสามารถ หน�าที่ความรับผิดชอบและ
    ผลการปฏิบัติงาน
   • จัดให�มีสวัสดิการและสิทธ�ประโยชน�ท่ีเหมาะสมแก�พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเล้ียงช�พ 
    สหกรณ�ออมทรัพย� เป�นต�น
   • เป�ดโอกาสให�พนักงานมีช�องทางสื่อสาร เสนอแนะ และร�องทุกข� เกี่ยวกับการทำงาน ซ�่งข�อเสนอต�างๆ 
    จะได�รับการพิจารณาและกำหนดว�ธ�การแก�ไข เพื่อให�เกิดประโยชน�แก�ทุกฝ�าย และสร�างความสัมพันธ�
    อันดีในการทำงานร�วมกัน
   • จัดหาส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเป�นในการปฏิบัติหน�าท่ี รวมท้ังจัดสภาพแวดล�อมการทำงาน โดยคำนึง
    ถึงหลักความปลอดภัย อาช�วอนามัย เพ่ือเป�นการส�งเสร�มและยกระดับคุณภาพช�ว�ตของพนักงาน
   • ส�งเสร�มการมีส�วนร�วมของพนักงานทุกระดับ ในการดำเนินกิจกรรมด�านความรับผิดชอบต�อสังคม

  7) ชุมชนและสังคม : คณะกรรมการบร�ษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน�าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต�อ
ประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท�องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว�ซ�่งสังคมและส�วนรวมที่ดี 
โดยกำหนดเป�นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
   • ไม�ดำเนินธุรกิจที่ทำให�สังคมเสื่อมลง และไม�ละเมิดสิทธ�ของบุคคลอ่ืนที่อยู�ร�วมในชุมชนและสังคม
   • ปลูกฝ�งจ�ตสำนึกความรับผิดชอบต�อชุมชนและสังคมโดยส�วนรวมให�เกิดข�น้ในบร�ษัทและพนักงานทุกระดับ
    อย�างต�อเนื่อง
   • กำหนดให�มีมาตรการป�องกันและแก�ไขผลกระทบที่เกิดข�้นต�อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการ
    ดำเนินงานของบร�ษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
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   • ส�งเสร�มการอนุรักษ�วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท�องถิ่น
   • ร�วมมือกับหน�วยงานต�าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน
   • ให�การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก�อให�เกิดสาธารณประโยชน�
   • สร�างรายได�และส�งเสร�มเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ�างงานและผลิตภัณฑ�ชุมชน
   • สร�างความสัมพันธ�อันดีให�เกิดข�น้ระหว�างบร�ษัทกับชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐานของความถูกต�อง โปร�งใส 
    เป�นธรรม

  8) ส่ิงแวดล�อม : คณะกรรมการบร�ษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบท่ีมีต�อส่ิงแวดล�อม โดยกำหนด
เป�นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
   • ดำเนินธุรกิจให�สอดคล�องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด�านส่ิงแวดล�อม โดยคำนึงถึงผลกระทบ
    ต�อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย�างสม่ำเสมอ
   • สร�างวัฒนธรรมองค�กรและสร�างจ�ตสำนึกให�พนักงานทุกระดับ เกิดความร�วมมือและความรับผิดชอบ
    ในการจัดการสิ่งแวดล�อม การใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธ�ภาพและย่ังยืน
   • ส�งเสร�มให�ความรู� และฝ�กอบรมแก�พนักงานทุกคนในเร�่องสิ่งแวดล�อม
   • ส�งเสร�มระบบการจัดการด�านส่ิงแวดล�อม ต้ังแต�การใช�ทรัพยากรอย�างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟ��นฟู 
    การทดแทน การเฝ�าระวังดูแลและป�องกันผลกระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
   • มีระบบคัดเลือกคู�ค�าในห�วงโซ�อุปทานที่ดำเนินธุรกิจเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม
   • ส�งเสร�มการพัฒนาและเผยแพร�เทคโนโลยีที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม

  9) ภาครัฐ : คณะกรรมการบร�ษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป�นนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
   • ศึกษาและทำความเข�าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติงานและไม�ดำเนินการใดๆ อันเป�นการขัด
    ต�อกฎหมาย
   • ดำเนินการอย�างถูกต�อง เมื่อมีการติดต�อทำธุรกรรมกับเจ�าหน�าที่หร�อหน�วยงานของรัฐ  
   • สร�างสัมพันธ�อันดีระหว�างบร�ษัทและภาครัฐ ในขอบเขตที่เหมาะสม
   • ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีเก่ียวข�องกับการดำเนินธุรกิจในแต�ละประเทศหร�อท�องถ่ิน

   ช�องทางการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�เสีย
   ในกรณีที่ผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสียมีประเด็นที่เป�นห�วงเกี่ยวข�องกับความถูกต�องของรายงานทางการเง�น 
ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพร�อง หร�อการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู�ถือหุ�น และผู�มีส�วนได�เสียสามารถ
ติดต�อสื่อสารผ�านเลขานุการบร�ษัท ที่โทรศัพท� 0-2318-0062 ต�อ 1200 โทรสาร 0-2318-1152 และผ�านทางอีเมล� : 
invest@sahapat.co.th หร�อสำนักงานตรวจสอบภายใน ซ�่งรายงานตรงต�อคณะกรรมการตรวจสอบ ที่โทรศัพท� 
0-2318-0062 ต�อ 1440 และผลการสอบสวนจะรายงานต�อคณะกรรมการบร�ษัท ท้ังน้ีข�อมูลผู�แจ�งเบาะแสและข�อร�องเร�ยน
ดังกล�าวจะถูกรักษาไว�เป�นความลับของบร�ษัท ซ�่งในป� 2564 บร�ษัทไม�ได�รับข�อร�องเร�ยนจากผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสีย
   • การต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชัน คณะกรรมการบร�ษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต�อต�านการคอร�รัปชัน 
โดยจัดทำนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน และข�อปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน โดยส่ือสารให�ทุกระดับของบร�ษัท
และต�อบุคคลภายนอก โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
    1) คณะกรรมการบร�ษัทจัดให�มี คู�มือนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชันและข�อปฏิบัติตามนโยบายต�อต�าน
     การคอร�รัปชัน เป�นลายลักษณ�อักษร ซ�ง่กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคน มีหน�าท่ีปฏิบัติ
     ตาม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส�งเสร�มและปลูกฝ�งให�กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน
     ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับที่เก่ียวข�อง
    2) จัดให�มีการเป�ดเผย ประชาสัมพันธ�ให�สาธารณชนรับทราบถึงนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน รวมทั้ง
     ช�องทางในการแจ�งเบาะแสหร�อข�อร�องเร�ยนผ�านเว็บไซต� และรายงานประจำป�ของบร�ษัท
    3) กำหนดแนวทางปฏิบัติไว�ในจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้ 
     • ห�ามกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป�นการเร�ยกร�องหร�อยอมรับ
      ซ�่งทรัพย�สิน หร�อผลประโยชน�อื่นใด สำหรับตนเองหร�อผู�อื่นที่ส�อไปในทางจูงใจให�ปฏิบัติ หร�อ
      ละเว�นการปฏิบัติหน�าที่ในทางที่มิชอบ หร�ออาจทำให�บร�ษัทเสียประโยชน�อันชอบธรรม
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     • ห�ามกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน ให�หร�อเสนอท่ีจะให�ทรัพย�สิน หร�อผลประโยชน�อ่ืนใด
      แก�บุคคลภายนอก เพ่ือจูงใจให�บุคคลนั้นกระทำหร�อละเว�นการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย หร�อโดย
      มิชอบต�อตำแหน�งหน�าที่ของตน
   ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 บร�ษัทได�ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ�แนวร�วมปฏิบัติ (Collective 
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต โดยบร�ษัทได�จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การต�อต�านการคอร�รัปชันเป�นลายลักษณ�อักษร ซ�่งได�ผ�านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบร�ษัทแล�ว เพื่อยืนยัน
เจตนารมณ�ในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายต�อต�านการคอร�รัปชัน ไม�ยอมรับการทุจร�ตคอร�รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรง
และทางอ�อม ไม�ว�าในฐานะผู�รับหร�อผู�ให� และจัดทำข�อปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชันอย�างชัดเจน เพื่อให�มี
การปฏิบัติตามนโยบาย และมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชันน้ีอย�างสม่ำเสมอ ซ�ง่กรรมการบร�ษัท 
ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคน มีหน�าท่ีปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชันโดยท่ัวกัน และเม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2559 
บร�ษัทได�รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาช�กแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต (Certification) 
จากคณะกรรมการแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต นอกจากน้ี เม่ือวันท่ี 4 พฤศจ�กายน 2562 
บร�ษัทได�รับการรับรองการต�ออายุสมาช�กแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต (Re-Certify) 
ครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต 
   ในป� 2564 บร�ษัท คณะกรรมการบร�ษัท และผู�บร�หาร ไม�มีกรณีการถูกเปร�ยบเทียบปรับ กล�าวโทษ หร�อมีการ
ดำเนินการทางแพ�ง โดยหน�วยงานกำกับดูแล ได�แก� สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย�ฯ และ สำนักงาน ปปง. เก่ียวกับ
การกระทำผิดด�านการคอร�รัปชัน หร�อด�านการทุจร�ต (Fraud) รวมถึงบร�ษัทฯ ไม�ได�รับเร�อ่งร�องเร�ยนหร�อการแจ�งเบาะแส
ใดๆ เก่ียวกับการคอร�รัปชัน และการดำเนินงานท่ีไม�สอดคล�องกับกฎหมายหร�อข�อกำหนดท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนการละเมิด
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต�อย�างใด

   • การไม�ละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา บร�ษัทมีนโยบายไม�ละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา โดยกำหนดไว�ใน
จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
    1) ดำเนินธุรกิจให�สอดคล�องกับกฎหมาย  ข�อบังคับ และข�อผูกพันตามสัญญาท่ีเก่ียวกับสิทธ�ในทรัพย�สิน
     ทางป�ญญา
    2) ดูแลรักษางานอันเป�นทรัพย�สินทางป�ญญาของบร�ษัท และไม�นำทรัพย�สินทางป�ญญาดังกล�าวไปใช�
     หร�อให�บุคคลอ่ืนใช�โดยไม�ได�รับอนุญาต
    3) เคารพสิทธ�ในทรัพย�สินทางป�ญญาของผู�อ่ืน ไม�ละเมิดหร�อนำผลงานของผู�อ่ืนไปใช�เพ่ือประโยชน�ส�วนตน 
     เว�นแต�ได�รับอนุญาต หร�อให�ค�าตอบแทนแก�เจ�าของผลงาน
    4) ผลงานที่พนักงานได�สร�างสรรค�หร�อที่เกิดข�้นจากการปฏิบัติหน�าที่ให�ถือเป�นทรัพย�สินทางป�ญญาของ
     บร�ษัท และเมื่อพ�นสภาพจากการเป�นพนักงานแล�วจะต�องส�งมอบทรัพย�สินทางป�ญญาดังกล�าวคืน
     ให�บร�ษัท ไม�ว�าจะเป�นข�อมูลที่เก็บไว�ในรูปแบบใด

   • การไม�ละเมิดสิทธ�มนุษยชน บร�ษัทเคารพต�อสิทธ�มนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี
    1) ไม�กระทำการใดๆ หร�อไม�สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธ�มนุษยชน
    2) ให�ความรู� ความเข�าใจในหลักสิทธ�มนุษยชนแก�พนักงาน เพื่อนำไปเป�นส�วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
    3) ไม�จำกัดความเป�นอิสระหร�อความแตกต�างทางความคิด เพศ เช�้อชาติ ศาสนา การเมืองหร�อเร�่อง
     อ่ืนใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก�อให�เกิดความขัดแย�งหร�อแตกแยก
    4) จัดให�มีช�องทางการสื่อสาร เพ่ือให�พนักงานหร�อผู�ที่เช�่อว�าสิทธ�ของตนถูกละเมิดหร�อได�รับการปฏิบัติ
     อย�างไม�เป�นธรรม สามารถร�องเร�ยนต�อบร�ษัท และคำร�องเร�ยนพึงได�รับการเอาใจใส�และดำเนินการ
     อย�างเป�นธรรม

   • การรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการบร�ษัทมีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช�ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค� และเป�าหมายของบร�ษัท 
ดังนี้
    1) มีการบร�หารจัดการทรัพยากรด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให�เพียงพอต�อการดำเนินธุรกิจ
    2) จัดให�มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
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รายงานประจำป� 256466

    ในป� 2564 บร�ษัทกำหนดให�มีหน�วยงานภายใน รับผิดชอบโดยตรงในการบร�หารจัดการ ทดสอบ และ
เฝ�าระวัง รักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบร�ษัท เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ทางด�านไซเบอร�ต�างๆ โดยได�ดำเนินการปรับปรุงระบบและนโยบายที่เกี่ยวข�องให�สอดคล�องกับแนวทางการปฏิบัติของ
สากลและให�มีมาตรฐานความปลอดภัยของข�อมูลอย�างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการทำงานจากภายนอกบร�ษัท (Work from 
Home) ในกรณีท่ีไม�สามารถปฏิบัติงานจากบร�ษัทได� บร�ษัทจัดให�มีช�องทางและอุปกรณ�ท่ีเข�าถึงระบบงาน เพ่ือให�พนักงาน
สามารถปฏิบัติงานได�อย�างต�อเน่ืองจากทุกท่ีอย�างมีประสิทธ�ภาพ มุ�งเน�นความปลอดภัย การควบคุมและเฝ�าระวังในการ
เข�าใช�งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอกบร�ษัท รวมถึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ�ต�างๆ ที่เก่ียวข�อง  

   • มาตรการการดำเนินการกับผู�ที่กระทำไม�เป�นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ คณะกรรมการบร�ษัท
เป�ดโอกาสให�พนักงานและผู�มีส�วนได�เสียในการแจ�งเบาะแส หร�อข�อร�องเร�ยน เม่ือพบผู�ท่ีฝ�าฝ�นหร�อกระทำไม�เป�นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัตินี้ ไม�ว�าทางตรงหร�อทางอ�อม หร�อพบเร�่องที่อาจเป�นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจร�ตหร�อ
ประพฤติมิชอบของพนักงานในบร�ษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป�นป�ญหาและก�อให�เกิดความเสียหายต�อบร�ษัท รวมทั้ง
การรับข�อร�องเร�ยนในกรณีท่ีพนักงานและผู�มีส�วนได�เสียถูกละเมิดสิทธ� หร�อไม�ได�รับความเป�นธรรม โดยผ�านช�องทางและ
กระบวนการที่บร�ษัทกำหนด โดยบร�ษัทจะรับฟ�งและดำเนินการกับทุกข�อร�องเร�ยนอย�างเสมอภาพ โปร�งใสและเป�นธรรม 
โดยมีมาตรการคุ�มครองผู�ร�องเร�ยนท่ีเป�นระบบและยุติธรรม ข�อมูลของผู�ร�องเร�ยนจะถูกเก็บรักษาไว�เป�นความลับของบร�ษัท 
โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
    1) คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติไว�ในจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยจัดให�มีช�องทาง
     ในการส่ือสาร เพ่ือให�พนักงานและผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องสามารถท่ีจะแจ�งเบาะแสอันควรสงสัย โดยม่ันใจ
     ได�ว�าจะได�รับการคุ�มครอง และต�องมีการแต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีท่ีมีหน�าท่ีตรวจสอบทุกเบาะแสท่ีมีการแจ�ง
     เข�ามา
    2) คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดมาตรการคุ�มครองผู�ร�องเร�ยน ไว�ดังนี้
     • ผู�ร�องเร�ยนสามารถเลือกท่ีจะไม�เป�ดเผยตนเองได� หากเห็นว�าการเป�ดเผยน้ัน จะทำให�เกิดความ
      ไม�ปลอดภัย หร�อความเสียหาย
     • บร�ษัทจะเก็บข�อมูลที่เกี่ยวข�องไว�เป�นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู�ร�องเร�ยน โดย
      กำหนดมาตรการคุ�มครองผู�ร�องเร�ยนที่เป�นพนักงาน รวมถึงผู�ให�ความร�วมมือในการตรวจสอบ
      ข�อเท็จจร�ง จะได�รับความคุ�มครองจากการปฏิบัติที่ไม�เป�นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห�งการ
      แจ�งข�อร�องเร�ยน เช�น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน�งงาน เลิกจ�าง เป�นต�น
     • ผู�บังคับบัญชามีหน�าท่ีรับผิดชอบและให�คำแนะนำแก�ผู�ใต�บังคับบัญชา เพ่ือให�รับทราบเข�าใจและ
      ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว� หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว�ไม�ครอบคลุมในกรณีใดๆ 
      หร�อหากยังมีข�อสงสัย ไม�สามารถปฏิบัติหร�อตัดสินใจได� ให�ปร�กษากับผู�บังคับบัญชาตามลำดับข้ัน 
      ในกรณีที่มีข�อขัดแย�งให�ถือคำว�นิจฉัยของกรรมการผู�จัดการ คณะกรรมการบร�หาร และคณะ
      กรรมการบร�ษัท เป�นที่สิ้นสุด
    3) บร�ษัทจัดให�มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรที่ฝ�าฝ�นหร�อกระทำไม�เป�นไปตามนโยบายและแนว
     ปฏิบัตินี้ ไม�ว�าทางตรงหร�อทางอ�อม จะได�รับการพิจารณาทางว�นัยตามระเบียบข�อบังคับของบร�ษัท 
     ซ�่งมีขั้นตอนการสืบสวนข�อเท็จจร�ง การสอบสวน การลงโทษ และการอุทธรณ�ที่ชัดเจน หร�อมีโทษ
     ตามกฎหมาย
 
 6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
  บร�ษัทกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเป�นลายลักษณ�อักษรเก่ียวกับมาตรฐานจร�ยธรรมและจรรยาบรรณ (Code 
of Conduct) ตามหลักมาตรฐานสากล และมีความเช�่อมโยงกับว�สัยทัศน� วัตถุประสงค� เป�าหมาย และกลยุทธ� อันนำ
ไปสู�การสร�างคุณค�าในองค�กร (values) โดยกำหนดเป�น จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และ จรรยาบรรณกรรมการ ผู�บร�หาร 
และพนักงาน ซ�่งเป�นส�วนหนึ่งของคู�มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัท โดยเป�นการประมวลแบบแผน กำหนด
ขอบเขตมาตรฐานความประพฤติ และพฤติกรรมท่ีบุคลากรของบร�ษัท ไม�ว�าจะเป�นกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคน
พึงกระทำในการดำเนินธุรกิจและยึดถือเป�นแนวทางในการปฏิบัติงานภายใต�กรอบคุณธรรม ความซ�่อสัตย� เสมอภาค 
และเท�าเทียม เพื่อสร�างรากฐานให�เกิดเป�นวัฒนธรรมองค�กรและรักษาภาพพจน�ของบร�ษัทให�เป�นองค�กรที่มีการเติบโต
อย�างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบร�ษัทกำกับดูแลให�มีการสื่อสารจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจร�ยธรรมกรรมการ 
ผู�บร�หาร และพนักงาน เพ่ือให�กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคนเข�าใจ มีกลไกท่ีเอ้ือให�มีการปฏิบัติจร�ง รวมถึงมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป�นประจำ
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  ทั้งนี้ ผู�บังคับบัญชาตามลําดับชั้นมีหน�าที่รับผิดชอบ กํากับดูแล และสนับสนุนส�งเสร�มให�พนักงานในสายการ
บังคับบัญชา ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจร�ยธรรมกรรมการ ผู�บร�หาร 
และพนักงาน โดยหากละเว�นหร�อฝ�าฝ�นย�อมมีความผิดทางว�นัย ตามระเบียบข�อบังคับของบร�ษัท 
  จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ของบร�ษัท มีสาระสำคัญดังนี้
   1.  ความรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�เสีย
   2. ความขัดแย�งของผลประโยชน�
   3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หร�อการให�ของขวัญ
   4. การต�อต�านการทุจร�ต การคอร�รัปชัน
   5. การไม�ละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา
   6. การไม�ละเมิดสิทธ�มนุษยชน
   7. ความปลอดภัยและอาช�วอนามัย
  จร�ยธรรมกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงาน ของบร�ษัท มีสาระสำคัญดังนี้
   1.  ความรับผิดชอบในหน�าที่ ของ กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน
   2. การดูแลรักษาทรัพย�สินของบร�ษัท 
   3. การแจ�งเบาะแสหร�อข�อร�องเร�ยน  และมาตรการคุ�มครองผู�ร�องเร�ยน
   4.  การว�นิจฉัยข�อสงสัย

  ในป� 2564 คณะกรรมการบร�ษัทไม�มีกรณีกรรมการท่ีไม�เป�นผู�บร�หารหร�อกรรมการอิสระ ลาออกอันเน่ืองมาจาก
ประเด็นเร�่องการกำกับดูแลกิจการของบร�ษัท ไม�มีกรณีกรรมการบร�ษัทหร�อผู�บร�หารกระทำความผิดเกี่ยวกับจร�ยธรรม 
และไม�มีกรณีคณะกรรมการตรวจสอบหร�อคณะกรรมการอิสระลาออกทั้งคณะ
  ทั้งนี้ บร�ษัทได�เผยแพร�จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หารและพนักงาน 
ให�กับพนักงาน ผู�ถือหุ�น และบุคคลทั่วไปได�รับทราบผ�านเว็บไซต�ของบร�ษัท ภายใต�หัวข�อ “นักลงทุนสัมพันธ� : หลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี”

 6.3 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และการกำกับดูแลกิจการในรอบป�ท่ีผ�านมา
  6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการ
    กำกับดูแลกิจการ หร�อกฎบัตรคณะกรรมการในรอบป�ที่ผ�านมา
    เพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพในการกำกับดูแลและเป�นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบร�ษัท
อย�างต�อเน่ือง และสอดคล�องกับหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีสำหรับบร�ษัทจดทะเบียนป� 2560 (CG Code) คณะกรรมการ
บร�ษัทจ�งได�กำหนดนโยบายให�มีการทบทวนปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงกฎบัตร
คณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดย�อย เป�นประจำทุกป� 
    ในป� 2564 คณะกรรมการบร�ษัทได�มอบหมายให�คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาและอนุมัติการทบทวน
ปรับปรุงคู�มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซ�่งประกอบไปด�วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแล
กิจการท่ีดี 8 หลักปฏิบัติ จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงาน รวมถึงพิจารณา
อนุมัติการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดย�อย นอกจากนี้ คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดให�มี
การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีอย�างสม่ำเสมอ และมีการประชาสัมพันธ�ให�
พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงาน ผ�านเว็บไซต�ของบร�ษัท (www.sahapat.co.th) ทั้งนี้ ในป� 2564 บร�ษัท
ไม�มีกรณีกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานกระทำความผิดเก่ียวกับจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ 
ผู�บร�หาร และพนักงาน ของบร�ษัท แต�อย�างใด
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  6.3.2 เร�อ่งท่ียังไม�ได�มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบร�ษัทจดทะเบียน ป� 2560 (CG Code) 
    ป� 2564 บร�ษัทได�ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี แต�อาจไม�ครอบคลุมเกณฑ�ของโครงการสํารวจ
การกํากับดูแลกิจการบร�ษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR), 
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบร�ษัทจดทะเบียน ป� 2560 (CG Code) และ ASEAN CG Scorecard ในหลาย
ประเด็น ซ�่งบร�ษัทจะนำไปเป�นแนวทางในการปรับใช�ให�เหมาะสมต�อไป โดยสามารถอธ�บายโดยสังเขปได�ดังนี้

  6.3.3 ข�อมูลการปฏิบัติในเร�่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบร�ษัท ซ�ง่จัดข�น้โดยสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) 
ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบร�ษัทจดทะเบียนประจําป� 2564 ในภาพรวม บร�ษัทอยู�ในเกณฑ� “ดีมาก” และ
มีคะแนนเฉลี่ยในหมวดการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย 
และหมวดการเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส สูงกว�าคะแนนเฉลี่ยของบร�ษัทจดทะเบียนที่ทําการสํารวจทั้งหมด 
จำนวน 716 บร�ษัท ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล�าวพิจารณาจากข�อมูลที่บร�ษัทเป�ดเผยต�อสาธารณะ
    นอกจากน้ี จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจำป� (AGM Checklist) ซ�ง่จัดข�น้
โดยสมาคมส�งเสร�มผู�ลงทุนไทย เพ่ือเป�นการส�งเสร�มให�บร�ษัทจดทะเบียนจัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�นให�เป�นไปตามกฎหมาย
และหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  ซ�ง่ในป� 2564 บร�ษัทได�จัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป�คร้ังท่ี 70 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 
2564 และบร�ษัทได�รับคะแนนประเมิน AGM Checklist 94 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. คณะกรรมการบร�ษัท ไม�ได�กำหนด
 นโยบาย จำกัดจำนวนบร�ษัท
 จดทะเบียนที่กรรมการแต�ละคน
 จะดำรงตำแหน�งได�ไม�เกิน 5 แห�ง
 ไว�ในนโยบายกำกับดูแลกิจการ
 ของบร�ษัท

2. คณะกรรมการบร�ษัทไม�มีการกำหนด
 นโยบายจำกัดจำนวนป�ในการดำรง
 ตำแหน�งของกรรมการอิสระไว�ไม�
 เกิน 9 ป�

3. คณะกรรมการบร�ษัทประกอบ
 ด�วยกรรมการจำนวน
 เกินกว�า 5-12 คน

4. ประธานกรรมการบร�ษัท 
 ไม�ได�เป�นกรรมการอิสระ

5. บร�ษัทไม�ได�ใช�การลงคะแนนเสียง
 เลือกตั้งกรรมการโดยการ
 ลงคะแนน เสียงแบบสะสม 
 (Cumulative Voting)

เนื่องจากคณะกรรมการบร�ษัทเช�่อว�าความสามารถทางธุรกิจและ
ความเช�่ยวชาญของกรรมการแต�ละคนนั้นไม�ได�ข�้นอยู�กับจำนวน
บร�ษัทที่ดำรงตำแหน�ง ตราบเท�าที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถ
และมีความต้ังใจในการปฏิบัติหน�าที่ของตนตามที่ได�รับความ
ไว�วางใจจากคณะกรรมการและผู�ถือหุ�น 

บร�ษัทเช�่อมั่นว�ากรรมการอิสระของบร�ษัทเป�นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ�วนเป�นไปตามนิยามกรรมการอิสระและสามารถปฏิบัติหน�าที่
ด�วยความเป�นอิสระ โดยใช�ความรู� ความสามารถและนำ
ประสบการณ�ที่สะสมมาช�วยส�งเสร�มพัฒนาบร�ษัท ด�วยความเข�าใจ
ในธุรกิจของบร�ษัทได�เป�นอย�างดี 

คณะกรรมการบร�ษัท ของบร�ษัท มีจำนวน 15 คน 
โดยองค�ประกอบของคณะกรรมการบร�ษัท ประกอบด�วย 3 กลุ�ม 
กรรมการอิสระ กรรมการไม�เป�นผู�บร�หาร และกรรมการบร�หาร 
เพื่อการถ�วงดุลในการบร�หาร และเป�นไปตามข�อบังคับของบร�ษัท
ที่กำหนดให�มีคณะกรรมการบร�ษัทไม�น�อยกว�า 5 คน ทั้งนี้ 
บร�ษัทพิจารณาจำนวนกรรมการบร�ษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสม
และสอดคล�องกับขนาดของธุรกิจ

เนื่องจากเป�นผู�มีความรู� ความสามารถ และมีความเช�่ยวชาญ
ในธุรกิจของบร�ษัท และได�ปฏิบัติหน�าที่ด�วยความเป�นอิสระ 
เป�ดโอกาสให�กรรมการบร�ษัททุกคนมีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็น และเสนอข�อเสนอแนะที่เป�นประโยชน�ต�อบร�ษัท

ข�อบังคับของบร�ษัทกําหนดให�เลือกตั้งกรรมการโดยว�ธ�คะแนน
เสียงข�างมาก และผู�ถือหุ�นแต�ละคนมีคะแนนเสียงเท�ากับ
จำนวนหุ�นที่ตนถืออยู�  นอกจากนี้ บร�ษัทได�กำหนดให�มีว�ธ�การอื่น 
ในการดูแลสิทธ�ของผู�ถือหุ�นรายย�อยมาโดยตลอด เช�น 
การสนับสนุนให�ผู�ถือหุ�นรายย�อยใช�สิทธ�เสนอวาระการประชุม
เพิ่มเติม หร�อเสนอช�่อบุคคลเพื่อแต�งตั้งเป�นกรรมการได�ล�วงหน�า 
เป�นต�น

ข�อที่ยังไม�ปฏิบัติ เหตุผล

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน) 69

7. โครงสร�างการกำกับดูแลกิจการ และข�อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย�อย 
 ผู�บร�หาร พนักงานและอื่นๆ 

 7.1 โครงสร�างการกำกับดูแลกิจการ
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทมีโครงสร�างการกำกับดูแล ซ�ง่เป�นการบร�หารจัดการภายในบร�ษัท ซ�ง่ประกอบ
ด�วยคณะกรรมการบร�ษัท และแบ�งเป�นคณะกรรมการชุดย�อยจํานวน 5 คณะ เพื่อช�วยกลั่นกรองงานที่มีความสําคัญ
เฉพาะเร�่อง ได�แก� คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง และคณะกรรมการบร�หาร และมีหน�วยงานที่เป�นกลไกในการกำกับดูแลกิจการ ได�แก� 
สำนักตรวจสอบภายใน รวมถึงมีการแบ�งแยกหน�าที่ระหว�างคณะกรรมการและฝ�ายจัดการอย�างชัดเจน

สำนักตรวจสอบภายในคณะกรรมการบร�หาร

กรรมการผู�อำนวยการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทนคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�ษัท

สายงานธุรกิจ 1
และโครงการพิเศษ สายงานธุรกิจ 2 สายงานธุรกิจ 3 สายงานธุรกิจ 4

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

และซัพพลายเชน
สายงานบร�หารกลาง

ฝ�าย
การตลาด 1

ฝ�าย
การตลาด 2

ฝ�ายขาย 2
Traditional Trade

ฝ�ายขาย 2
Modern Trade

ฝ�าย
การตลาด 3

ฝ�ายขาย 1
Traditional Trade

ฝ�าย
ธุรกิจต�างประเทศ

ฝ�าย
วางแผนเช�งกลยุทธ�

ฝ�ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ�าย
ซัพพลายเชน

ฝ�ายขาย 1
Modern Trade

ฝ�ายว�จัย

ฝ�ายบัญช�

ฝ�ายบร�หารการเง�น
และการลงทุน

ฝ�าย
ทรัพยากรบุคคล

ฝ�ายสำนักงาน

โครงสร�างการกำกับดูแลกิจการ
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 7.2 ข�อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

  7.2.1 องค�ประกอบของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบร�ษัท ประกอบด�วยบุคคลที่มีความรู�ความสามารถเป�นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเช�่ยวชาญ
หลากหลาย มีภาวะผู�นำ มีว�สัยทัศน� มีคุณธรรม จร�ยธรรม และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด มีความหลากหลาย
ของเพศ ทักษะ ว�ชาช�พ และองค�ประกอบสมรรถนะของคณะกรรมการบร�ษัท (Skill Matrix) อาทิ ด�านกฎหมาย ด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด�านการบร�หารองค�กร ด�านการกำกับดูแลกิจการ โดยมีกรรมการบร�ษัทท่ีไม�ได�เป�นกรรมการบร�หาร
อย�างน�อย 1 คนที่มีประสบการณ�ในธุรกิจที่บร�ษัทดำเนินกิจการอยู� มีกรรมการอย�างน�อย 1 คน ต�องมีความรู�ด�านบัญช�
การเง�น มีกรรมการท่ีเป�นผู�หญิงอย�างน�อย 2 คน และมีกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนตามประกาศของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� กรรมการบร�ษัททุกคนมีความต้ังใจในการปฏิบัติหน�าท่ีกรรมการบร�ษัท
ตามท่ีได�รับความไว�วางใจจากคณะกรรมการบร�ษัทและผู�ถือหุ�น มีความเป�นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและ
ให�ความเห็นชอบในเร�่องต�างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบร�ษัทมีบทบาทสำคัญในการสร�างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค�กร
ในทุกๆ ด�าน ยึดม่ันในการกำกับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือประโยชน�สูงสุดของบร�ษัทและผู�ถือหุ�น ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรับผิดชอบ 
ระมัดระวัง ซ�อ่สัตย� สุจร�ตเย่ียงว�ญูชน ผู�ประกอบธุรกิจเช�นน้ันจะพึงกระทำภายใต�สถานการณ�อย�างเดียวกัน มีการกำหนด
หน�าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ�ายจัดการไว�อย�างชัดเจน และกำหนดโครงสร�างการบร�หารท่ีชัดเจน ถ�วงดุล 
และสามารถตรวจสอบได� โดยคำนึงถึงประโยชน�สูงสุดของบร�ษัทเป�นสำคัญ 

  นอกจากน้ี บร�ษัทกำหนดให�มีคณะกรรมการของบร�ษัทไม�น�อยกว�า 5 คน โดยมีคุณสมบัติเป�นบุคคลธรรมดาและ
บรรลุนิติภาวะ ไม�เป�นบุคคลล�มละลาย คนไร�ความสามารถ หร�อคนเสมือนไร�ความสามารถ ไม�เคยรับโทษจำคุก โดย
คำพิพากษาถึงท่ีสุดให�จำคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย�ท่ีได�กระทำโดยทุจร�ต และไม�เคยถูกลงโทษไล�ออกหร�อปลดออกจาก
ราชการ หร�อองค�การ หร�อหน�วยงานของรัฐ ฐานทุจร�ตต�อหน�าที่

  คณะกรรมการบร�ษัทได�จัดให�มีการเป�ดเผยนโยบายในการกำหนดองค�ประกอบของคณะกรรมการที่มีความ
หลากหลายและข�อมูลรายละเอียดของกรรมการบร�ษัททุกคน ไว�ในแบบแสดงข�อมูลของบร�ษัท One Report และบน
เว็บไซต�ของบร�ษัท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 องค�ประกอบของคณะกรรมการบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 
มีจำนวน 15 ท�าน ประกอบไปด�วย

  • กรรมการอิสระ 5 ท�าน คิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด (ซ�่งเป�นไปตามข�อกำหนดของ
   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ท่ีกำหนดไว�ให�บร�ษัทจดทะเบียน
   ต�องมีกรรมการอิสระอย�างน�อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
  • กรรมการที่เป�นผู�บร�หาร 5 ท�าน คิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด
  • กรรมการที่ไม�ได�เป�นผู�บร�หาร 5 ท�าน คิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด 
  • กรรมการตรวจสอบที่มีความรู�และประสบการณ�ในการสอบทานความน�าเช�่อถือของงบการเง�น 2 ท�าน 
  • กรรมการที่เป�นผู�หญิง 3 ท�าน คิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 20 ของกรรมการทั้งหมด

โครงสร�างการกำกับดูแลกิจการ
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  7.2.2 ข�อมูลคณะกรรมการและผู�มีอำนาจควบคุมรายบุคคล
    รายช�่อคณะกรรมการบร�ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด�วย

1

2

   
   

3

4
   
   

5
   
   

6

7
   

8

9
   
   
   

10

11 
   
   

12
   
   

13

14

15

ลำดับ

นายบุณยสิทธ�์ โชควัฒนา

นายบุญชัย โชควัฒนา
     
          
     

นายบุญปกรณ� โชควัฒนา

นางผาสุข รักษาวงศ�
     
     

นายเวทิต โชควัฒนา
     
     

นายบุญฤทธ�์ มหามนตร�

นายเพชร พะเนียงเวทย�
     

นางสาวศิร�ลักษณ� ธนสารศิลป�

นางชัยลดา ตันติเวชกุล
     
     
     

นายธรรมรัตน� โชควัฒนา

นายวศิน เตยะธ�ติ
     
     

นายขจรศักดิ์ วันรัตน�เศรษฐ
     

พลตำรวจตร�ภาณุรัตน� มีเพียร

นายแพทย�ว�ชัย เจร�ญวงค�

นายว�ช�ต ตันติอนุนานนท�

กรรมการ/ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบร�ษัท/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค�าตอบแทน/ประธานคณะกรรมการ
บร�หาร/กรรมการผู�มีอำนาจลงนาม

กรรมการ/กรรมการผู�มีอำนาจลงนาม

กรรมการ/ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
/รองประธานคณะกรรมการบร�หาร/
กรรมการผู�มีอำนาจลงนาม

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนด
ค�าตอบแทน/กรรมการบร�หาร/กรรมการ
ผู�อำนวยการ/กรรมการผู�มีอำนาจลงนาม

กรรมการ/กรรมการผู�มีอำนาจลงนาม

กรรมการ/กรรมการบร�หาร/
กรรมการผู�มีอำนาจลงนาม

กรรมการ/กรรมการผู�มีอำนาจลงนาม

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนด
ค�าตอบแทน/ประธานคณะกรรมการบร�หาร
ความเสี่ยง/กรรมการบร�หาร/รองกรรมการ
ผู�อำนวยการ/กรรมการผู�มีอำนาจลงนาม

กรรมการ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
(มีความรู�และประสบการณ�ในการสอบทาน
ความน�าเช�่อถือของงบการเง�น)

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
(มีความรู�และประสบการณ�ในการสอบทาน
ความน�าเช�่อถือของงบการเง�น)

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

ป� พ.ศ. 2504

ป� พ.ศ. 2515
   
   
   

ป� พ.ศ. 2505

19 มิถุนายน 2551
   
   

19 มิถุนายน 2551
   
   

ป� พ.ศ. 2531

26 เมษายน 2555
   

17 ธันวาคม 2558

17 ธันวาคม 2558
   
   
   

11 พฤษภาคม 2560

28 เมษายน 2540
   
   

22 เมษายน 2539
   
   

27 เมษายน 2552

25 เมษายน 2559

23 เมษายน 2561

รายช�่อกรรมการ ตำแหน�ง วันที่ได�รับแต�งตั้ง
เป�นกรรมการบร�ษัท

โครงสร�างการกำกับดูแลกิจการ
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  7.2.3 บทบาทหน�าที่ของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการบร�ษัทมีความเป�นอิสระในการตัดสินใจ มีการกำกับ ตรวจสอบ และดูแลด�วยความโปร�งใสและ
มีประสิทธ�ภาพ รวมท้ังกำกับดูแลกิจการของบร�ษัทให�เป�นไปตามวัตถุประสงค�และเป�าหมายท่ีได�กำหนดไว� ให�เกิดประโยชน�
สูงสุดต�อบร�ษัทและผู�ถือหุ�น ซ�่งกรอบอำนาจหน�าที่การตัดสินใจและการดูแลการดำเนินงานในบร�ษัทของคณะกรรมการ
บร�ษัทเป�นไปตามข�อกำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบร�ษัทและข�อบังคับบร�ษัท โดยสรุปรายละเอียดที่สำคัญได�ดังนี้
• หน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท
 1. กำหนดทิศทาง เป�าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบร�ษัท
 2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำป� รวมท้ังกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ�ายจัดการให�เป�นไปตามกฎหมาย 
  นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว�อย�างมีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผล
 3. ส�งเสร�มให�จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จร�ยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป�นลายลักษณ�อักษร เพื่อให�
  กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน ใช�เป�นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให�มีการ
  ปฏิบัติตามอย�างจร�งจังและสม่ำเสมอ รวมถึงกำหนดให�มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเป�นประจำทุกป� 
 4. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให�มีระบบท่ีสนับสนุนการต�อต�านทุจร�ตคอร�รัปชันท่ีมีประสิทธ�ภาพเพ่ือให�ม่ันใจว�า
  ฝ�ายจัดการได�ตระหนักถึงความสำคัญของการต�อต�านการคอร�รัปชันและปลูกฝ�งจนเป�นวัฒนธรรมองค�กร
 5. จัดให�มีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม เพ่ือให�ม่ันใจว�าการทำรายการต�างๆ ได�รับอนุมัติจากผู�มีอำนาจ  
  มีการสอบทานและจัดทำบัญช�ที่ถูกต�อง ตลอดจนมีระบบต�างๆ ที่สามารถป�องกันการนำทรัพย�สินของบร�ษัท
  ไปใช�ในทางมิชอบ
 6. การทำรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งของผลประโยชน� ต�องมีการพิจารณาอย�างรอบคอบ มีแนวทางท่ีชัดเจน และ
  เป�นไปเพ่ือผลประโยชน�ของบร�ษัทและผู�ถือหุ�น โดยผู�มีส�วนได�เสียไม�มีส�วนร�วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตาม
  ข�อกำหนดเก่ียวกับข้ันตอนการดำเนินการและการเป�ดเผยข�อมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งของผลประโยชน�
  ให�ถูกต�อง 
 7. ให�ความเห็นชอบรายงานทางการเง�นที่ผู�สอบบัญช�ได�ตรวจสอบ และ/หร�อสอบทานแล�ว และได�ผ�านความเห็น
  ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล�ว
 8. รับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเท�าเทียมกัน และมีการเป�ดเผยข�อมูลต�อผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุนอย�างถูกต�องมี
  มาตรฐานและโปร�งใส
 9. รับทราบรายงานการบร�หารกิจการจากคณะกรรมการบร�หาร
 10. เร�ยกประชุมผู�ถือหุ�น โดยกำหนดวัน เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการประชุมผู�ถือหุ�น ตลอดจนกำหนดอัตรา
  การจ�ายเง�นป�นผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัทเก่ียวกับเร�อ่งท่ีเสนอต�อผู�ถือหุ�น ในระหว�าง 21 
  วันก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�นแต�ละครั้ง บร�ษัทจะงดรับลง ทะเบียนการโอนหุ�นก็ได� โดยประกาศให�ผู�ถือหุ�นทราบ 
  ณ สำนักงานใหญ�และสำนักงานสาขาของบร�ษัทไม�น�อยกว�า 14 วัน ก�อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ�น หร�อ
  กำหนดวันเพื่อกำหนดรายช�่อผู�ถือหุ�น (Record Date : RD) ล�วงหน�าก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�นไม�เกิน 2 เดือน 
  เพื่อสิทธ�ในการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น  และสิทธ�ในการรับเง�นป�นผล
 11. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทต�อรายงานทางการเง�น” โดยเป�ดเผยไว�ในแบบแสดง
  รายการข�อมูลประจำป� / รายงานประจำป� (แบบ 56-1 One Report) 
 12. ติดตามดูแลเอกสารท่ีจะย่ืนต�อหน�วยงานกำกับดูแลท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�ม่ันใจว�าได�แสดงข�อความ หร�อลงรายการ
  เป�นไปโดยถูกต�องตรงตามข�อมูลที่ปรากฏอยู�ในสมุดบัญช� ทะเบียน หร�อเอกสารอื่นใดของบร�ษัท
 13. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อคณะกรรมการชุดอื่น
 14. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร หร�อตามที่คณะกรรมการบร�ษัทเห็นสมควร

• อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบร�ษัท
 1. แต�งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน�าที่ ให�แก�ที่ปร�กษาคณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการชุดต�างๆ และ/หร�อ
  บุคคลอ่ืนใดไปปฏิบัติ
 2. อนุมัติการให�กู�ยืมเง�นแก�บร�ษัทที่มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบร�ษัทในฐานะผู�ถือหุ�น หร�อบร�ษัทที่มีการประกอบ
  ธุรกิจทางการค�าต�อกัน หร�อบร�ษัทอื่น ในวงเง�นส�วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
 3. อนุมัติการเข�าค้ำประกันวงเง�นสินเช�่อแก�บร�ษัทที่มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบร�ษัทในฐานะผู�ถือหุ�น หร�อบร�ษัท
  ที่มีการประกอบธุรกิจทางการค�าต�อกัน หร�อบร�ษัทอื่น ในวงเง�นส�วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
 4. อนุมัติการเข�าทำนิติกรรมที่มิใช�ธุรกรรมทางการเง�น ในวงเง�นส�วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
 5. อนุมัติการได�รับ หร�อยกเลิกวงเง�นสินเช�่อ ในวงเง�นส�วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร 
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 6. อนุมัติการลงทุน ขายเง�นลงทุนในหุ�นสามัญ และ/หร�อหลักทรัพย�อื ่นใด ในวงเง�นส�วนที่เกินอำนาจคณะ
  กรรมการบร�หาร
 7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย�ถาวร ในวงเง�นส�วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
 8.  อนุมัติการจำหน�าย จ�ายโอนในสินทรัพย�ถาวร ในวงเง�นส�วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
 9. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญช� ซ�่งสินทรัพย�ถาวรและสินทรัพย�ที่ไม�มีตัวตนที่เลิกใช� ชำรุด สูญหาย 
  ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หร�อล�าสมัยไม�สามารถใช�งานได� มีมูลค�าทางบัญช�รวม ในวงเง�นส�วนที่เกินอำนาจ
  คณะกรรมการบร�หาร
 10. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซ�่งวัตถุดิบ และ/หร�อสินค�าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หร�อล�าสมัยซ�่งจะ
  ทำให�มีมูลค�าทางบัญช�ลดลง ในวงเง�นส�วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร 
 11. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข�อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร�องทุกข� การฟ�องร�องคดี และ/หร�อการ
  ดำเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบร�ษัท สำหรับเร�่องที่มิใช�ปกติว�สัยทางการค�า และ/หร�อที่เป�น
  ปกติว�สัยทางการค�า ที่มีทุนทรัพย�เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
 12. เสนอการเพ่ิมทุน หร�อลดทุน หร�อการเปล่ียนแปลงมูลค�าหุ�น การแก�ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบร�คณห�สนธ� ข�อบังคับ 
  และ/หร�อวัตถุประสงค�ของบร�ษัทต�อผู�ถือหุ�น
 13. อนุมัติการก�อตั้ง ควบรวม หร�อเลิกบร�ษัทย�อย
 14. อนุมัติให�ประธานกรรมการหร�อคณะกรรมการบร�หารเป�นผู�กำหนดคู�มืออำนาจดำเนินการ
 15.  มอบอำนาจให�แก�ฝ�ายจัดการ พนักงานระดับบร�หารของบร�ษัท หร�อบุคคลอ่ืนใดทำการแทนได� 
 16. มีอำนาจเช�ญฝ�ายจัดการ ผู�บร�หาร และพนักงานของบร�ษัทที่เกี่ยวข�องมาช�้แจง ให�ความเห็น ร�วมประชุม หร�อ
  ส�งเอกสารตามที่เห็นว�าเกี่ยวข�องจำเป�น
 17. ปร�กษาผู�เช�่ยวชาญ หร�อที่ปร�กษาของบร�ษัท (ถ�ามี) หร�อจ�างที่ปร�กษา หร�อผู�เช�่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป�น
  ด�วยค�าใช�จ�ายของบร�ษัท 
 18. แต�งตั้งและถอดถอนเลขานุการบร�ษัท
 19. บรรดาอำนาจดำเนินการของกรรมการบร�ษัทดังกล�าวข�างต�นที่เกี่ยวข�องกับเร�่องการได�มา หร�อจำหน�ายไปซ�่ง
  สินทรัพย�และการทำรายการที่เก่ียวโยงกัน ให�ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน

• คุณสมบัติของกรรมการ
 บร�ษัทกำหนดให�มีคณะกรรมการของบร�ษัทไม�น�อยกว�า 5 คน คุณสมบัติของกรรมการต�องเป�นบุคคลธรรมดา และ  
 1. บรรลุนิติภาวะ
 2. ไม�เป�นบุคคลล�มละลาย คนไร�ความสามารถ หร�อคนเสมือนไร�ความสามารถ
 3. ไม�เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให�จำคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย�ที่ได�กระทำโดยทุจร�ต
 4. ไม�เคยถูกลงโทษไล�ออกหร�อปลดออกจากราชการ หร�อองค�การ หร�อหน�วยงานของรัฐ ฐานทุจร�ตต�อหน�าที่

• หลักเกณฑ�ในการสรรหาและแต�งตั้งกรรมการ 
 ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเสนอให�เข�าดํารงตําแหน�งกรรมการ คณะกรรมการบร�ษัทได�กําหนดหลักเกณฑ�การ
พิจารณาดังนี้ 
 1.  มีคุณสมบัติสอดคล�องตาม พ.ร.บ.บร�ษัทมหาชนฯ พ.ร.บ.หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� กฎเกณฑ�ต�างๆ 
  ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
 2. คุณสมบัติของกรรมการท่ีต�องการสรรหาให�มีความหลากหลายในโครงสร�างของคณะกรรมการ (Board Diversity) 
  ทั้งทางด�านคุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะว�ชาช�พ ความเช�่ยวชาญเฉพาะด�านที่เป�นประโยชน�ต�อธุรกิจของบร�ษัท 
  และสอดคล�องกับกลยุทธ�ในการดําเนินธุรกิจของบร�ษัท โดยไม�มีการกีดกันทางเพศ อายุ เช�อ้ชาติ สัญชาติ เป�นต�น 
 3.  มีภาวะผู�นํา มีว�สัยทัศน� มีคุณธรรมและจร�ยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปร�งใส 
 4.  มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมายและข�อบังคับของบร�ษัท 
 5.  กรณีเสนอช�่อกรรมการเดิมกลับเข�ามาดํารงตําแหน�ง จะพิจารณาเพิ่มเติมในเร�่องผลการปฏิบัติงานในฐานะ
  กรรมการบร�ษัทและกรรมการชุดย�อยในช�วงที่ผ�านมา 
 6.  กรณีสรรหากรรมการอิสระ ต�องมีคุณสมบัติตามเกณฑ�ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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• กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ 
 1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน มีหน�าท่ีสรรหาบุคคลผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข�าดํารง
  ตําแหน�งกรรมการบร�ษัท โดยนําเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัทเพ่ือพิจารณาก�อนเสนอให�ท่ีประชุมสามัญ
  ผู�ถือหุ�นประจําป�เลือกตั้ง ด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว�นแต�ใน
  กรณีที่มิใช�เป�นการออกตามวาระและ ยังคงเหลือวาระไม�น�อยกว�า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทเป�น
  ผู�เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการบร�ษัท ด�วยคะแนนเสียงไม�ต่ำกว�าสาม
  ในส่ีของจํานวนกรรมการบร�ษัทท่ียังเหลืออยู� ท้ังน้ี บุคคลท่ีเข�ามาเป�นกรรมการบร�ษัทดังกล�าวจะมีวาระการดํารง
  ตําแหน�งเท�ากับวาระที่ยังเหลืออยู�ของกรรมการบร�ษัทที่ตนแทน 
 2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ� ความรู� และความเช�ย่วชาญ
  เฉพาะด�านของคณะกรรมการ เพื่อเป�นข�อมูลใช�ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการให�สอดคล�องกับกลยุทธ�
  ในการดําเนินธุรกิจของบร�ษัท  นอกจากนี้ ในการสรรหาคัดเลือกกรรมการรายใหม� คณะกรรมการสรรหาและ
  กำหนดค�าตอบแทนได�พิจารณาเพิ่มเติมในเร�่องความรู� ความสามารถ ประสบการณ�ที่เป�นประโยชน�ต�อการ
  ปฏิบัติหน�าท่ีกรรมการและมีความจําเป�นต�อองค�ประกอบของโครงสร�างคณะกรรมการท่ียังขาดอยู� และพิจารณา
  องค�ประกอบของคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix ท่ีได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการบร�ษัท ประกอบการ
  พิจารณาสรรหากรรมการใหม�ด�วย
 3. เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นรายย�อยมีส�วนร�วมในการเสนอช�อ่บุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป�นกรรมการ สําหรับ
  การพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ
  ของกรรมการอิสระที่บร�ษัทได�กําหนดไว� ซ�่งเป�นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน นอกเหนือ
  จากเกณฑ�พ้ืนฐานดังกล�าวแล�วข�างต�น 

• คุณสมบัติกรรมการอิสระ  
 คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบร�ษัท เป�นไปตามข�อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต�อไปนี้
 1. ถือหุ�นไม�เกินร�อยละหนึ่งของจำนวนหุ�นที่มีสิทธ�ออกเสียงทั้งหมดของบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม 
  ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อ ผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท ทั้งนี้ ให�นับรวมการถือหุ�นของผู�ที่เกี่ยวข�องของกรรมการ
  อิสระรายนั้นๆ ด�วย
 2. ไม�เป�น หร�อเคยเป�นกรรมการที่มีส�วนร�วมบร�หารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ที่ปร�กษาที่ได�เง�นเดือนประจำ หร�อผู�มี
  อำนาจควบคุมของบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม บร�ษัทย�อยลำดับเดียวกัน ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อ 
  ของผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวันที่
  ได�รับแต�งต้ังเป�นกรรมการอิสระ ท้ังน้ี ลักษณะต�องห�ามดังกล�าวไม�รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป�นข�าราชการ 
  หร�อที่ปร�กษาของส�วนราชการซ�่งเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท
 3. ไม�เป�นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ�ทางสายโลหิต หร�อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป�นบิดา มารดา 
  คู�สมรส พี่น�อง และบุตร รวมทั้งคู�สมรสของบุตร ของผู�บร�หาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอำนาจควบคุม หร�อบุคคล
  ที่จะได�รับการเสนอให�เป�นผู�บร�หาร หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท หร�อบร�ษัทย�อย
 4. ไม�มี หร�อเคยมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มี
  อำนาจควบคุมของบร�ษัท ในลักษณะท่ีอาจเป�นการขัดขวางการใช�ว�จารณญาณอย�างอิสระของตน รวมท้ังไม�เป�น 
  หร�อเคยเป�นผู�ถือหุ�นที่มีนัย หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของผู�ที่มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบร�ษัท บร�ษัทใหญ� 
  บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะ
  ดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวันที่ได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการอิสระ 
    ความสัมพันธ�ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค�าที่กระทำเป�นปกติเพื่อประกอบ
  กิจการ การเช�า หร�อให�เช�าอสังหาร�มทรัพย� รายการเกี่ยวกับสินทรัพย�หร�อบร�การ หร�อการให� หร�อรับความ
  ช�วยเหลือทางการเง�น ด�วยการรับ หร�อให�กู�ยืม ค้ำประกัน การให�สินทรัพย�เป�นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
  พฤติการณ�อื่นทำนองเดียวกัน ซ�่งเป�นผลให�บร�ษัท หร�อ คู�สัญญามีภาระหนี้ที่ต�องชำระต�ออีกฝ�ายหนึ่ง ตั้งแต�
  ร�อยละสามของสินทรัพย�ท่ีมีตัวตนสุทธ�ของบร�ษัท หร�อต้ังแต�ย่ีสิบล�านบาทข�น้ไปแล�วแต�จำนวนใดจะต่ำกว�า ท้ังน้ี 
  การคำนวณภาระหนี้ดังกล�าวให�เป�นไปตามว�ธ�การคำนวณมูลค�าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะ
  กรรมการกำกับตลาดทุน ว�าด�วยหลักเกณฑ�ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต�ในการพิจารณา
  ภาระหนี้ดังกล�าว ให�นับรวมภาระหนี้ที่เกิดข�้นในระหว�างหนึ่งป�ก�อนวันที่มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบุคคล
  เดียวกัน
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 5. ไม�เป�นหร�อเคยเป�นผู�สอบบัญช�ของบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจ
  ควบคุมของบร�ษัท และไม�เป�นผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย ผู�มีอำนาจควบคุม หร�อหุ�นส�วนของสำนักงานสอบบัญช� ซ�ง่มีผู�สอบ
  บัญช�ของบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัทสังกัดอยู� 
  เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวันที่ได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการอิสระ
 6. ไม�เป�นหร�อเคยเป�นผู�ให�บร�การทางว�ชาช�พใดๆ ซ�่งรวมถึงการให�บร�การเป�นที่ปร�กษากฎหมาย หร�อที่ปร�กษา
  ทางการเง�น ซ�ง่ได�รับค�าบร�การเกินกว�าสองล�านบาทต�อป�จากบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�น
  รายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท และไม�เป�นผู�ถือหุ�นที่มีนัย ผู�มีอำนาจควบคุม หร�อหุ�นส�วนของผู�ให�
  บร�การทางว�ชาช�พนั้นด�วย เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวันที่ได�รับ
  แต�งตั้งเป�นกรรมการอิสระ
 7. ไม�เป�นกรรมการที่ได�รับการแต�งตั้งข�้น เพื่อเป�นตัวแทนของกรรมการของบร�ษัท ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�ถือหุ�น 
  ซ�่งเป�นผู�ที่เก่ียวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ�    
 8.  ไม�ประกอบกิจการที่มีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันที่มีนัยกับกิจการของบร�ษัท หร�อบร�ษัทย�อย หร�อ
  ไม�เป�นหุ�นส�วนที่มีนัยในห�างหุ�นส�วน หร�อเป�นกรรมการที่มีส�วนร�วมบร�หารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ที่ปร�กษาที่รับ
  เง�นเดือนประจำ หร�อถือหุ�นเกินร�อยละหนึ่งของจำนวนหุ�นที่มีสิทธ�ออกเสียงทั้งหมดของบร�ษัทอื่น ซ�่งประกอบ
  กิจการที่มีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันที่มีนัยกับกิจการของบร�ษัท หร�อบร�ษัทย�อย
 9.  ไม�มีลักษณะอ่ืนใดที่ทำให�ไม�สามารถให�ความเห็นอย�างเป�นอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบร�ษัท
  ภายหลังได�รับการแต�งตั้งให�เป�นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป�นไปตาม 1 ถึง 9 แล�ว กรรมการอิสระอาจได�รับ
 มอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท ให�ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม 
 บร�ษัทย�อยลำดับเดียวกัน ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อ ผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
 องค�คณะ (collective decision) ได� 
  ทั้งนี้ ในป� 2564 บร�ษัทไม�มีการสรรหาและแต�งตั้งกรรมการใหม� โดยการสรรหาบุคคลเข�าเป�นกรรมการแทน
 กรรมการท่ีจะครบกำหนดออกตามวาระในป� 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน ได�เสนอช�อ่กรรมการ
 รายเดิมให�เป�นกรรมการบร�ษัทต�ออีกวาระ โดยคำนึงถึงผลการปฎิบัติหน�าท่ี และการแสดงความคิดเห็นของกรรมการ
 เป�นรายบุคคล

• จำนวนบร�ษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน�ง
     บร�ษัทได�เป�ดเผยข�อมูลการดำรงตำแหน�งของกรรมการแต�ละคนในบร�ษัทอ่ืนไว�ในหัวข�อ “ข�อมูลส�วนบุคคลของกรรมการ
บร�ษัทและผู�บร�หาร” 

• กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบร�ษัท  
 กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือช�่อแทนบร�ษัท ประกอบด�วย กรรมการสองในแปดท�านนี้ ลงลายมือช�่อร�วมกัน 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

• บทบาทหน�าที่ของประธานกรรมการบร�ษัทและกรรมการผู�อำนวยการ
 เนื่องจากประธานกรรมการบร�ษัท และประธานกรรมการบร�หาร ของบร�ษัท ไม�ได�เป�นบุคคลเดียวกันกับกรรมการ
ผู�อำนวยการ การปฏิบัติหน�าท่ีจ�งต�างกัน และถ�วงดุลซ�ง่กันและกัน ถึงแม�ประธานกรรมการบร�ษัท และประธานกรรมการ
บร�หารจะเป�นบุคคลคนเดียวกัน แต�มีการแบ�งแยกหน�าที่โดยชัดเจน โดยประธานกรรมการบร�ษัทเป�นผู�นำฝ�ายนโยบาย 
กำกับดูแลการทำงานของฝ�ายบร�หาร และเป�นผู�ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท การประชุม ผู�ถือหุ�นให�มี
ประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผล เป�ดโอกาสให�กรรมการบร�ษัท แสดงความคิดเห็นได�อย�างอิสระในการประชุมคณะกรรมการ
บร�ษัท และเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามได�อย�างเต็มที่ในการประชุมผู�ถือหุ�น ประธานกรรมการบร�หารเป�นผู�นำในการ
บร�หารงาน และวางแผนการปฏิบัติงานให�เป�นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบร�ษัทกำหนด ส�วนกรรมการผู�อำนวยการ 
เป�นผู�นำด�านการจัดการให�เป�นไปตามแผนการปฏิบัติงานและนโยบายที่กำหนด นอกจากนี้ บร�ษัทยังกำหนดขอบเขต
อำนาจหน�าที่ของคณะกรรมการแต�ละคณะ และของฝ�ายจัดการไว�อย�างชัดเจนเป�นลายลักษณ�อักษร จัดทำเป�นกฎบัตร
คณะกรรมการแต�ละคณะ กฎบัตรคณะกรรมการบร�หารและกำหนดอำนาจหน�าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
ผู�อำนวยการเป�นลายลักษณ�อักษร มีการแยกอำนาจไว�อย�างชัดเจน เพ่ือความโปร�งใสในการบร�หารจัดการ
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อำนาจหน�าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบร�ษัท
  คณะกรรมการบร�ษัทเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป�นประธานกรรมการบร�ษัทและดูแลให�ม่ันใจว�าองค�ประกอบและการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการบร�ษัทเอื้อต�อการใช�ดุลพินิจในการตัดสินใจอย�างมีอิสระ โดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประธาน
กรรมการบร�ษัท ดังนี้
 1.  คณะกรรมการบร�ษัทไม�ได�กำหนดว�าประธานกรรมการบร�ษัทต�องเป�นกรรมการอิสระ
 2.   ประธานกรรมการบร�ษัทและกรรมการผู�จัดการ มีหน�าที่และความรับผิดชอบแยกจากกันอย�างชัดเจน เพ่ือไม�ให�
  คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม�จำกัด ดังนี้
  1) ประธานกรรมการบร�ษัทมีบทบาทเป�นผู�นำของคณะกรรมการบร�ษัท โดยมีหน�าท่ีอย�างน�อยครอบคลุมในเร�อ่ง
   ดังต�อไปนี้
   (1) เป�นประธานในที่ประชุมผู�ถือหุ�น
   (2) เป�นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท 
   (3) เป�นผู�ลงคะแนนเสียงช�้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท�ากัน
   (4) เป�นผู�เร�ยกประชุมคณะกรรมการบร�ษัท และกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท โดยหาร�อกับ
    กรรมการผู�จัดการ และมีมาตรการที่ดูแลให�เร�่องสำคัญได�ถูกบรรจุเป�นวาระการประชุม 
   (5) กำกับ ติดตาม และส�งเสร�ม ดูแลให�มั่นใจได�ว�า การปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการบร�ษัทเป�นไปอย�าง
    มีประสิทธ�ภาพและบรรลุผล
   (6) ดูแลให�มั่นใจว�ากรรมการบร�ษัททุกคนมีส�วนร�วมในการส�งเสร�มวัฒนธรรมองค�กรที่มีจร�ยธรรมและการ
    กำกับดูแลกิจการที่ดี
   (7) จัดสรรเวลาไว�อย�างเพียงพอ ท่ีฝ�ายจัดการจะเสนอเร�อ่งและมากพอท่ีกรรมการบร�ษัทจะอภิปรายประเด็น
    สำคัญอย�างรอบคอบ ส�งเสร�มให�กรรมการบร�ษัทมีการใช�ดุลพินิจที่รอบคอบ ให�ความเห็นได�อย�างอิสระ
   (8) เสร�มสร�างความสัมพันธ�อันดีระหว�างกรรมการบร�ษัทท่ีเป�นผู�บร�หารและกรรมการบร�ษัทท่ีไม�เป�นผู�บร�หาร 
    และระหว�างคณะกรรมการบร�ษัทและฝ�ายจัดการ
  2) กรรมการผู�จัดการมีอำนาจหน�าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบร�ษัทกำหนด
 3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบร�ษัทและกรรมการผู�จัดการเป�นบุคคลคนเดียวกัน บร�ษัทมีมาตรการดังนี้
  1) ในกรณีท่ีประธานกรรมการบร�ษัทหร�อกรรมการผู�จัดการมีส�วนได�เสียจะต�องออกจากห�องประชุมและไม�มีสิทธ�
   ออกเสียงในวาระนั้นๆ
  2) รองประธานกรรมการบร�ษัททำหน�าที่ประธานที่ประชุมแทน หากไม�มีรองประธานกรรมการบร�ษัทหร�อมีแต�
   ไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�เลือกกรรมการบร�ษัทท�านใดท�านหน่ึงทำหน�าท่ีประธานท่ีประชุมแทนในวาระน้ัน

อำนาจหน�าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู�อำนวยการ
  คณะกรรมการบร�ษัทได�กำหนดหน�าท่ีและความรับผิดชอบให�แก�กรรมการผู�อำนวยการและฝ�ายจัดการ และกำหนด
ให�มีการติดตามงานที่มอบหมาย โดยมีการรายงานผลประกอบการและผลการปฏิบัติงานตามที่ได�รับอนุมัติ และจัดให�มี
การทบทวนคู�มืออำนาจดำเนินการ หร�อ ระเบียบอนุมัติเป�นประจำทุกป� โดยมีรายละเอียดอำนาจหน�าที่ตามคู�มืออำนาจ
ดำเนินการดังนี้ 
 1. มีอำนาจในการบร�หารกิจการของบร�ษัท ให�เป�นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับของบร�ษัท 
  มติที่ประชุมผู�ถือหุ�น มติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบร�หาร ตลอดจนระเบียบ
  ปฏิบัติที่เก่ียวข�อง
 2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป�นและสมควร เพื่อให�การดำเนินการตามข�อ 1. สำเร็จลุล�วงไป 
  และหากเป�นเร�อ่งท่ีสำคัญให�รายงาน และ/หร�อแจ�งให�คณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อคณะกรรมการบร�หารรับทราบ
 3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต�งต้ัง ถอดถอน โอนย�าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางว�นัยตลอดจน
  กำหนดค�าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการต�างๆ ต�องไม�ขัดแย�งกับอำนาจของคณะ
  กรรมการบร�หาร
 4. มีอำนาจออกระเบียบว�าด�วยการปฏิบัติงานของบร�ษัท โดยไม�ขัดแย�งกับนโยบาย ข�อบังคับ ระเบียบ ข�อกำหนด 
  คำสั่ง และมติใดๆ ของคณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อคณะกรรมการบร�หาร
 5. มีอำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย�ถาวร ในวงเง�นแต�ละคร้ังไม�เกินจำนวน 10 ล�านบาท 
 6. มีอำนาจอนุมัติการจำหน�าย จ�ายโอนในสินทรัพย�ถาวร ในวงเง�นแต�ละคร้ังไม�เกินจำนวน 10 ล�านบาท
 7. มีอำนาจอนุมัติเง�นลงทุน ขายเง�นลงทุนในหุ�นสามัญ และ/หร�อหลักทรัพย�อื่นใดที่ออกโดยบร�ษัทอื่น ในวงเง�น
  แต�ละคร้ังไม�เกิน 10 ล�านบาท
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 8. มีอำนาจอนุมัติจัดทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ท่ีผูกพันบร�ษัท และ/หร�อท่ีมิใช�ปกติว�สัยของธุรกิจ ในวงเง�น แต�ละคร้ัง
  ไม�เกินจำนวน 10 ล�านบาท 
 9. เมื่อมีการดำเนินการใดๆ ตามข�อ 5, 6, 7, 8  ให�แจ�งการดำเนินการนั้นๆ แก�คณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อ
  คณะกรรมการบร�หารรับทราบ  ตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งต�อไป
 10. มอบอำนาจ และ/หร�อมอบหมายให�บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอย�างแทนได�
 11. การใช�อำนาจของกรรมการผู�อำนวยการข�างต�นไม�สามารถกระทำได� หากกรรมการผู�อำนวยการอาจมีส�วนได�เสีย 
  หร�ออาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ในลักษณะใดๆ กับบร�ษัท
 12. ในการใช�อำนาจดังกล�าว หากมีข�อสงสัย หร�อความไม�ชัดเจนในการใช�อำนาจหน�าท่ีตามท่ีกำหนดน้ี ให�เสนอเร�อ่ง
  ให�คณะกรรมการบร�ษัทพิจารณา
 13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อคณะกรรมการบร�หารมอบหมาย 

 7.3 ข�อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย�อยแต�ละชุด
  เพื่อให�ผู�ถือหุ�นมั่นใจในการดำเนินงานของบร�ษัท ว�ามีการดำเนินงานที่โปร�งใส มีผู�กลั่นกรอง สอบทานและให�
คำแนะนำอย�างรอบคอบ คณะกรรมการบร�ษัทจ�งได�แต�งตั้งคณะกรรมการชุดย�อยเพื่อทำหน�าที่ดังกล�าว และรายงานผล
ต�อคณะกรรมการบร�ษัท โดยคณะกรรมการชุดย�อยในป�จจุบัน มีจำนวน 5 คณะ ประกอบด�วย คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง และคณะ
กรรมการบร�หาร โดยมีขอบเขตอำนาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต�ละชุดเป�นอิสระกัน เพ่ือช�วยในการ
กำกับดูแลกิจการของบร�ษัท มีประธานคณะกรรมการชุดย�อยทุกคณะทำหน�าท่ีดูแลการปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับนโยบาย
ของคณะกรรมการบร�ษัท และรายงานผลการปฏิบัติงานต�อที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท โดยขอบเขตอำนาจหน�าที่ของ
คณะกรรมการชุดย�อยแต�ละคณะ มีรายละเอียดดังนี้

 (1) คณะกรรมการตรวจสอบ  
  คณะกรรมการบร�ษัทเป�นผู�แต�งตั้งกรรมการบร�ษัทที่มีความเป�นอิสระ มีคุณสมบัติเป�นกรรมการตรวจสอบ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 3 คน เป�นคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน�าที่กำกับดูแลให�มีการจัดทำ
รายงานทางการเง�น และการเป�ดเผยข�อมูลที่ถูกต�อง เป�นไปตามมาตรฐานการรายงาน มีระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในที่เพียงพอตามกฎบัตร ซ�่งเป�นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย�แห�ง
ประเทศไทยประกาศกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษัท ประกอบด�วย ผู�ที่มีความรู�ด�านด�านบัญช� การเง�น และ
กฎหมาย เป�นผู�ที่มีความรู�และประสบการณ�ที่จะสอบทานความน�าเช�่อถือของงบการเง�นได�
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการตรวจสอบ มี 3 ท�าน รายช�่อดังต�อไปนี้

หมายเหตุ  : นายวศิน เตยะธ�ติ และนายขจรศักด์ิ วันรัตน�เศรษฐ เป�นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู�และประสบการณ�เพียงพอในการสอบทาน
   ความถูกต�องและน�าเช�่อถือของรายงานทางการเง�น 

  อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ
  1. กำหนดให�มีการประสานความเข�าใจให�อยู�ในแนวทางเดียวกันระหว�างผู�สอบบัญช� คณะกรรมการบร�ษัท และ
   หน�วยงานตรวจสอบภายใน
  2. มีอำนาจเช�ญ ผู�บร�หาร ฝ�ายจัดการ ฝ�ายตรวจสอบภายใน หร�อพนักงานของบร�ษัทที่เกี่ยวข�องมาช�้แจงให�
   ความเห็นร�วมประชุม หร�อส�งเอกสารตามที่เห็นว�าเกี่ยวข�องจำเป�น ตลอดจนเข�าถึงข�อมูลได�ทุกระดับของ
   องค�กร
  3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู�ที่เกี่ยวข�องและเร�่องที่เกี่ยวข�อง ภายในขอบเขตของอำนาจและหน�าที่ของคณะ
   กรรมการตรวจสอบ
  4. ปร�กษาผู�เช�ย่วชาญ หร�อท่ีปร�กษาของบร�ษัท (ถ�ามี) หร�อจ�างท่ีปร�กษา หร�อผู�เช�ย่วชาญภายนอกในกรณีจำเป�น
   ด�วยค�าใช�จ�ายของบร�ษัท 

1. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน� มีเพียร

2. นายขจรศักดิ์ วันรัตน�เศรษฐ

3. นายวศิน เตยะธ�ติ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

5/5

5/5

4/5

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

รายช�่อ ตำแหน�งในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ตำแหน�งใน
คณะกรรมการบร�ษัท

เข�าร�วมประชุม /
ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
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  หน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
  1. สอบทานให�บร�ษัทมีการรายงานทางการเง�นอย�างถูกต�องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญช�ท่ีสำคัญ
   ของบร�ษัท รวมทั้งเป�ดเผยข�อมูลให�เป�นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น
  2. สอบทานให�บร�ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) การบร�หารความเส่ียง และระบบการตรวจ
   สอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธ�ผล  
  3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชันของบร�ษัท
  4. พิจารณาความเป�นอิสระของหน�วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให�ความเห็นชอบในการพิจารณาประเมิน 
   แต�งตั้ง โยกย�าย เลิกจ�างหัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายใน หร�อหน�วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
   ตรวจสอบภายใน รวมท้ังดูแลให�ผู�ดำรงตำแหน�งหัวหน�างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ� 
   การพัฒนาฝ�กอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน�าที่
  5. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของหน�วยงานตรวจสอบภายใน
  6. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน�วยงานตรวจสอบภายใน
  7. สอบทานให�บร�ษัทปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�
   แห�งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข�องกับธุรกิจของบร�ษัท
  8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต�งตั้ง และเลิกจ�าง บุคคลซ�่งมีความเป�นอิสระ เพื่อทำหน�าที่เป�นผู�สอบบัญช�ของ
   บร�ษัทและเสนอค�าตอบแทนของบุคคลดังกล�าว เพื่อขอรับการอนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�น รวมทั้งเข�าร�วม
   ประชุมกับผู�สอบบัญช� โดยไม�มีฝ�ายจัดการเข�าร�วมประชุมด�วยอย�างน�อยป�ละ 1 คร้ัง
  9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหร�อรายการที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� ให�เป�นไปตามกฎหมาย 
   และข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้เพื่อ
   ให�มั่นใจว�ารายการดังกล�าวสมเหตุสมผล และเป�นประโยชน�สูงสุดต�อบร�ษัท
  10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป�ดเผยไว�ในรายงานประจำป�ของบร�ษัท ซ�ง่รายงานดังกล�าว
   ต�องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต�องประกอบด�วยข�อมูลอย�างน�อยดังต�อไปนี้
   (ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต�อง ครบถ�วน เป�นที่เช�่อถือได�ของรายงานทางการเง�นของบร�ษัท
   (ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบร�หารความเส่ียงและการทุจร�ต คอร�รัปชัน
    ของบร�ษัท
   (ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกำหนดของตลาด
    หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย หร�อกฎหมายที่เก่ียวข�องกับธุรกิจของบร�ษัท
   (ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู�สอบบัญช� และหัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายใน
   (จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�
   (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข�าร�วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต�ละท�าน
   (ช) ความเห็นหร�อข�อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได�รับจากการปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎบัตร (charter)
   (ซ) รายการอื่นที่เห็นว�าผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต�ขอบเขตหน�าที่และความรับผิดชอบที่
    ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท
  11. ในการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหร�อมีข�อสงสัยว�ามีรายการ หร�อการกระทำดัง
   ต�อไปน้ี ซ�ง่อาจมีผลกระทบอย�างมีนัยสำคัญต�อฐานะการเง�นและผลการดำเนินงานของบร�ษัท ให�คณะกรรมการ
   ตรวจสอบรายงานต�อคณะกรรมการบร�ษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก�ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
   ตรวจสอบเห็นสมควร
   (ก) รายการที่เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�
   (ข) การทุจร�ตคอร�รัปชัน หร�อมีสิ่งผิดปกติ หร�อมีความบกพร�องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
   (ค) การฝ�าฝ�นกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 
    หร�อกฎหมายที่เก่ียวข�องกับธุรกิจของบร�ษัท 
    หากคณะกรรมการบร�ษัท หร�อผู�บร�หาร ไม�ดำเนินการให�มีการปรับปรุงแก�ไขภายในเวลาที่กำหนด 
   กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว�ามีรายการหร�อการกระทำดังกล�าวต�อสำนักงานคณะ
   กรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� หร�อตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
  12. สนับสนุนและติดตามให�บร�ษัทมีระบบการบร�หารความเสี่ยงอย�างมีประสิทธ�ภาพ
  13. ดูแลให�บร�ษัท มีช�องทางการรับแจ�งเบาะแสและข�อร�องเร�ยนต�างๆ เก่ียวกับรายการในงบการเง�นท่ีไม�เหมาะสม 
   การทุจร�ตคอร�รัปชัน หร�อประเด็นอ่ืนๆ โดยมีกระบวนการป�องกัน และการรักษาความลับของผู�แจ�งเบาะแส 
   รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เป�นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม

โครงสร�างการกำกับดูแลกิจการ
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  14. ดูแลให�บร�ษัทมีระบบการบร�หารงานด�วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  15. ทบทวน ปรับปรุง และแก�ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป�นประจำทุกป� และนำเสนอต�อคณะกรรมการ
   บร�ษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  16. จัดให�มีการประเมินตนเองอย�างน�อยป�ละ 1 คร้ัง
  17. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย ด�วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดย
   อาศัยอำนาจตามข�อบังคับของบร�ษัทและตามกฎหมาย
  ในการปฏิบัติหน�าท่ีดังกล�าวข�างต�น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต�อคณะกรรมการบร�ษัทโดยตรง 
และคณะกรรมการบร�ษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบร�ษัทต�อบุคคลภายนอก
  ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได�รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป�ไว�ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล�ว

 (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน  
  คณะกรรมการบร�ษัทเป�นผู�แต�งต้ังกรรมการบร�ษัท จำนวน 3 คน เป�นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน 
มีหน�าที่ตามกฎบัตร และช�วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท ในการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม ให�เข�าดำรงตำแหน�งกรรมการบร�ษัท และเพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ�และรูปแบบในการจ�ายค�าตอบแทน
ให�แก�กรรมการบร�ษัทแต�ละราย 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน มี 3 ท�าน รายช�่อดังต�อไปนี้

  อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
  1. มีอำนาจเช�ญฝ�ายจัดการ หร�อพนักงานของบร�ษัทท่ีเก่ียวข�องมาช�แ้จง ให�ความเห็นร�วมประชุม หร�อส�งเอกสาร
   ตามที่เห็นว�าเกี่ยวข�องจำเป�น
  2. ปร�กษาผู�เช�่ยวชาญ หร�อที่ปร�กษาของบร�ษัท (ถ�ามี) หร�อจ�างที่ปร�กษา หร�อผู�เช�่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป�น
   ด�วยค�าใช�จ�ายของบร�ษัท
  หน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
       การสรรหา
  1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู�มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข�าดำรงตำแหน�งกรรมการบร�ษัท 
  2. ตรวจสอบประวัติและข�อมูลต�างๆ ของบุคคลที่ได�รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู� ความสามารถ 
   ประสบการณ� ความเช�่ยวชาญจากหลากหลายว�ชาช�พ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป�นไปตามข�อบังคับของ
   บร�ษัท และกฎหมายที่เก่ียวข�อง
  3. จัดทำความเห็นหร�อข�อเสนอแนะต�าง ๆ เพ่ือใช�ประกอบการพิจารณา
  4. เสนอช�่อบุคคลที่ได�รับการคัดเลือกต�อคณะกรรมการบร�ษัท เพื่อพิจารณา
  5. ปรับปรุงและแก�ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน และนำเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัท
   เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย
  การกำหนดค�าตอบแทน
  1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัทในแต�ละป�
  2. พิจารณากำหนดวงเง�นค�าตอบแทนสำหรับกรรมการบร�ษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบร�ษัท 
   วงเง�นค�าตอบแทนท่ีได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น และจำนวนเง�นค�าตอบแทนท่ีจ�ายในป�ท่ีผ�านมา เพ่ือนำ
   เสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัทพิจารณา และนำเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นเพ่ืออนุมัติ
  3. พิจารณาจัดสรรค�าตอบแทนแก�กรรมการบร�ษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน�าท่ีและปร�มาณ
   ความรับผิดชอบ ภายในวงเง�นที่ผู�ถือหุ�นได�อนุมัติและนำเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัทเพื่ออนุมัติ

1. นายบุญชัย โชควัฒนา

2. นายเวทิต โชควัฒนา

3. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนด
ค�าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนด
ค�าตอบแทน

2/2

2/2

2/2

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รายช�่อ ตำแหน�งในคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน

ตำแหน�งใน
คณะกรรมการบร�ษัท

เข�าร�วมประชุม /
ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

โครงสร�างการกำกับดูแลกิจการ
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1. นางผาสุข รักษาวงศ�

2. นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร

3. นายพิพัฒน� โควศุภมงคล

4. นายปุณว�ร� สุขเย็น 

5. นางสาวสุนันทา มงคลกิจทว�ผล

6. นางสาวชมพูนุท โพธ�์ทองคำ

7. นายไพฑูณร� ชูทอง

ประธานคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

กรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการธรรมาภิบาล

12/12

11/12

12/12

12/12

12/12

12/12

12/12

กรรมการ

-

-

-

-

-

-

รายช�่อ ตำแหน�งในคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

ตำแหน�งใน
คณะกรรมการบร�ษัท

เข�าร�วมประชุม /
ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

  4. พิจารณาจัดสรรค�าตอบแทนแก�กรรมการชุดย�อยต�างๆ (ที่มิได�ดำรงตำแหน�งกรรมการบร�ษัท) โดยพิจารณา
   จากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน�าที่ และปร�มาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต�อ คณะกรรมการบร�ษัท
   เพื่ออนุมัติ
  5. ปรับปรุงและแก�ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน และนำเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัท
   เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย
  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทนได�รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป�ไว�ในรายงานของ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทนแล�ว

 (3) คณะกรรมการธรรมาภิบาล   
  คณะกรรมการบร�ษัทเป�นผู�แต�งต้ังคณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 7 คน เพ่ือทําหน�าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบร�ษัท ด�านธรรมาภิบาล ช�วยสนับสนุนการดําเนินกิจการต�างๆ ให�บรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค�
และเป�าหมายที่กําหนดไว�เพื่อเป�นการสร�างมูลค�าเพิ่ม ความเช�่อมั่นให�กับผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วน ดังมี
รายช�่อต�อไปนี้ 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการธรรมาภิบาล มี 7 ท�าน รายช�่อดังต�อไปนี้

  อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
  1. มีอํานาจเช�ญฝ�ายจัดการ หร�อพนักงานของบร�ษัทท่ีเก่ียวข�องมาช�แ้จงให�ความเห็น ร�วมประชุมหร�อส�งเอกสาร
   ตามที่เห็นว�าเกี่ยวข�องจําเป�น 
  2. ขอรับคําปร�กษาจากผู�เช�่ยวชาญ หร�อที่ปร�กษาของบร�ษัท (ถ�ามี) หร�อจ�างที่ปร�กษา หร�อผู�เช�่ยวชาญภายนอก
   ในกรณีจําเป�นด�วยค�าใช�จ�ายของบร�ษัท 
  3. มีอํานาจแต�งตั้งคณะทํางาน เพื่อดําเนินการด�านธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค�กร
     หน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
  1. กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ หลักการกํากับดูแลกิจการ จร�ยธรรมในการ
   ดําเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน นโยบายต�อต�านการคอร�รัปชั่น และ
   ระเบียบปฏิบัติ ให�สอดคล�องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข�อบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียว
   ข�อง เพ่ือให�เกิดความโปร�งใส เป�นธรรมและสนับสนุนการเจร�ญเติบโตของบร�ษัทอย�างย่ังยืน และรายงานต�อ
   คณะกรรมการบร�ษัท อย�างน�อยป�ละ 1 คร้ัง
  2. กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ นโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน พร�อมทั้งติดตาม
   ดูแล ให�คําปร�กษา และเสนอแนะ เพ่ือพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการของบร�ษัท
  3. ปฏิบัติหน�าที่ด�วยความยุติธรรมต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม โดยปราศจากผลประโยชน�ทับซ�อน
  4. ติดตาม และทบทวนระบบงานต�างๆ ภายในองค�กรให�สอดคล�องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติท่ีดีตามท่ีได�
   กำหนดไว�
  5. รับผิดชอบในการปฏิบัติหน�าท่ีให�สำเร็จลุล�วงอย�างมีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผล โดยไม�กระทำการใดๆ อัน
   อาจนำมาซ�่งความเสียหายต�อบร�ษัท 
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  6. ส�งเสร�มและสนันสนุนให�กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 
   และนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน
  7. ทบทวน ปรับปรุง และแก�ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล และนําเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัทเพื่อ
   พิจารณาอนุมัติ 
  8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย
  ทั ้งนี ้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลได�รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป�ไว�ในรายงานของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลแล�ว

 (4) คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง   
  คณะกรรมการบร�ษัทเป�นผู�แต�งตั้งกรรมการบร�หาร และ/หร�อบุคคลอื่นทั้งที่มีฐานะเป�นพนักงาน หร�อลูกจ�าง
ของบร�ษัท และ/หร�อ บุคคลภายนอกให�ดำรงตำแหน�งดังกล�าว จำนวน 7 คน เพ่ือทำหน�าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการบร�หาร ในการประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป�องกัน ติดตามดูแล
ความเสี่ยงให�อยู�ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได� 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการบร�หารความเสี่ยง มี 7 ท�าน รายช�่อดังต�อไปนี้

  อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
  1. มีอำนาจเร�ยกพนักงานของบร�ษัทที่เกี่ยวข�องมาช�้แจง ให�ความเห็น ร�วมประชุม หร�อส�งเอกสารตามที่เห็นว�า
   เก่ียวข�องจำเป�น
  2. ปร�กษาผู�เช�ย่วชาญ หร�อท่ีปร�กษาของบร�ษัท (ถ�ามี) หร�อ จ�างท่ีปร�กษา หร�อผู�เช�ย่วชาญภายนอกในกรณีจำเป�น
   ด�วยค�าใช�จ�ายของบร�ษัท
  3. มีอำนาจแต�งต้ังคณะทำงานประเมินความเส่ียงท่ัวท้ังองค�กร ตลอดจนแต�งต้ังคณะทำงานอ่ืนตามท่ีเห็นจำเป�น
  หน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
  1. กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค� และกรอบการบร�หารความเส่ียง เพ่ือเป�นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการ
   บร�หารความเสี่ยง ให�สอดคล�องกับเป�าหมายและกลยุทธ�ของธุรกิจ และจัดระบบการบร�หารความเสี่ยงของ
   บร�ษัทให�เกิดความชัดเจนและมีประสิทธ�ภาพอย�างต�อเนื่อง รวมถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
   เพื่อการจัดการความเสี่ยงต�างๆ ที่สำคัญ และรายงานต�อคณะกรรมการบร�ษัท
  2. กำกับดูแลให�มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาป�จจัยทั้งภายนอกและภายในองค�กร ที่อาจส�งผลให�บร�ษัท
   ไม�สามารถบรรลุวัตถุประสงค�ที่กำหนดไว� และมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดข�้นของความเสี่ยงที่
   ได�ระบุไว� เพ่ือจัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช�ว�ธ�จัดการความเสี่ยงได�อย�างเหมาะสม 
  3. ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสอบทาน แผนงานและรายงานการบร�หารความเสี่ยงที่สำคัญ 
   เพื่อให�มั่นใจว�ามีการบร�หารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธ�ภาพ สอดคล�องกับกลยุทธ�การ
   ดำเนินงานของบร�ษัท และสภาวการณ�ที่เปลี่ยนแปลง
  4. สนับสนุน และพัฒนาการบร�หารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค�กร 

1. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

2. นางนพวรรณ คล�ายโอภาส

3. นายสุรพงษ� โศภนกิจ

4. นายพีระพล จันทร�ว�จ�ตร

5. นางสาวจำนงค� ศร�อัมพรกุล

6. นายการณ�ธว�ศ แก�วกิ้ม

7. นางสาวลักษณาภรณ� จ�ว้ผกานนท�

ประธานคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

กรรมการ

-

-

-

-

-

-

รายช�่อ ตำแหน�งในคณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

ตำแหน�งใน
คณะกรรมการบร�ษัท

เข�าร�วมประชุม /
ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
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1. นายบุญชัย โชควัฒนา

2. นางผาสุข รักษาวงศ�

3. นายเวทิต โชควัฒนา

4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

5. นายเพชร พะเนียงเวทย�

6. นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร

7. นายวระ พันธ�กมล

8. นายปุณว�ณ� สุขเย็น

9. นายปร�ญญา สิทธ�ดำรง

10. นายพีระพล จันทร�ว�จ�ตร

11. นางศิร�วรรณ วงศ�อร�ยะกว�

12. นายณัฐพล เดชว�ทักษ�
ได�รับแต�งตั้งเม่ือวันที่ 23 ก.พ. 64

13. นางนพวรรณ คล�ายโอภาส
ได�รับแต�งตั้งเม่ือวันที่ 23 ก.พ. 64

ประธานคณะกรรมการบร�หาร

รองประธานกรรมการบร�หาร

กรรมการบร�หาร

กรรมการบร�หาร

กรรมการบร�หาร

กรรมการบร�หาร

กรรมการบร�หาร

กรรมการบร�หาร 

กรรมการบร�หาร 

กรรมการบร�หาร 

กรรมการบร�หาร

กรรมการบร�หาร

กรรมการบร�หาร

11/11

11/11

11/11

11/11

11/11

10/11

11/11

11/11

11/11

11/11

11/11

9/11

9/11

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

-

-

-

-

-

-

-

-

รายช�่อ ตำแหน�งใน
คณะกรรมการบร�หาร

ตำแหน�งใน
คณะกรรมการบร�ษัท

เข�าร�วมประชุม /
ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

  5. ทบทวน ปรับปรุง แก�ไข กฎบัตรคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง และนำเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัทเพื่อ
   พิจารณาอนุมัติ
  6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อ คณะกรรมการบร�หารมอบหมาย
  ทั้งนี้ คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงได�รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป�ไว�ในรายงานของคณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยงแล�ว

 (5) คณะกรรมการบร�หาร   
  คณะกรรมการบร�ษัทเป�นผู�แต�งตั้งกรรมการบร�ษัท และ/หร�อ บุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป�นพนักงาน หร�อลูกจ�าง
ของบร�ษัท และ/หร�อบุคคลภายนอก เป�นคณะกรรมการบร�หาร ซ�่งทำหน�าที่บร�หารจัดการกิจการของบร�ษัท ตามที่ได�รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการบร�หาร มี 13 ท�าน รายช�่อดังต�อไปนี้
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  อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบร�หาร
  1. แต�งตั้ง ถอดถอน โยกย�าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค�าตอบแทนและ สวัสดิการแก�
   พนักงานระดับต�างๆ
  2. แต�งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพ่ือดำเนินกิจการต�างๆ ในการบร�หารงานของบร�ษัท
  3. ออกระเบียบ ประกาศว�าด�วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให�แก�กรรรมการบร�หาร และ/หร�อ
   พนักงานผู�ดำรงตำแหน�งทางการบร�หาร เป�นผู�ลงนามอนุมัติเบิกจ�ายสินทรัพย�ของ บร�ษัทได�
  4. อนุมัติการให�กู�ยืมเง�นแก�บร�ษัทท่ีมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบร�ษัทในฐานะผู�ถือหุ�น หร�อบร�ษัทท่ีมีการประกอบ
   ธุรกิจทางการค�าต�อกัน หร�อบร�ษัทอื่น ในวงเง�นแห�งละไม�เกินจำนวน 30 ล�านบาท
  5. อนุมัติการเข�าค้ำประกันวงเง�นสินเช�่อแก�บร�ษัทที่มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบร�ษัทในฐานะผู�ถือหุ�น หร�อ
   บร�ษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค�าต�อกัน หร�อบร�ษัทอื่น ในวงเง�นแห�งละไม�เกินจำนวน 30 ล�านบาท 
  6. อนุมัติการเข�าทำนิติกรรมที่มิใช�ธุรกรรมทางการเง�น ในวงเง�นแต�ละคร้ังไม�เกินจำนวน 30 ล�านบาท 
  7. อนุมัติการได�รับ หร�อยกเลิกวงเง�นสินเช�่อ ในวงเง�นแต�ละคร้ังไม�เกินจำนวน 30 ล�านบาท
  8. อนุมัติการลงทุน ขายเง�นลงทุนในหุ�นสามัญ และ/หร�อหลักทรัพย�อื่นใด ในวงเง�นแต�ละครั้ง ไม�เกินจำนวน 
   30 ล�านบาท 
  9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย�ถาวร ในวงเง�นแต�ละคร้ังไม�เกินจำนวน 30 ล�านบาท
  10. อนุมัติการจำหน�าย จ�ายโอนสินทรัพย�ถาวร ในวงเง�นแต�ละคร้ังไม�เกิน จำนวน 30 ล�านบาท 
  11. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญช� ซ�ง่สินทรัพย�ถาวร และสินทรัพย�ท่ีไม�มีตัวตน ท่ีเลิกใช� ชำรุด สูญหาย 
   ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หร�อล�าสมัยไม�สามารถใช�งานได� มีมูลค�าทางบัญช�รวม ไม�เกินครั้งละ 30 ล�านบาท
  12. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซ�่งวัตถุดิบ และ/หร�อสินค�าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หร�อล�าสมัยซ�่ง
   จะทำให�มีมูลค�าทางบัญช�ลดลง ไม�เกินครั้งละ 30 ล�านบาท
  13. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข�อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร�องทุกข� การฟ�องร�องคดี และ/หร�อ
   การดำเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบร�ษัท สำหรับเร�่องที่มิใช�ปกติว�สัยทางการค�าที่มี
   ทุนทรัพย�ไม�เกิน 2 ล�านบาท และ/หร�อที่เป�นปกติว�สัยทางการค�าที่มีทุนทรัพย�ไม�เกินจำนวน 30 ล�านบาท
  14. มอบอำนาจให�แก�พนักงานระดับบร�หารของบร�ษัท หร�อบุคคลอ่ืนใดทำการแทนได�
  15. มีอำนาจเช�ญ ผู�บร�หาร หร�อพนักงานของบร�ษัทท่ีเก่ียวข�องมาช�แ้จง ให�ความเห็น ร�วมประชุม หร�อส�งเอกสาร
   ตามที่เห็นว�าเกี่ยวข�องจำเป�น
  16. ปร�กษาผู�เช�ย่วชาญ หร�อท่ีปร�กษาของบร�ษัท (ถ�ามี) หร�อจ�างท่ีปร�กษา หร�อผู�เช�ย่วชาญภายนอก ในกรณีจำเป�น
   ด�วยค�าใช�จ�ายของบร�ษัท 
  17. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
  หน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�หาร
  1. เสนอเป�าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำป�ต�อคณะกรรมการบร�ษัท
  2. รับผิดชอบในการบร�หารกิจการของบร�ษัทเพ่ือให�เกิดความย่ังยืน และเป�นไปตามทิศทาง เป�าหมาย นโยบาย
   ทางธุรกิจของบร�ษัท
  3. รับผิดชอบในการเพ่ิมข�ดความสามารถในการแข�งขันของบร�ษัท และส�งเสร�มให�มีการคิดค�นนวัตกรรมอย�าง
   ต�อเนื่อง
  4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบร�ษัทให�เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับของบร�ษัท มติท่ีประชุม
   ผู�ถือหุ�น มติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข�อง
  5. กำกับดูแลให�มีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ� แผนการดำเนินงานด�านความยั่งยืนเพื่อให�สอดคล�องกับ
   การดำเนินธุรกิจของบร�ษัท ทั้งในด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม
  6. กรรมการบร�หารอาจแบ�งงานกันรับผิดชอบได� โดยต�องรายงานความเป�นไปของกิจการท่ีตนดูแลต�อท่ีประชุม
   คณะกรรมการบร�หารให�ทราบ
  7. ดูแลให�มีการจัดทำรายงานทางการเง�น เพื่อให�ผู�สอบบัญช�ทำการตรวจสอบ และ/หร�อสอบทาน ก�อนเสนอ
   ต�อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบร�ษัท ตามลำดับ
  8. พิจารณาเร�่องที่จะเสนอให�คณะกรรมการบร�ษัทพิจารณาให�ความเห็นชอบหร�ออนุมัติต�อไป 
  9. ปรับปรุงและแก�ไขกฎบัตรคณะกรรมการบร�หาร และนำเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย

โครงสร�างการกำกับดูแลกิจการ
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 7.4 ข�อมูลเกี่ยวกับผู�บร�หาร
  7.4.1 รายช�่อและตำแหน�งของผู�บร�หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุ  : 1. ผู�บร�หารท้ัง 9 ท�านดังกล�าว เป�นผู�บร�หารของบร�ษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว�าด�วยการกำหนดบทนิยามในประกาศ
    เก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย�
   2. โครงสร�างการจัดการของบร�ษัท (Organization Chart) ได�รายงานใน “หัวข�อ 7.1 โครงสร�างการกํากับดูแลกิจการ” แล�ว

  7.4.2 นโยบายการจ�ายค�าตอบแทนกรรมการบร�หารและผู�บร�หาร
    คณะกรรมการบร�ษัทกำกับดูแลให�มีการกำหนดหลักเกณฑ�การจ�ายค�าตอบแทนให�แก�กรรมการบร�หารและ
ผู�บร�หาร ตามผลการปฏิบัติหน�าที่ มีความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของการจ�าย ซ�่งผ�านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน โดยสำหรับกรรมการผู�จัดการ มีการกำหนดโครงสร�างค�าตอบแทนและ
การประเมินผลที่เหมาะสม ซ�่งพิจารณาจากผลประโยชน�ระยะสั้น เช�น เง�นเดือน เง�นอุดหนุน เง�นบำเหน็จ โดยพิจารณา
จากผลการดำเนินงานของบร�ษัท ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู�จัดการ และผลประโยชน�ระยะยาว เช�น 
กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ เง�นตอบแทนการเกษียณอายุ ESOP เป�นต�น ทั้งนี้ คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมายให�ประธาน
กรรมการบร�ษัทหร�อประธานกรรมการบร�หารเป�นผู�ส่ือสารกับกรรมการผู�จัดการเพ่ือรับทราบผลการประเมิน ได�แก� ผลการ
ดำเนินงานในรอบป� เปร�ยบเทียบกับเป�าหมายและผลการดำเนินงานในป�ที่ผ�านมา รวมถึงสภาพคล�องทางการเง�นของ
บร�ษัท สภาวะเศรษฐกิจ เปร�ยบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน นอกจากน้ัน คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมายให�กรรมการ
ผู�จัดการประเมินผู�บร�หารระดับสูง และบุคลากรของบร�ษัทให�สอดคล�องกับหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

1. นายเวทิต โชควัฒนา

2. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

3. นายณัฐพล เดชว�ทักษ�

4. นายเพชร พะเนียงเวทย�

5. นายปุณว�ณ� สุขเย็น

6. นายปร�ญญา สิทธ�ดำรง

7. นางศิร�วรรณ วงศ�อร�ยะกว�

8. นายสุรพงษ� โศภนกิจ

9. นางนพวรรณ คล�ายโอภาศ

กรรมการผู�อำนวยการ 

รองกรรมการผู�อำนวยการ

รองกรรมการผู�อำนวยการ

ผู�อำนวยการฝ�ายการตลาด 2

ผู�อำนวยการฝ�ายขาย 2

ผู�อำนวยการฝ�ายการตลาด 1

ผู�อำนวยการฝ�ายบร�หารการเง�นและการลงทุน

ผู�อำนวยการฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู�อำนวยการฝ�ายทรัพยากรบุคคล

รายช�่อ ตำแหน�ง

โครงสร�างการกำกับดูแลกิจการ
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  7.4.3 จำนวนค�าตอบแทนรวมของกรรมการบร�หารและผู�บร�หาร
    ในป� 2564 บร�ษัทมีกรรมการบร�หาร และผู�บร�หาร ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว�าด�วยการกำหนด
บทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย� รวมจำนวน 14 ท�าน ได�รับค�าตอบแทนที่เป�นตัวเง�นใน
รูปแบบเง�นเดือน เง�นอุดหนุน และค�าตอบแทนอื่นเป�นเง�นสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ ซ�่งเป�นค�าตอบแทนในฐานะ
พนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

   นอกจากเง�นสมทบกองทุนสำรองเล้ียงช�พและค�าตอบแทนในฐานะกรรมการหร�อพนักงาน บร�ษัทไม�มีนโยบาย
จ�ายค�าตอบแทนอ่ืน และบร�ษัทไม�มีการให�ใบสำคัญแสดงสิทธ�ท่ีจะซ�อ้หุ�นสามัญต�อผู�บร�หารและพนักงาน (ESOP) หุ�น หุ�นกู� 
หร�อหลักทรัพย�อื่นใดแก�ผู�บร�หารของบร�ษัท

 7.5 ข�อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
  พนักงานเป�นทรัพยากรที่มีค�าและเป�นหัวใจสำคัญที่จะพาองค�กรไปสู�ความสำเร็จ บร�ษัทได�ปฏิบัติต�อพนักงาน
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเคารพต�อศักดิ์ศร�ความเป�นมนุษย� สิทธ�มนุษยชน จร�ยธรรม และเป�ดโอกาสให�
พนักงานแสดงศักยภาพของตน เพ่ือความก�าวหน�าและสร�างความม่ันคงในอาช�พ บร�ษัทจ�งมุ�งส�งเสร�มฝ�กอบรมและพัฒนา
ความรู� ความสามารถของพนักงานอย�างทั่วถึง รวมถึงให�พนักงานมีส�วนร�วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและ
พัฒนาบร�ษัท ให�ผลตอบแทนด�วยความโปร�งใสและความเป�นธรรม เหมาะสมกับความรู�ความสามารถ ความรับผิดชอบ 
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต�ละคน ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล�อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
ต�อช�ว�ต สุขภาพ และทรัพย�สินของพนักงาน  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร�ษัทมีพนักงาน รวมทั้งสิ้น 1,604 คน โดยแบ�งตามสายงานหลัก ดังนี้
               หน�วย : คน

  ในป� 2564 บร�ษัทได�จ�ายค�าตอบแทนให�พนักงานในรูปเง�นเดือนและเง�นอุดหนุน และเง�นสมทบกองทุนสำรอง
เลี้ยงช�พ เป�นจำนวนเง�นรวม 789,310,321.85 บาท และไม�มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย�างมีนัยสำคัญ
หร�อมีข�อพิพาทด�านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3  ป�ที่ผ�านมา  
  นอกจากนี้ บร�ษัทเป�ดโอกาสให�พนักงานมีช�องทางการสื่อสาร เสนอแนะและร�องทุกข�เกี่ยวกับการทำงาน ซ�่ง
ข�อเสนอต�างๆ จะได�รับการพิจารณาและกำหนดว�ธ�การแก�ไข เพ่ือให�เกิดประโยชน�แก�ทุกฝ�ายและสร�างความสัมพันธ�อันดี
ในการทำงานร�วมกัน อีกทั้งบร�ษัทได�จัดให�มีสวัสดิการต�างๆ แก�พนักงาน เพื่อเสร�มสร�างให�พนักงานมีคุณภาพช�ว�ตที่ดี
ในการทำงาน และความเป�นอยู�ที่ดีข�้น เช�น 

ค�าตอบแทนที่เป�นตัวเง�น

 • เง�นเดือนและเง�นอุดหนุน

ค�าตอบแทนอ่ืน*

 • เง�นสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ

                        รวม

67,949,720.00

2,208,063.20

70,157,783.20

ค�าตอบแทนกรรมการบร�หารและผู�บร�หาร จำนวนเง�น (บาท)

ฝ�ายขาย

 ฝ�ายการตลาด

 ฝ�ายสนับสนุน

       รวม

793

205

606

1,604

สายงานหลัก ป� 2564

 793

 210

 614

1,617

ป� 2563

 799

 211

 619

1,630

ป� 2562
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  • ห�องพยาบาล บร�ษัทจัดให�มีห�องพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพ และให�การรักษาพยาบาลเบื้องต�นแก�พนักงาน
   เมื่อเจ็บป�วย ซ�่งพนักงานจะได�รับการบร�การด�านการรักษาพยาบาลตามหลักการแพทย�โดยแพทย�และ
   พยาบาลว�ชาช�พ รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำป� เพ่ือเป�นการดูแลสุขภาพของพนักงาน
  • กองทุนสำรองเล้ียงช�พ บร�ษัทมีนโยบายสนับสนุนให�คณะกรรมการกองทุนสำรองเล้ียงช�พของบร�ษัทรับปฏิบัติ
   ตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู�ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: “I Code”) และ
   คัดเลือกผู�จัดการกองทุนที่รับปฏิบัติตาม I Code และ/หร�อ บร�หารการลงทุนอย�างรับผิดชอบ โดยคำนึงถึง
   ป�จจัยสิ่งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: “ESG”) มีการ
   ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป�นอย�างดี เนื่องจากเป�นแนวทางการลงทุนและเป�นการออมเง�นใน
   อนาคต อันจะเป�นประโยชน�ท่ีดีท่ีสุดของสมาช�กกองทุน ซ�ง่ก็คือพนักงานของบร�ษัทในระยะยาวได� โดยพนักงาน
   ทุกคนมีสิทธ�ในสมาช�กภาพ นับต้ังแต�วันท่ีได�รับการบรรจุเข�างานกับบร�ษัท โดยเร�ม่นับอายุสมาช�กต้ังแต�วันท่ี
   เร�่มสมัครสมาช�กกองทุน ซ�่งสมาช�กต�องส�งเง�นเข�ากองทุน และได�รับเง�นสมทบกองทุนจากบร�ษัททุกเดือน 
   ตามอายุการเป�นสมาช�ก ดังนี้

  • เง�นบำเหน็จเกษียณ ให�กับพนักงานทุกคนเม่ือเกษียณอายุการทำงาน บร�ษัทจัดให�มีเง�นตอบแทนเกษียณอายุ
   สำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานกับบร�ษัทจนเกษียณอายุ เพื่อให�พนักงานได�ใช�ดำเนินช�ว�ตอย�างมีความสุข
   หลังเกษียณ
  • สหกรณ�ออมทรัพย� บร�ษัทมีเป�าหมายส�งเสร�มให�พนักงานทุกคนเคร�อสหพัฒน�รู�จักการออมทรัพย�ได�อย�าง
   จร�งจังและมั่นคง มุ�งสนองความต�องการกู�ยืมเง�นเมื่อสมาช�กได�รับความเดือดร�อน หร�อต�องการนำเง�นไป
   ลงทุนเพื่อประกอบอาช�พเสร�มเพื่อก�อให�เกิดรายได�หร�อผลตอบแทนในเช�งเศรษฐกิจ ซ�่งบร�ษัทดำเนินงาน
   ตามหลักและว�ธ�การสหกรณ� โดยยึดถืออุดมการณ�ของสหกรณ� คือ การช�วยเหลือตนเองและช�วยเหลือซ�่งกัน
   และกัน (One for all and all for One) และปฏิบัติตามกรอบของหลักสหกรณ�ออมทรัพย� 

 7.6 ข�อมูลสำคัญอื่นๆ 
  7.6.1 ผู�รับผิดชอบการทำบัญช� เลขานุการบร�ษัท และหัวหน�างานตรวจสอบภายใน 
    (ก) ผู�รับผิดชอบการทำบัญช�
     บร�ษัทมอบหมายให�รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญช�ของบร�ษัท คือ ผู�ท่ีดํารงตําแหน�ง
ผู�รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญช�และการเง�น (CFO) ซ�่งในป�จจุบันคือ นางศิร�วรรณ วงศ�อร�ยะกว� ซ�่งดํารงตําแหน�ง
ตั้งแต�วันที่ 6 พฤศจ�กายน 2561 และมี นางสาวจำนงค� ศร�อัมพรกุล เป�นผู�ควบคุมดูแลการทําบัญช�ที่มีคุณสมบัติและ
เง�่อนไขของการเป�นผู�ทําบัญช�ตามหลักเกณฑ�ที่กําหนด ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค�า ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติม 
แสดงในรายละเอียดประวัติผู�บร�หารในเอกสารแนบ 1
    (ข) เลขานุการบร�ษัท
     เพ่ือให�การบร�หารงานของคณะกรรมการบร�ษัทดำเนินไปอย�างมีประสิทธ�ภาพตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี คณะกรรมการบร�ษัทจ�งมีมติแต�งตั้งให� นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร ซ�่งเป�นผู�ที่มีคุณวุฒิ มีทักษะและประสบการณ�
ที่จำเป�นและเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน�งเป�นเลขานุการบร�ษัท ตั้งแต�วันที่ 10 พฤษภาคม 2548 จนถึงป�จจุบัน โดย
กำหนดให�มีบทบาทหน�าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบร�ษัท ดังนี้

ตั้งแต�วันเร�่มสมัครสมาช�กถึง 4 ป�

มากกว�า 4 ป�  ถึง 8 ป�

มากกว�า 8 ป� ถึง 12 ป�

มากกว�า 12 ป� ถึง 16 ป�

มากกว�า 16 ป� ถึง 20 ป�

20 ป�ข�้นไป

3

4

5

6

7

8

อายุสมาช�ก อัตราร�อยละของเง�นสะสม / เง�นสมทบ
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โครงสร�างการกำกับดูแลกิจการ

     1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต�อไปนี้
      (ก) ทะเบียนกรรมการ
      (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำป� 
       ของบร�ษัท
      (ค) หนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�น และรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น
     2. เก็บรักษารายงานการมีส�วนได�เสียที่รายงานโดยกรรมการหร�อผู�บร�หาร 
     3.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
     4.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย
     5.  สนับสนุนให�การกำกับดูแลกิจการเป�นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให�คำแนะนำ
      เบ้ืองต�นแก�กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร เก่ียวกับข�อกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ�ต�างๆ และข�อบังคับ
      ของบร�ษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก�กรรมการบร�ษัท
     6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบร�ษัท ประสานงานระหว�างกรรมการบร�ษัทและฝ�ายจัดการ 
      ประสานงานด�านกฎหมาย กฎเกณฑ�ต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง รวมทั้งดำเนินการให�มีการปฏิบัติตาม
      อย�างถูกต�อง ติดตามให�มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบร�ษัท และรายงานผลการปฏิบัติงาน
      ต�อคณะกรรมการบร�ษัท
     7.   ทำหน�าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบร�ษัทและการประชุมผู�ถือหุ�น
     8.   ดูแลให�มีการเป�ดเผยข�อมูล และรายงานสารสนเทศในส�วนท่ีเก่ียวข�องตามระเบียบ และข�อบังคับ
      ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห�ง
      ประเทศไทย
     ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติของเลขานุการบร�ษัท ของบร�ษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

    (ค) หัวหน�างานตรวจสอบภายใน
     คณะกรรมการบร�ษัทมีการจัดตั้งหน�วยงานตรวจสอบภายในข�้นเป�นหน�วยงานหนึ่งภายในบร�ษัท ช�่อ 
สำนักตรวจสอบภายใน โดยมีนางสาวสุนันทา มงคลกิจทว�ผล ดำรงตำแหน�ง ผู�จัดการส�วนสำนักตรวจสอบภายใน 
จบการศึกษาปร�ญญาตร� สาขาการบัญช� ปร�ญญาโท สาขาบร�หารธุรกิจ ผ�านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห�งประเทศไทย และมีความเข�าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบร�ษัท มีสาย
การรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเสนอ แต�งต้ัง 
โยกย�าย และเลิกจ�างผู�ตรวจสอบภายในได� ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติของหัวหน�างานตรวจสอบภายใน ของบร�ษัท 
ปรากฏในเอกสารแนบ 1 

    (ง) หัวหน�างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบร�ษัท (compliance)
     บร�ษัทไม�มีหน�วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบร�ษัท (compliance department) เป�นการเฉพาะ 
โดยบร�ษัทมอบหมายให� นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร ซ�่งดำรงตำแหน�งเลขานุการบร�ษัท ปฏิบัติหน�าที่หัวหน�างานกำกับดูแล
การปฏิบัติงานของบร�ษัท และมีหน�าที่ความรับผิดชอบในส�วนของการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบร�ษัท ดังนี้
     1. กำกับดูแล สอบทานเพื่อให�มั่นใจได�ว�าบร�ษัทได�มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข�อกำหนดของตลาด
      หลักทรัพย� กฎเกณฑ� หร�อกฎระเบียบของหน�วยงานราชการท่ีกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบร�ษัท
      อย�างถูกต�อง
     2. ให�ความเห็นแก�คณะกรรมการบร�ษัทและฝ�ายจัดการเพื่อให�การประกอบธุรกิจของบร�ษัทปฏิบัติ
      เป�นไปตามกฎหมาย ข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�ฯ หร�อกฎระเบียบของหน�วยงานราชการ 
      ตลอดจนติดตามฝ�ายจัดการให�ระงับการทำรายการหร�อการกระทำใดๆ ที่อาจฝ�าฝ�น กฎหมาย
      ข�อกำหนด หร�อกฎระเบียบดังกล�าว
     3. การเข�าร�วมในการพิจารณากำหนดและให�คำแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสม ในขั้นตอนการ
      ปฏิบัติงานของบร�ษัทเพ่ือให�ม่ันใจได�ว�าปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง กฎเกณฑ� หร�อข�อพึงปฏิบัติ
      ที่กำหนดโดยกฎหมายอย�างถูกต�อง
     4. รวบรวมและเผยแพร�ข�อมูลท่ีจำเป�น ตลอดจนให�ความรู�และคำปร�กษาแก�หน�วยงานต�างๆ ภายใน
      บร�ษัทเกี่ยวกับว�ธ�ปฏิบัติงานเพื่อให�สอดคล�องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ�ที่พึงต�อง
      ปฏิบัติต�างๆ



รายงานประจำป� 256488

     ในป� 2564 บร�ษัท กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงานของบร�ษัท ไม�มีการกระทำผิดหร�อฝ�าฝ�น
กฎระเบียบของหน�วยงานกำกับดูแล เช�น สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข�อง  ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติของหัวหน�างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบร�ษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
ในส�วนของเลขานุการบร�ษัท 

  7.6.2 หัวหน�างานนักลงทุนสัมพันธ�
    คณะกรรมการบร�ษัทให�ความสำคัญต�อการเป�ดเผยข�อมูลท่ีมีความโปร�งใสท้ังข�อมูลทางการเง�นและข�อมูล
สำคัญท่ีมีผลกระทบต�อราคาหลักทรัพย�ของบร�ษัท โดยเผยแพร�อย�างท่ัวถึงและทันต�อเวลา เพ่ือให�ผู�ลงทุนและผู�ท่ีเก่ียวข�อง
ได�รับทราบผ�านช�องทางและการเผยแพร�ข�อมูลของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และผ�านทางเว็บไซต�ของบร�ษัท 
(www.sahapat.co.th) ท้ังน้ี ยังได�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นและนักลงทุนท่ัวไปสามารถซักถามข�อสงสัยต�างๆ ได� โดยบร�ษัท
ได�มอบหมายให� นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร เลขานุการบร�ษัท เป�นผู�รับผิดชอบด�านนักลงทุนสัมพันธ� ซ�่งสามารถให�ข�อมูล
และข�าวสารตามที่นักลงทุนและผู�เก่ียวข�องต�องการ สามารถติดต�อได�ที่ 
     บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 
     2156 ถนนเพชรบุร�ตัดใหม� 
     แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
     โทรศัพท�  0-2318-0062 ต�อ 1200 โทรสาร  0-2318-1152  
     E-Mail  :  invest@sahapat.co.th   เว็บไซต� www.sahapat.co.th

  7.6.3 ค�าตอบแทนผู�สอบบัญช� และสำนักงานผู�สอบบัญช�
    บร�ษัทและบร�ษัทย�อยจ�ายค�าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญช� (Audit fee) ให�แก�บร�ษัทสอบบัญช� ดีไอ 
เอ อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด ซ�่งเป�นสํานักงานสอบบัญช�ที่ผู�สอบบัญช�สังกัดในรอบป�บัญช�ที่ผ�านมา เป�นจำนวนเง�นรวม 
4,430,000 บาท (สี่ล�านสี่แสนสามหมื่นบาท) นอกจากนี้ บร�ษัทและบร�ษัทย�อยได�จ�ายค�าตอบแทนของงานบร�การอื่น 
(Non-audit fee) ท่ีมีสาระสําคัญ ในรอบป�บัญช�ท่ีผ�านมา เป�นจำนวนเง�นรวม 585,000 บาท (ห�าแสนแปดหม่ืนห�าพันบาท) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
    (1) ค�าตอบแทนจากการสอบบัญช� (Audit Fee)  
     ค�าตอบแทนท่ีบร�ษัทและบร�ษัทย�อยจ�ายให�ผู�สอบบัญช� สำนักสอบบัญช�ท่ีผู�สอบบัญช�สังกัด สำหรับรอบป�
บัญช�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
     1.  บมจ. สหพัฒนพิบูล  ค�าสอบบัญช� 2,270,000 บาท
     2.  บจ. กรุงเทพทาวเวอร� (1999)  คาสอบบัญช� 270,000 บาท
     3.  บจ. โชคชัยพิบูล  ค�าสอบบัญช� 800,000 บาท
     4.  บจ. ทิพย�วาร�นวัฒนา  ค�าสอบบัญช� 300,000 บาท
     5.  บจ. ทิพย�วาร�น อินเตอร� แพ็คเกจจ�้ง  ค�าสอบบัญช� 330,000 บาท
     6.  บจ. แดร�่ไทย  ค�าสอบบัญช� 280,000 บาท
     7.  บจ. เอส พี ซ� เวนเจอร�  ค�าสอบบัญช� 180,000 บาท 
         รวมทั้งสิ้น 4,430,000 บาท

    (2) ค�าบร�การอื่น (Non-audit fee) 
     สำหรับรอบป�บัญช�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีค�าบร�การอื่น (Non-audit fee) ที่บร�ษัทจ�ายให�
ผู�สอบบัญช� เนื่องจากเป�นค�าใช�จ�ายจำเป�นที่เพ่ิมข�้นจากการดำเนินการภายในของบร�ษัท ซ�่งบร�ษัทพิจารณาแล�วเห็นว�า 
มีความสมเหตุสมผลของการทำรายการ โดยมีรายละเอียดค�าบร�การอื่น (Non-audit fee) ดังนี้
     -  ค�าตรวจสอบงบการเง�น PAEs ของบร�ษัทย�อย 4 บร�ษัท  155,000 บาท
     -  ค�าตรวจสอบงบการเง�นของกองทุน Private Fund   210,000 บาท
     -  ค�าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  220,000 บาท
              รวมทั้งสิ้น   585,000 บาท
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8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด�านการกำกับดูแลกิจการ
 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการในรอบป�ที่ผ�านมา
  8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการ
    (1) กรรมการอิสระ คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป�นไปตามข�อกำหนดของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต�อไปนี้
     คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  
     1. ถือหุ�นไม�เกินร�อยละหน่ึงของจำนวนหุ�นท่ีมีสิทธ�ออกเสียงท้ังหมดของบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย 
      บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท ทั้งนี้ ให�นับรวมการถือหุ�นของผู�ที่
      เก่ียวข�องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด�วย
     2. ไม�เป�น หร�อเคยเป�นกรรมการที่มีส�วนร�วมบร�หารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ที่ปร�กษาที่ได�เง�นเดือน
      ประจำ หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม บร�ษัทย�อยลำดับเดียวกัน 
      ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อของผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าว
      มาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวันท่ีได�รับแต�งต้ังเป�นกรรมการอิสระ ท้ังน้ี ลักษณะต�องห�ามดังกล�าว
      ไม�รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป�นข�าราชการ หร�อที่ปร�กษาของส�วนราชการซ�่งเป�นผู�ถือหุ�น
      รายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท
     3. ไม�เป�นบุคคลที่มีความสัมพันธ�ทางสายโลหิต หร�อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
      เป�นบิดา มารดา คู�สมรส พี่น�อง และบุตร รวมทั้งคู�สมรสของบุตร ของผู�บร�หาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ� 
      ผู�มีอำนาจควบคุม หร�อบุคคลท่ีจะได�รับการเสนอให�เป�นผู�บร�หาร หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท 
      หร�อบร�ษัทย�อย
     4. ไม�มี หร�อเคยมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� 
      หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท ในลักษณะที่อาจเป�นการขัดขวางการใช�ว�จารณญาณอย�างอิสระ
      ของตน รวมทั้งไม�เป�น หร�อเคยเป�นผู�ถือหุ�นที่มีนัย หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของผู�ที่มีความสัมพันธ�
      ทางธุรกิจกับบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุม
      ของบร�ษัท เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวันท่ีได�รับแต�งต้ัง
      เป�นกรรมการอิสระ 
       ความสัมพันธ�ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทำรายการทางการค�าท่ีกระทำเป�นปกติเพ่ือ
      ประกอบกิจการ การเช�า หร�อให�เช�าอสังหาร�มทรัพย� รายการเก่ียวกับสินทรัพย�หร�อบร�การ หร�อการให� 
      หร�อรับความช�วยเหลือทางการเง�น ด�วยการรับ หร�อให�กู�ยืม ค้ำประกัน การให�สินทรัพย�เป�นหลัก
      ประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ�อื่นทำนองเดียวกัน ซ�่งเป�นผลให�บร�ษัท หร�อ คู�สัญญามีภาระหนี้
      ท่ีต�องชำระต�ออีกฝ�ายหน่ึง ต้ังแต�ร�อยละสามของสินทรัพย�ท่ีมีตัวตนสุทธ�ของบร�ษัท หร�อต้ังแต�ย่ีสิบ
      ล�านบาทข�น้ไปแล�วแต�จำนวนใดจะต่ำกว�า ท้ังน้ี การคำนวณภาระหน้ีดังกล�าวให�เป�นไปตามว�ธ�การ
      คำนวณมูลค�าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว�าด�วยหลักเกณฑ�
      ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต�ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล�าว ให�นับรวมภาระ
      หนี้ที่เกิดข�้นในระหว�างหนึ่งป�ก�อนวันที่มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
     5. ไม�เป�นหร�อเคยเป�นผู�สอบบัญช�ของบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อ
      ผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท และไม�เป�นผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย ผู�มีอำนาจควบคุม หร�อหุ�นส�วนของสำนักงาน
      สอบบัญช� ซ�ง่มีผู�สอบบัญช�ของบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มี
      อำนาจควบคุมของบร�ษัทสังกัดอยู� เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า
      สองป�ก�อนวันที่ได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการอิสระ
     6. ไม�เป�นหร�อเคยเป�นผู�ให�บร�การทางว�ชาช�พใดๆ ซ�่งรวมถึงการให�บร�การเป�นที่ปร�กษากฎหมาย 
      หร�อที่ปร�กษาทางการเง�น ซ�่งได�รับค�าบร�การเกินกว�าสองล�านบาทต�อป�จากบร�ษัท บร�ษัทใหญ� 
      บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ�หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท และไม�เป�นผู�ถือหุ�นที่มี
      นัยสำคัญ ผู�มีอำนาจควบคุม หร�อหุ�นส�วนของผู�ให�บร�การทางว�ชาช�พนั้นด�วย เว�นแต�จะได�พ�นจาก
      การมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวันที่ได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการอิสระ
     7. ไม�เป�นกรรมการที่ได�รับการแต�งตั้งข�้น เพื่อเป�นตัวแทนของกรรมการของบร�ษัท ผู�ถือหุ�นรายใหญ� 
      หร�อผู�ถือหุ�น ซ�่งเป�นผู�ที่เก่ียวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ�    
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     8. ไม�ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบร�ษัท หร�อบร�ษัท
      ย�อย หร�อไม�เป�นหุ�นส�วนที่มีนัยในห�างหุ�นส�วน หร�อเป�นกรรมการที่มีส�วนร�วมบร�หารงาน ลูกจ�าง 
      พนักงาน ท่ีปร�กษาท่ีรับเง�นเดือนประจำ หร�อถือหุ�นเกินร�อยละหน่ึงของจำนวนหุ�นท่ีมีสิทธ�ออกเสียง
      ท้ังหมดของบร�ษัทอ่ืน ซ�ง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันท่ีมีนัยกับกิจการ
      ของบร�ษัท หร�อบร�ษัทย�อย
     9. ไม�มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำให�ไม�สามารถให�ความเห็นอย�างเป�นอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบร�ษัท 
     ภายหลังได�รับการแต�งตั้งให�เป�นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป�นไปตาม 1 ถึง 9 แล�ว กรรมการอิสระ
  อาจได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท ให�ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย
  บร�ษัทร�วม บร�ษัทย�อยลำดับเดียวกัน ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อ ผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท โดยมีการตัดสินใจ
  ในรูปแบบขององค�คณะ (collective decision) ได�
     ทั้งนี้ในรอบระยะเวลาบัญช�ที่ผ�านมากรรมการอิสระของบร�ษัท ไม�มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจหร�อการ
  ให�บร�การทางว�ชาช�พ หร�อบุคคลท่ีได�รับการแต�งต้ังให�เป�นกรรมการอิสระ ไม�มีหร�อเคยมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจ
  หร�อการให�บร�การทางว�ชาช�พในมูลค�าเกินกว�าหลักเกณฑ�ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  ว�าด�วยการขออนุญาตให�เสนอขายหุ�นที่ออกใหม�
    (2) การสรรหากรรมการและผู�บร�หารระดับสูง 
     หลักเกณฑ�ในการคัดเลือกกรรมการ 
     ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให�เข�าดํารงตําแหน�งกรรมการ บร�ษัทได�กําหนดหลักเกณฑ�
การพิจารณาดังนี้ 
     1.  มีคุณสมบัติสอดคล�องตาม พ.ร.บ. บร�ษัทมหาชนฯ พ.ร.บ.หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� กฎเกณฑ�
ต�างๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
     2.  คุณสมบัติของกรรมการที่ต�องการสรรหาให�มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งทางด�าน 
คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะว�ชาช�พ ความเช�่ยวชาญเฉพาะด�านที่เป�นประโยชน�ต�อธุรกิจของบร�ษัท และสอดคล�องกับ
กลยุทธ�ในการดําเนินธุรกิจของบร�ษัท โดยไม�มีการกีดกันทางเพศ อายุ เช�้อชาติ เป�นต�น 
     3.  มีภาวะผู�นํา มีว�สัยทัศน� มีคุณธรรมและจร�ยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปร�งใส 
     4.  มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมายและข�อบังคับของบร�ษัท 
     5.  กรณีเสนอช�อ่กรรมการเดิมกลับเข�ามาดํารงตําแหน�ง จะพิจารณาเพ่ิมเติมในเร�อ่งผลการปฏิบัติงาน
ในฐานะกรรมการบร�ษัทและกรรมการชุดย�อยในช�วงที่ผ�านมา 
     6.  กรณีสรรหากรรมการอิสระ ต�องมีคุณสมบัติตามเกณฑ�ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
     กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ
     1. คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมายให�คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน ทำหน�าที่สรรหา
บุคคลผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการบร�ษัท โดยนําเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัท
เพ่ือพิจารณาก�อนเสนอให�ท่ีประชุมสามัญ ผู�ถือหุ�นประจําป�เลือกต้ัง ด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน เว�นแต�ในกรณีที่มิใช�เป�นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม�น�อยกว�า 2 เดือน ที่ประชุมคณะ
กรรมการบร�ษัทเป�นผู�เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำนหดค�าตอบแทนเสนอเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการบร�ษัท 
ด�วยคะแนนเสียงไม�ต่ำกว�าสามในส่ีของจํานวนกรรมการบร�ษัทท่ียังเหลืออยู� ท้ังน้ีบุคคลท่ีเข�ามาเป�นกรรมการบร�ษัทดังกล�าว
จะมีวาระการดํารงตําแหน�งเท�ากับวาระที่ยังเหลืออยู�ของกรรมการบร�ษัทที่ตนแทน 
      คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน จะพิจารณาทักษะ ประสบการณ� ความรู� และความ
เช�่ยวชาญเฉพาะด�านของคณะกรรมการ เพื่อเป�นข�อมูลใช�ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการให�สอดคล�องกับกลยุทธ�
ในการดําเนินธุรกิจของบร�ษัท นอกจากนี้ในการสรรหาคัดเลือกกรรมการรายใหม� คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�า
ตอบแทนได�พิจารณาเพิ่มเติมในเร�่องความรู� ความสามารถ ประสบการณ�ที่เป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าที่กรรมการ
และมีความจําเป�นต�อองค�ประกอบของโครงสร�างคณะกรรมการที่ยังขาดอยู� 
     2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทนเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นรายย�อยมีส�วนร�วมในการเสนอ
ช�อ่บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป�นกรรมการ เป�นการล�วงหน�าก�อนการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น 
ตามหลักเกณฑ�ท่ีบร�ษัทกำหนด ซ�ง่สามารถดูได�จากเว็บไซต�ของบร�ษัท (www.sahapat.co.th) ท้ังน้ี ในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการ บร�ษัทให�ผู�ถือหุ�นใช�บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป�นรายบุคคล โดยให�ผู�ถือหุ�นลงคะแนนเสียง
ทั้งหมดที่ตนมีอยู�เลือกบุคคลที่ได�รับการเสนอช�่อเป�นกรรมการทีละคน และตามข�อบังคับบร�ษัท ข�อ 20 การเลือกตั้ง
กรรมการบร�ษัทนั้น ให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ�และว�ธ�การดังต�อไปนี้
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      (1)  ผู�ถือหุ�นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท�ากับหนึ่งหุ�นต�อเสียงหนึ่ง
      (2)  ผู�ถือหุ�นแต�ละคนต�องใช�คะแนนเสียงที่มีอยู�ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหร�อ
       หลายคนเป�นกรรมการก็ได� แต�จะแบ�งคะแนนเสียงให�แก�ผู�ใดมากน�อยเพียงใดไม�ได�
      (3)  บุคคลซ�่งได�รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป�นผู�ได�รับเลือกตั้งเป�นกรรมการเท�า
       จำนวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผู�ถือหุ�นต�องเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ�ง่ได�รับการเลือกต้ัง
       ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท�ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู�ถือหุ�นต�องเลือกตั้ง
       ในครั้งนั้นให�ประธานเป�นผู�ออกเสียงช�้ขาด
      สําหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บร�ษัทได�กําหนดไว� ซ�่งเป�นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑ�พ้ืนฐานดังกล�าวแล�วข�างต�น

     ว�ธ�การสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต�งตั้งเป�นผู�บร�หารระดับสูง
     บร�ษัทสรรหาบุคคลที่จะแต�งตั้งเป�นผู�บร�หารจากการคัดเลือกผู�ที่มีความรู�ความสามารถ มีคุณธรรม
จร�ยธรรม เข�าร�วมงาน และสร�างความพร�อมให�ทุกคนมีโอกาสท่ีจะก�าวหน�า เพ่ือเป�นผู�บร�หารในอนาคตได� โดยผ�านข้ันตอน
การประเมินศักยภาพของพนักงาน ซ�่งพนักงานที่ได�รับการประเมินว�ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได�รับมอบหมายงาน
ที่ท�าทายและมีหน�าที่ความรับผิดชอบที่สูงข�้น ซ�่งบร�ษัทได�มีการเตร�ยมความพร�อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อ
ทดแทนในกรณีที่ตำแหน�งงานว�างลง โดยคณะกรรมการบร�ษัทได�พิจารณาและมอบหมายให�คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค�าตอบแทน เป�นผู�พิจารณาหลักเกณฑ�และว�ธ�การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งจากผู�บร�หารป�จจุบัน 
หร�อบุคคลอื่นที่มีความรู�ความสามารถ และมีความเข�าใจในธุรกิจของบร�ษัทเป�นอย�างดี มีภาวะผู�นำและประสบการณ�
ในการเป�นผู�นำองค�กร สามารถบร�หารงานให�บรรลุวัตถุประสงค� และเป�าหมายที่คณะกรรมการบร�ษัทได�กำหนดไว� 
ตลอดจนไม�มีลักษณะต�องห�ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยนำเสนอต�อที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แต�งตั้งต�อไป

     การพัฒนากรรมการและผู�บร�หาร
     บร�ษัทกำหนดนโยบายให�บุคคลที่ได�รับการแต�งตั้งเป�นกรรมการบร�ษัทใหม� จะได�รับการปฐมนิเทศ 
เพ่ือแนะนำข�อมูลท่ีเป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าท่ี รับทราบทิศทางการดำเนินธุรกิจ (วัตถุประสงค� เป�าหมาย ว�สัยทัศน� 
พันธกิจ ค�านิยมองค�กร) และบทบาทหน�าท่ี ค�าตอบแทนและสิทธ�ประโยชน�อ่ืนของกรรมการบร�ษัท และบร�ษัทยังได�จัดทำ
คู�มือกรรมการให�กับกรรมการใหม� เพื่อกรรมการใหม�ได�ศึกษาข�อมูลสำคัญของบร�ษัท นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ 
จร�ยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และกฎระเบียบต�างๆ ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� รวมท้ังเข�าร�วมสัมมนาหลักสูตรท่ีเป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าท่ีกรรมการ ซ�ง่จัด
โดยสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) นอกจากน้ีคณะกรรมการบร�ษัทมีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กับคณะกรรมการบร�ษัทและผู�บร�หารระดับสูงขององค�กรอื่นๆ อยู�เสมอทั้งในประเทศและต�างประเทศ
     บร�ษัทส�งเสร�มให�กรรมการและผู�บร�หารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู�โดยคณะกรรมการบร�ษัทให�
ความสำคัญต�อการเข�าร�วมสัมมนาหลักสูตรที่เป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าที่กรรมการ โดยเข�าร�วมอบรมหลักสูตร 
Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซ�ง่จัดโดยสมาคมส�งเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรส้ันๆ อันเป�นประโยชน�แก�การปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการ
บร�ษัท และรวมถึงหลักสูตรต�างๆ ที่ IOD จะจัดข�้นอีกต�อไปในอนาคต  
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  ทั้งนี้ การเข�ารับการอบรมและสัมมนาของกรรมการบร�ษัทและผู�บร�หาร ในป� 2564 มีรายละเอียดดังนี้

  หลักสูตรอบรมสัมมนา ในป� 2564
  1. Switching Point และการตั้งเป�าหมายส�วนตัว
  2. Master the Art of Storytelling in Business ศิลปะของเร�่องเล�าและการเล�าเร�่องในธุรกิจ
  3. Blockchain
  4. ทำแผนการตลาดอย�างไร เมื่อโลกเปลี่ยนไป
  5. 2 แนวโน�มที่นักการตลาดต�องเตร�ยมพร�อม
  6. การใช�งานระบบ HR System
  7. การใช�งานระบบ Microsoft Office 365
  8. การวางแผนการลงทุน ของกองทุนสำรองเลี้ยงช�พบร�ษัท
  9. Company Secretary Program (CSP)
  10. ข�อควรระวังในการยื่นงบการเง�นป� 2564 และการเตร�ยมความพร�อมสำหรับการนำส�งงบการเง�นป� 2565
  11. สรุปสาระสำคัญประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ต�องใช�และการเปลี่ยนแปลงในป� 2564
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    (3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
     คณะกรรมการบร�ษัทกำหนดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท และคณะ
กรรมการชุดย�อย เป�นประจำทุกป� โดยกำหนดหลักเกณฑ�ให�มีรูปแบบหร�อหัวข�อท่ีใช�ในการประเมินสอดคล�องกับแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย�ฯ เพื่อให�คณะกรรมการร�วมกันพิจารณาผลงาน ป�ญหา และอุปสรรคต�างๆ ในระหว�างป�ที่ผ�านมา 
และใช�พัฒนาการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการและฝ�ายจัดการในป�ต�อไป ทั้งนี้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย�อย
ทุกคณะ ระบุให�รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย�อยต�อคณะกรรมการบร�ษัทเพ่ือทราบ อย�างน�อยป�ละ 1 คร้ัง  
โดยมีข้ันตอนกระบวนการ คือ เลขานุการบร�ษัทจัดส�งแบบประเมินให�กรรมการแต�ละท�านดำเนินการประเมิน และรวบรวม
คะแนนการประเมิน ข�อเสนอแนะต�างๆ รวมถึงว�เคราะห�ข�อมูลเสนอต�อคณะกรรมการบร�หาร เพ่ือเสนอต�อคณะกรรมการ
บร�ษัทเพื่อทราบและหาร�อถึงการปรับปรุงประสิทธ�ผลของการทำงานของคณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดย�อย
เพื่อให�เกิดประโยชน�สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ   
     1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท แบ�งหลักเกณฑ�การประเมินออกเป�น 
2 รูปแบบ ได�แก�
      • แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบร�ษัททั้งคณะ
       ประกอบด�วยหัวข�อหลักๆ ได�แก� 
        (1) โครงสร�างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
        (2) บทบาท หน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
        (3) การประชุมคณะกรรมการ 
        (4) การทำหน�าที่ของกรรมการ 
        (5) ความสัมพันธ�กับฝ�ายบร�หาร 
        (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู�บร�หาร
      • แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบร�ษัทรายบุคคล
       ประกอบด�วยหัวข�อหลักๆ ได�แก� 
        (1) โครงสร�างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
        (2) การประชุมคณะกรรมการ
        (3) บทบาท หน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
     ในป� 2564 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท ในป� 2564 ผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการบร�ษัททั้งคณะ คะแนนโดยรวมอยู�ในเกณฑ� “ดี” มีคะแนนเฉลี่ยร�อยละ 81.96 และสรุปผลการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการบร�ษัทรายบุคคล คะแนนโดยรวมอยู�ในเกณฑ� “ดี” มีคะแนนเฉลี่ยร�อยละ 82.18  
     2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย�อย มีรูปแบบเป�นการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการชุดย�อยรายคณะ ซ�่งประกอบไปด�วยหลักเกณฑ�และหัวข�อประเมิน ได�แก� 
      (1) โครงสร�างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
      (2) การประชุมคณะกรรมการ 
      (3) การปฏิบัติตามอำนาจ หน�าที่ และความรับผิดชอบ
     ในป� 2564 สรุปผลการประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการชุดย�อยรายคณะ ได�ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

3. คณะกรรมการธรรมาภิบาล

4. คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย�อย

98.82

79.56

83.12

80.29

คะแนน (ร�อยละ)

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

อยู�ในเกณฑ�
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  8.1.2 การเข�าร�วมประชุมและการจ�ายค�าตอบแทนกรรมการรายบุคคล
    ในป� 2564 คณะกรรมการบร�ษัท และคณะกรรมการชุดย�อยแต�ละชุด มีการประชุมสรุปได�ดังนี้

หมายเหตุ:  ในป� 2564 กรรมการบร�ษัททุกคนมีสัดส�วนของการเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการมากกว�าร�อยละ 75 ของการประชุมทั้งป�

  การจ�ายค�าตอบแทนกรรมการรายบุคคล
  คณะกรรมการบร�ษัทได�กำหนดนโยบายจ�ายค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัทอย�างเป�นธรรมและสมเหตุสมผล โดย
ได�มอบหมายให�คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทนทำหน�าท่ีพิจารณากำหนดวงเง�นและหลักเกณฑ�การกำหนด
ค�าตอบแทนแก�กรรมการ ซ�ง่พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบร�ษัท อำนาจหน�าท่ีความรับผิดชอบ และเปร�ยบเทียบกับ
บร�ษัทในกลุ�มธุรกิจเดียวกัน โดยกำหนดค�าตอบแทนประจำป� และค�าเบ้ียประชุม แล�วนำเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บร�ษัทเพื่อพิจารณาก�อนนำเสนอที่ประชุมผู�ถือหุ�นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเง�นค�าตอบแทนดังกล�าวทุกป�  
  ในป� 2564 ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป�ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ได�อนุมัติค�าตอบแทน
กรรมการบร�ษัท วงเง�นรวมไม�เกินป�ละ 15 ล�านบาท เท�ากับป�ก�อน จนกว�าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซ�่งผ�านการพิจารณา
จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน และได�รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท โดยไม�เกินวงเง�น
ท่ีได�รับจากท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�น โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท ผลการดำเนินงาน 
เปร�ยบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู�ในกลุ�มธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ไม�รวมถึงค�าตอบแทนหร�อสวัสดิการที่กรรมการบร�ษัทได�รับ
ในฐานะพนักงานหร�อลูกจ�างของบร�ษัท
  • ค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัทประจำป� จ�ายให�กรรมการบร�ษัททุกคน โดยให�คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค�าตอบแทนพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ�และผลการปฏิบัติงาน และเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัท

1. นายบุณยสิทธ�์ โชควัฒนา

2. นายบุญชัย     โชควัฒนา

3. นายบุญปกรณ�  โชควัฒนา

4. นางผาสุข     รักษาวงศ�

5. นายเวทิต      โชควัฒนา

6. นายบุญฤทธ�์   มหามนตร�

7. นายเพชร     พะเนียงเวทย�

8. นางสาวศิร�ลักษณ�  ธนสารศิลป�

9. นางชัยลดา  ตันติเวชกุล

10. นายธรรมรัตน�  โชควัฒนา

11. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน�  มีเพียร

12. นายวศิน  เตยะธ�ติ

13. นายขจรศักดิ์   วันรัตน�เศรษฐ

14. นายแพทย�ว�ชัย เจร�ญวงค�

15. นายว�ช�ต ตันติอนุนานนท�

13/13

13/13

13/13

13/13

13/13

13/13

13/13

13/13

13/13

13/13

13/13

10/13

13/13

12/13

13/13

5/5

4/5

5/5

2/2

2/2

2/2

11/11

11/11

11/11

11/11

11/117/7

12/12

1/1

-/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

-/1

1/1 

1/1

1/1

รายช�่อ

ประชุม
สามัญ
ผู�ถือหุ�น
ประจำป�

การเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการชุดย�อย

บร�ษัท ตรวจสอบ ธรรมา
ภิบาล

บร�หาร
ความเสี่ยง บร�หาร

สรรหา
และกำหนด
ค�าตอบแทน
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บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน) 95

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ

10,000 บาท/ครั้ง

30,000 บาท/ไตรมาส

10,000 บาท/ครั้ง

3,000 บาท/ครั้ง

3,000 บาท/ครั้ง

กรรมการ

12,000 บาท/ครั้ง

60,000 บาท/ไตรมาส

12,000 บาท/ครั้ง

4,000 บาท/ครั้ง

4,000 บาท/ครั้ง

ประธาน

  • ค�าเบี้ยประชุมจ�ายเฉพาะกรรมการที่เข�าร�วมประชุม มีรายละเอียดดังนี้

  • สำหรับค�าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ บร�ษัทไม�มีการจ�ายค�าตอบแทนอ่ืนให�แก�กรรมการ 

  ในป� 2564 บร�ษัทจ�ายค�าตอบแทนประจำป�และค�าเบ้ียประชุม รวมท้ังส้ิน 11,922,000 บาท สำหรับค�าตอบแทน
รวม (ค�าเบ้ียประชุมและค�าตอบแทนประจำป�) ท่ีกรรมการบร�ษัทแต�ละรายได�รับ ในป� 2564 แสดงรายละเอียดตามตาราง ดังน้ี

1. นายบุณยสิทธ�์ โชควัฒนา

2. นายบุญชัย     โชควัฒนา

3. นายบุญปกรณ�  โชควัฒนา

4. นางผาสุข     รักษาวงศ�

5. นายเวทิต      โชควัฒนา

6. นายบุญฤทธ�์   มหามนตร�

7. นายเพชร     พะเนียงเวทย�

8. นางสาวศิร�ลักษณ�  ธนสารศิลป�

9. นางชัยลดา  ตันติเวชกุล

10. นายธรรมรัตน�  โชควัฒนา

11. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน�  มีเพียร

12. นายวศิน  เตยะธ�ติ

13. นายขจรศักดิ์   วันรัตน�เศรษฐ

14. นายแพทย�ว�ชัย เจร�ญวงค�

15. นายว�ช�ต ตันติอนุนานนท�

         รวม

1,156,000

1,256,000

630,000

830,000

830,000

630,000

830,000

630,000

830,000

630,000

630,000

600,000

630,000

620,000

630,000

11,362,000

24,000

20,000

20,000

64,000

28,000

28,000

48,000

48,000

รายช�่อกรรมการ

1,156,000

1,280,000

630,000

878,000

850,000

630,000

830,000

630,000

878,000

630,000

750,000

720,000

810,000

620,000

630,000

11,922,000

ค�าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)

บร�ษัท

120,000

120,000

180,000

420,000

ตรวจสอบ บร�หาร
ความเสี่ยง

ธรรมา
ภิบาล

สรรหาและ
กำหนดค�า
ตอบแทน

รวม
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รายงานประจำป� 256496

  8.1.3 การกำกับดูแลบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วม
    คณะกรรมการบร�ษัทพิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลบร�ษัทย�อยซ�่งรวมถึงการแต�งตั้งบุคคล
ไปเป�นกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร หร�อผู�มีอำนาจควบคุมในบร�ษัทย�อย ทีมผู�บร�หารระดับสูงของบร�ษัทที่ร�วมลงทุนเป�น
ผู�พิจารณากรรมการบร�ษัทหร�อผู�บร�หารในกลุ�ม ท่ีมีความรู�ความสามารถและมีความชำนาญในธุรกิจน้ันเข�าไปเป�นตัวแทน
ในฐานะผู�ร�วมทุนหร�อตามสัญญาร�วมทุน โดยกำหนดขอบเขตหน�าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีเป�นตัวแทนของบร�ษัท
ตามข�อ 1) และให�ตัวแทนของบร�ษัทดูแลให�การปฏิบัติเป�นไปตามนโยบายของบร�ษัทย�อย และในกรณีที่บร�ษัทย�อยมีผู�
ร�วมลงทุนอื่น คณะกรรมการบร�ษัทควรกำหนดนโยบายให�ตัวแทน ทำหน�าที่อย�างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน�ของบร�ษัทย�อย 
และให�สอดคล�องกับนโยบายของบร�ษัทแม� รวมถึงระบบการควบคุมภายในของบร�ษัทย�อยท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ
และการทำรายการต�างๆ เป�นไปอย�างถูกต�องตามกฎหมายและหลักเกณฑ�ที่เกี่ยวข�อง นอกจากนี้ หากมีการเข�าร�วม
ลงทุนในกิจการอ่ืนอย�างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบร�ษัทจะดูแลให�มีการจัดทำสัญญาร�วมทุน (Shareholders’ Agreement) 
หร�อข�อตกลงอื่น เพื่อให�เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบร�หารจัดการและการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจในเร�่อง
สำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช�เป�นข�อมูลในการจัดทำงบการเง�นของบร�ษัทได�ตามมาตรฐาน และ
กำหนดเวลา
    ในป� 2564 คณะกรรมการบร�ษัทพิจารณาและคัดเลือกบุคคลเพื ่อไปเป�นกรรมการในบร�ษัทย�อย 
และบร�ษัทร�วม ซ�่งจำนวนบุคคลที่บร�ษัทใช�สิทธ�ออกเสียงแต�งตั้งเป�นกรรมการเป�นไปตามสัดส�วนการถือหุ�นของบร�ษัท 
โดยบุคคลที่ได�รับการแต�งตั้งให�เป�นกรรมการในบร�ษัทย�อยหร�อบร�ษัทร�วม มีหน�าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน�ที่ดีที่สุดของ
บร�ษัทย�อยหร�อบร�ษัทร�วมท่ีตนไปดำรงตำแหน�งกรรมการ อีกท้ังมีการกำกับดูแลให�มีการจัดเก็บข�อมูลและการบันทึกบัญช�
ของบร�ษัทย�อย เพื่อให�บร�ษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเง�นรวมได�ทันกำหนดเวลา และบร�ษัทไม�มี
ข�อตกลงระหว�างบร�ษัทกับผู�ถือหุ�นอ่ืน (Shareholders’ Agreement)  ในการบร�หารจัดการบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วม 

  8.1.4 การติดตามให�มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ
    บร�ษัทให�ความสำคัญในเร�่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได�กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข�อง
ไว�ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และ
พนักงาน ของบร�ษัท พร�อมทั้งส�งเสร�มให�เกิดการปฏิบัติอย�างแท�จร�ง เพื่อสร�างความเช�่อมั่นต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม
    ในป� 2564 บร�ษัทได�มีการติดตามเพ่ือให�เกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยครอบคลุม
เร�่องต�างๆ ที่มีความสำคัญ ซ�่งผลการติดตามพบว�า บร�ษัทได�ดำเนินการตามแนวทางของแต�ละประเด็นได�อย�าง
ครบถ�วนแล�ว และสำหรับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเด็นอื่นเพ่ิมเติม ดังนี้
    (1) การป�องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน�
     บร�ษัทกำหนดและสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป�องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน� 
เพื่อให�กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานรับทราบและดำเนินธุรกิจด�วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คำนึงถึงประโยชน�
สูงสุดของบร�ษัท และการกำหนดราคาเป�นไปตามเง�่อนไขการค�าที่เป�นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก 
ด�วยการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในเร�อ่งดังกล�าวตามหลักเกณฑ�ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย โดยกำหนด
เป�นนโยบายหน่ึงในการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และเป�นหน่ึงในจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการส่ือสารและเผยแพร�
ผ�านเว็บไซต�ของบร�ษัท (www.sahapat.co.th) ในหัวข�อความขัดแย�งของผลประโยชน� ภายใต�หัวข�อจร�ยธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจ มีการเป�ดเผยข�อมูลเพื่อให�เกิดความเท�าเทียมกันในการรับทราบข�อมูล 
     การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ในกรณีที่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่เข�าข�ายจะต�องเป�ดเผยข�อมูล
หร�อขออนุมัติจากผู�ถือหุ�น บร�ษัทจะปฏิบัติตามข�อกำหนดและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 
เร�่องการเป�ดเผยข�อมูลและการปฏิบัติของบร�ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยก�อนการทำรายการ บร�ษัทจะ
เป�ดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให�ผู�ถือหุ�นทราบ และหากเป�นการขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บร�ษัท บร�ษํทกำหนดให�กรรมการบร�ษัทที่มีส�วนได�เสียต�องออกจากห�องประชุมและไม�ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให�
กรรมการบร�ษัทท่ีไม�มีส�วนได�เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได�อย�างเต็มท่ีและมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบร�ษัท
จะแจ�งให�ท่ีประชุมทราบว�าในวาระดังกล�าวกรรมการบร�ษัทท่ีมีส�วนได�เสียมีใครบ�างท่ีจะต�องออกจากห�องประชุม เม่ือเสร็จส้ิน
การประชุม บร�ษัทจะเป�ดเผยช�่อ ความสัมพันธ�ของบุคคลที่เกี่ยวโยง นโยบายการกำหนดราคา มูลค�าของรายการ และ
ความเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงความเห็นของกรรมการซ�่งต�างจากความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัท (หากมี) ต�อ
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนด และเป�ดเผยในเว็บไซต�ของบร�ษัท อีกทางหนึ่ง เพื่อให�เกิดความ
โปร�งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว�ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได� 

รายงานผลการดำเนินงานด�านการกำกับดูแลกิจการ
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รายงานผลการดำเนินงานด�านการกำกับดูแลกิจการ

     ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2564 บร�ษัทไม�มีการเสนอระเบียบวาระเก่ียวกับการทำรายการ
ระหว�างกัน เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�น และในป� 2564 บร�ษัทไม�มีกรณีที่บร�ษัทถูกเปร�ยบเทียบปรับ กล�าวโทษ 
หร�อมีการดำเนินการทางแพ�งเกี่ยวกับการเป�ดเผยรายการระหว�างกันและการซ�้อขายสินทรัพย� โดยหน�วยงานกำกับดูแล 
ทั้งสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
     นอกจากนี้ บร�ษัทได�กำหนดให�มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข�อตกลงทางการค�าที่มีเง�่อนไขการค�า
ท่ัวไปในการทำธุรกรรมระหว�างบร�ษัทกับกรรมการ ผู�บร�หาร หร�อบุคคลท่ีมีความเก่ียวข�อง เป�นประจำทุกป�ในการประชุม
คณะกรรมการบร�ษัท คร้ังท่ี 1 หลังจากการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� เพ่ือให�กรรมการบร�ษัทชุดใหม�ได�ทราบเก่ียวกับ
เร�่องดังกล�าว และให�สรุปรายการดังกล�าวทุกไตรมาสเพื่อรายงานให�แก�คณะกรรมการบร�ษัททราบ
     ในป� 2564 บร�ษัทไม�พบการกระทำที่ละเมิดนโยบายความขัดแย�งทางผลประโยชน�
         (2) การใช�ข�อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน�
     บร�ษัทกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการการติดตามกำกับดูแลเกี่ยวกับการป�องกันการใช�
ข�อมูลภายใน และมาตรการป�องกันการนำข�อมูลภายในไปใช�เพ่ือผลประโยชน�ให�แก�ตนเองและผู�อ่ืนโดยมิชอบ โดยกำหนด
ไว�ในจรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน เพ่ือให�ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ�อ่สัตย�สุจร�ต มีความรับผิดชอบ 
มีว�นัยและมีจ�ตสำนึกท่ีดีต�อส�วนรวมและต�อตนเอง รักษาผลประโยชน�และทรัพย�สินของบร�ษัท โดยไม�นำข�อมูลและทรัพย�สิน
ของบร�ษัทไปใช�เพ่ือประโยชน�ของตนเอง และ/หร�อผู�อ่ืน และห�ามกระทำการอันเป�นการสนับสนุนบุคคลอ่ืนใดให�ทำธุรกิจ
แข�งขันกับบร�ษัท ซ�่งบร�ษัทได�สื่อสารและเผยแพร�จรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน ไว�บนเว็บไซต�ของ
บร�ษัท (www.sahapat.co.th) ภายใต�หัวข�อการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป�นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ 
และเป�นหลักยึดถือในการทำงาน นอกจากน้ีในระเบียบข�อบังคับเก่ียวกับการทำงานของบร�ษัทก็มีการกำหนดในเร�อ่งดังกล�าว 
โดยกำหนดบทลงโทษทางว�นัยไว�สูงสุด คือ การเลิกจ�าง ซ�่งกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หารและพนักงาน ได�รับทราบแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการป�องกันข�อมูลภายใน นับแต�วันแรกที่เข�าดำรงตำแหน�งในบร�ษัท 
     ในป� 2564 กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หารและพนักงานของบร�ษัท ไม�มีการกระทำผิดในเร�่องการใช�ข�อมูล
ภายใน แต�อย�างใด
     (3) การแจ�งเบาะแส (Whistleblowing)
     ในกรณีที่ผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสียมีประเด็นที่เป�นห�วงเกี่ยวข�องกับความถูกต�องของรายงานทาง
การเง�น ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพร�อง หร�อการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู�ถือหุ�น และผู�มีส�วนได�เสีย
สามารถติดต�อสื่อสารผ�านเลขานุการบร�ษัท ที่โทรศัพท� 0-2318-0062 ต�อ 1200 โทรสาร 0-2318-1152 และผ�านทาง
อีเมล� : invest@sahapat.co.th หร�อสำนักตรวจสอบภายในซ�่งรายงานตรงต�อคณะกรรมการตรวจสอบ ที่โทรศัพท� 
0-2318-0062 ต�อ 1440 และผลการสอบสวนจะรายงานต�อคณะกรรมการบร�ษัท ทั้งนี้ผู�แจ�งเบาะแสและข�อร�องเร�ยน
ดังกล�าวจะถูกรักษาไว�เป�นความลับของบร�ษัท 
     ในป� 2564 บร�ษัทไม�ได�รับข�อร�องเร�ยนจากผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสีย
    (4) การดูแลการซ�้อขายหลักทรัพย�ของบร�ษัท 
      บร�ษัทได�กำหนดห�ามกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน ซ�่งอยู�ในหน�วยงานที่รับทราบข�อมูล
ภายในทำการซ�้อหร�อขายหลักทรัพย�ของบร�ษัทในช�วง 1 เดือน ก�อนการเป�ดเผยงบการเง�นแก�สาธารณชน และภายหลัง
งบการเง�นเป�ดเผยแล�ว 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังกำหนดให�กรรมการบร�ษัทและผู�บร�หาร (รวมทั้งคู�สมรสและบุตรที่ยัง
ไม�บรรลุนิติภาวะ) ท่ีมีหน�าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย� หากมีการซ�อ้ขายหุ�นของบร�ษัท ทุกคร้ังต�องแจ�งข�อมูลเก่ียวกับ
การซ�้อขายหลักทรัพย�ของบร�ษัทดังกล�าวต�อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และรายงาน
ต�อประธานกรรมการบร�ษัทหร�อผู�ที่ประธานกรรมการบร�ษัทมอบหมาย ได�แก� เลขานุการบร�ษัท อย�างน�อย 1 วันล�วงหน�า
ก�อนทำการซ�อ้ขาย เพ่ือท่ีจะรายงานข�อมูลดังกล�าวให�กรรมการบร�ษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทคราวถัดไป 
     ในป� 2564 กรรมการและผู�บร�หารของบร�ษัท ได�ปฏิบัติตามนโยบายอย�างเคร�งครัด โดยไม�มีการซ�อ้ขาย
หลักทรัพย�ในช�วงเวลาที่ห�ามมีการซ�้อขาย  



รายงานประจำป� 256498

 รายงานการถือหลักทรัพย� บมจ. สหพัฒนพิบูล ของกรรมการและผู�บร�หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. นายบุณยสิทธ�์ โชควัฒนา

2. นายบุญชัย โชควัฒนา

คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

3. นายบุญปกรณ� โชควัฒนา

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

4. นางผาสุข รักษาวงศ�

5. นายเวทิต โชควัฒนา

6. นายบุญฤทธ�์ มหามนตร�

7. นายธรรมรัตน� โชควัฒนา

คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

8. นายเพชร พะเนียงเวทย�

9. นางสาวศิร�ลักษณ� ธนสารศิลป�

10. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

11. นายแพทย�ว�ชัย เจร�ญวงค�

12. นายว�ช�ต ตันติอนุนานนท�

13. นายขจรศักดิ์ วันรัตน�เศรษฐ

14. นายวศิน เตยะธ�ติ

คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

15. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน�  มีเพียร

16. นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร

17. นายวระ พันธ�กมล

18. นายปุณว�ณ� สุขเย็น

19. นายปร�ญญา สิทธ�ดำรง

20. นายพีระพล จันทร�ว�จ�ตร

21. นางศิร�วรรณ วงศ�อร�ยะกว�

22. นายสุรพงษ� โศภนกิจ

23. นางนพวรรณ คล�ายโอภาส

24. นายณัฐพล เดชว�ทักษ�

รายช�่อกรรมการและผู�บร�หาร
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เพ่ิม (ลด)
ระหว�างป�  2564
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         (6) การรายงานการมีส�วนได�เสีย 
          บร�ษัทมีมาตรการดูแลการมีส�วนได�เสียของกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร โดยกำหนดให�กรรมการบร�ษัท
และผู�บร�หารต�องรายงานการมีส�วนได�เสียของกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข�อง ซ�่งเป�นส�วนได�เสีย
ที่เก่ียวข�องกับการบร�หารจัดการของบร�ษัท ดังนี้
     (ก) เม่ือเข�าดำรงตำแหน�ง ให�กรรมการบร�ษัทและผู�บร�หารของบร�ษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
      ว�าด�วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย� ต�องรายงาน
      การมีส�วนได�เสียของกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข�อง ในแบบรายงานการ
      มีส�วนได�เสียของกรรมการบร�ษัทและผู�บร�หาร
     (ข) หากมีการเปล่ียนแปลงข�อมูลส�วนได�เสีย ให�กรรมการบร�ษัทและผู�บร�หารนำส�งรายงานการมีส�วน
      ได�เสีย โดยจัดส�งไปที่เลขานุการบร�ษัท
     (ค) ให�เลขานุการบร�ษัท จัดส�งสำเนารายงานการมีส�วนได�เสียตามมาตรา 89/14 ให�ประธานกรรมการ
      บร�ษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต�วันท่ีบร�ษัทได�รับรายงาน
      ดังกล�าว
     ในป� 2564 กรรมการบร�ษัท และผู�บร�หาร ได�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ที่กำหนดทุกประการ

    (7) การพิจารณากลยุทธ� ว�สัยทัศน� และพันธกิจ  
     คณะกรรมการบร�ษัทมีการพิจารณาทบทวนว�สัยทัศน�และพันธกิจของบร�ษัท อย�างสม่ำเสมอ โดย
พิจารณาร�วมกับคณะกรรมการบร�หาร เพื่อปรับปรุงให�สอดคล�องกับเป�าหมายและกลยุทธ�การดำเนินธุรกิจในอนาคต 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบร�ษัทยังได�มีการติดตามดูแลให�มีการนำกลยุทธ�ไปปฏิบัติ พร�อมกับติดตามผลการดำเนินงาน
ของฝ�ายจัดการเป�นระยะๆ 
     ในป� 2564 คณะกรรมการบร�ษัทได�มีการพิจารณาอนุมัติการทบทวนกลยุทธ� ว�สัยทัศน� และพันธกิจ 
เพื่อให�สอดคล�องกับเป�าหมายและกลยุทธ�การดำเนินธุรกิจของบร�ษัท

 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป�ที่ผ�านมา
  ในป� 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีการหาร�อของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ร�วมกับฝ�ายบร�หาร ผู�ตรวจสอบภายใน และผู�สอบบัญช� ในเร�อ่งท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ังคณะกรรมการตรวจสอบได�มีการหาร�อ
กับผู�สอบบัญช� 1 ครั้ง โดยไม�มีฝ�ายบร�หารของบร�ษัทเข�าร�วมประชุม สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน�าที่ ดังนี้ 
  1. สอบทานรายงานทางการเง�นรายไตรมาส และรายงานทางการเง�นประจำป�ของบร�ษัท ท่ีผ�านการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผู�สอบบัญช�แล�ว เพื่อให�มั่นใจว�างบการเง�นได�จัดทำข�้นอย�างถูกต�องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการ
บัญช�ที่รับรองทั่วไป มีการเป�ดเผยข�อมูลที่สำคัญอย�างครบถ�วนเพียงพอ และเป�นไปตามมาตรฐานการบัญช� โดยผู�สอบ
บัญช�ได�แสดงความเห็นไว�อย�างไม�มีเง�่อนไข 
  2. สอบทานให�บร�ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการป�องกันทุจร�ตคอร�รัปชันในระบบงานต�างๆ และ
ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบประจำป� 2564 โดยได�รับทราบผลการตรวจสอบอย�างต�อเนื่อง พร�อมทั้ง
ให�ข�อแนะนำเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให�มีประสิทธ�ภาพยิ่งข�้น ซ�่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว�า บร�ษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจที่ดำเนินอยู� รวมถึงอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำป� 2565 
ของแผนกตรวจสอบภายใน 
  3. สอบทานรายการเก่ียวโยง ซ�ง่บร�ษัทได�ปฏิบัติตามข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�ฯ และคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� รวมถึงดูแลให�มีการเป�ดเผยรายการเกี่ยวโยงกันอย�างถูกต�องครบถ�วน
  4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย� และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจของบร�ษัท โดยมีการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องอย�างถูกต�องเป�น
ไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  5. พิจารณาเสนอแต�งตั้งผู�สอบบัญช� และค�าตอบแทน ประจำป� 2565 โดยพิจารณาถึงความรู� ความสามารถ 
ความเป�นอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต�งต้ังผู�สอบบัญช�จาก บร�ษัท สอบบัญช� ดี ไอ เอ อินเตอร�เนช่ันแนล 
จำกัด ซ�ง่จะได�นำเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัท พิจารณาแต�งต้ังผู�สอบบัญช� และค�าตอบแทนประจำป� เพ่ือเสนอต�อท่ีประชุม
สามัญผู�ถือหุ�นให�พิจารณาและมีมติอนุมัติต�อไป
  ทั้งนี้ รายละเอียดจำนวนครั้งของการประชุมและการเข�าประชุมของคณะกรรมการชุดย�อยโดยรวมทั้งหมด 
ปรากฏในหัวข�อ 8.1.2 การเข�าร�วมประชุมและการจ�ายค�าตอบแทนกรรมการรายบุคคล และรายละเอียดการเข�าร�วมประชุม
ของกรรมการแต�ละท�านในคณะกรรมการชุดย�อย ปรากฏในหัวข�อ 7.3 ข�อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการชุดย�อยแต�ละชุด
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 8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการชุดย�อยอื่นในรอบป�ที่ผ�านมา 
  สำหรับสรุปผลการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการชุดย�อยอ่ืน ได�แก� คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง 

  (1) รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน 
   บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได�แต�งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน โดยมี
กรรมการบร�ษัท 3 ท�าน ในป� 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน มีการประชุม 2 คร้ัง โดยปฏิบัติหน�าท่ี
ตามที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท ดังนี้

   ด�านการสรรหา มีหน�าท่ี สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เข�าดำรงตำแหน�งกรรมการบร�ษัทแทนกรรมการ
บร�ษัทที่ต�องออกตามวาระ โดยพิจารณาจากพื้นฐานความเช�่ยวชาญ ที่ตรงกับความต�องการของบร�ษัทฯ มีความรู� ความ
สามารถ ประสบการณ� ภาวะผู�นำ ว�สัยทัศน� คุณธรรมและจร�ยธรรม รวมทั้งมีคุณสมบัติ และไม�มีลักษณะต�องห�ามตาม
กฎหมาย ประกาศท่ีเก่ียวข�อง และข�อบังคับของบร�ษัท เพ่ือให�ม่ันใจว�าบร�ษัทฯ มีกระบวนการสรรหาบุคคลเข�าดำรงตำแหน�ง
กรรมการบร�ษัทอย�างโปร�งใส
   บร�ษัทฯ ได�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอช�อ่บุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป�นกรรมการบร�ษัทในการประชุม
สามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2565 เป�นการล�วงหน�า ตั้งแต�วันที่ 1-30 ธันวาคม 2564 ปรากฎว�าไม�มีผู�ถือหุ�นเสนอช�่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการบร�ษัท
   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน ได�พิจารณาสรรหา และกลั่นกรองคุณสมบัติเป�นรายบุคคล
โดยกรรมการสรรหาท่ีมีส�วนได�เสียไม�ได�ออกเสียงเลือกต้ังตนเอง โดยพิจารณาความรู� ความสามารถประสบการณ� รวมท้ัง
ความเป�นอิสระของกรรมการอิสระในเร�่องของประสิทธ�ภาพในการปฏิบัติหน�าที่ และสามารถให�ความเห็นได�อย�างอิสระ
และเป�นไปตามหลักเกณฑ�ท่ีเก่ียวข�อง ซ�ง่จากการพิจารณาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทนมีมติเห็นสมควร
เสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นแต�งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท�าน ซ�่งพ�นตำแหน�งตามวาระกลับเข�าดำรงตำแหน�งกรรมการบร�ษัท 
อีกวาระหนึ่ง โดยจะเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัทให�ความเห็นชอบ ก�อนที่จะเสนอต�อที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
   ด�านการกำหนดค�าตอบแทน ได�พิจารณาหลักเกณฑ�ในการจ�ายและรูปแบบค�าตอบแทน รวมทั้งพิจารณา
วงเง�นค�าตอบแทนและการจัดสรรค�าตอบแทนจ�ายให�แก�กรรมการบร�ษัท ในการทำหน�าที่ คือ หน�าที่กรรมการบร�ษัท  
หน�าที่กรรมการตรวจสอบ หน�าที่กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน หน�าที่กรรมการบร�หารความเสี่ยง และหน�าที่
กรรมการธรรมาภิบาล เพ่ือเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัทให�ความเห็นชอบก�อนท่ีจะเสนอต�อท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นอนุมัติ  
โดยบร�ษัทฯ ได�เป�ดเผยค�าตอบแทนของกรรมการบร�ษัทเป�นรายบุคคลไว�ในแบบ 56-1 One Report

         (นายบุญชัย โชควัฒนา)
                                       ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
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  (2) รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

   คณะกรรมการบร�ษัท ได�แต�งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีหน�าที่รับผิดชอบด�านการกำกับดูแลการ
ดำเนินงานของบร�ษัท ให�เป�นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี มีการบร�หารจัดการอย�างโปร�งใส เป�ดเผย ตรวจสอบได� 
และเป�นธรรมกับผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม โดยในป� 2564 คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมรวม 12 ครั้ง สรุปสาระ
สำคัญในการปฏิบัติหน�าที่ได�ดังนี้
   1. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพ่ือเป�นแนวทางในการปฏิบัติหน�าท่ีให�สอดคล�องกับหลักการ
กำกับดูแล และมีความเหมาะสมกับสถานการณ�ในป�จจุบัน
   2. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัทฯ รวมทั้งติดตามให�มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ตลอดจนมีการติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบร�ษัท และกรรมการ
ชุดย�อย
   3. ปรับปรุงนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน และข�อปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน เพ่ือให�สอดคล�อง
กับแบบประเมินตนเอง ฉบับปรับปรุงของแนวร�วมต�อต�านคอร�รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
   4. ติดตามการปฏิบัติงานของคณะทำงานชุดย�อย ซ�ง่ครอบคลุมระบบงานด�านการขาย การตลาด การบร�หาร
จัดการขนส�ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และบัญช�การเง�น ให�มีการปฏิบัติเป�นไปตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต�างๆ 
ขององค�กร
   5. ดูแลและสนับสนุนให�บร�ษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และส�งเสร�มให�มีการดำเนินงาน
ด�านความยั่งยืน ทั้งด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม

   คณะกรรมการธรรมาภิบาลเช�อ่ม่ันว�าบร�ษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และมุ�งม่ัน
ที่จะพัฒนาด�านการกำกับดูแลกิจการอย�างต�อเนื่อง ควบคู�ไปกับความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม ซ�่งจะเป�น
ป�จจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานให�มีประสิทธ�ภาพ ตลอดจนส�งเสร�มให�บร�ษัทฯ ได�รับความไว�วางใจจากผู�มีส�วน
ได�เสียทุกกลุ�ม อันจะเป�นรากฐานให�บร�ษัทฯ เติบโตอย�างยั่งยืน

         (นางผาสุข  รักษาวงศ�)
         ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
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  (3) รายงานของคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

              คณะกรรมการบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ให�ความสำคัญในการบร�หารจัดการความเสี่ยงจ�งได�มี
การแต�งตั้งคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง โดยในรอบป� 2564 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง คณะกรรมการบร�หารความ
เสี่ยงได�ปฏิบัติตามกฎบัตร มุ�งเน�นในการพัฒนาการบร�หารความเสี่ยงอย�างเป�นระบบ เพ่ือส�งเสร�มการเติบโตและความ
ยั่งยืนของบร�ษัท ดังนี้

   1. กำกับ (Govern) การบร�หารความเสี่ยงให�เป�นไปตามนโยบายการบร�หารความเสี่ยง 
   2. สร�างวัฒนธรรมความเสี่ยงองค�กร ให�พนักงานทุกระดับให�ความสำคัญและตระหนักในการบร�หารความ
    เสี่ยง ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาองค�ความรู�ผ�านการอบรมศาสตร�ด�านการบร�หารความเสี่ยง
   3. ทบทวนกรอบการบร�หารความเสี่ยง ให�เป�นไปตามทิศทางเช�งยุทธศาสตร� พันธกิจและว�สัยทัศน�และ
    พัฒนาระบบบร�หารความเสี่ยงอย�างเป�นรูปธรรมตามมาตรฐานสากล COSO ERM 2017 (Committee 
    of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Enterprise Risk Management, 
    2017)
   4. ร�วมว�เคราะห�ความเส่ียงและโอกาสของบร�ษัท ประเมินโอกาสเกิด ผลกระทบของความเส่ียง และร�วมคิด
    แนวทางการบร�หารความเสี่ยงให�ความเสี่ยงอยู�ในระดับที่ยอมรับได�
   5. ติดตาม (Monitor) ความเสี่ยงและร�วมว�เคราะห�ความเสี่ยงใหม� (Emerging Risk) ให�สอดคล�องกับ
    ทิศทางในอนาคตของบร�ษัท เป�นประจำ

         (นางชัยลดา  ตันติเวชกุล)
         ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง

รายงานผลการดำเนินงานด�านการกำกับดูแลกิจการ
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การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน

9. การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
 9.1 การควบคุมภายใน
  9.1.1. ความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบร�ษัท
  คณะกรรมการบร�ษัท ให�ความสำคัญต�อระบบการควบคุมในด�านการดำเนินงาน การเง�น การปฏิบัติงาน และ
การกำกับดูแล มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติตามระดับต�างๆ ไว�เป�นลายลักษณ�อักษร มีการแบ�งแยกหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงาน
โดยมีหน�วยงานตรวจสอบภายในทำหน�าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล�าว ตลอดจนให�คำแนะนำเพื่อให�เกิด
ความมั่นใจว�าได�ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย�างมีประสิทธ�ผล มีความเป�นอิสระ สามารถทำหน�าที่ตรวจสอบและ
ถ�วงดุลได�อย�างเต็มที่ ตลอดจนได�มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข�อกำหนดที่เกี่ยวข�องได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ
  คณะกรรมการบร�ษัทได�กำหนดให�หน�วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต�อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบร�หาร ซ�่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน�าที่สอบทานให�บร�ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธ�ภาพ โดยบร�ษัทได�มีการทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมและป�องกันความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดข�้น โดยให�ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล�วงหน�าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ
  ในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท คร้ังท่ี 11 (ชุดท่ี 28) เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ� 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบ
จำนวน 3 ท�าน เข�าร�วมประชุมด�วย คณะกรรมการบร�ษัทประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำป� 2564  
โดยการสอบถามข�อมูลจากฝ�ายจัดการ และผลการสอบทานระบบควบคุมภายในตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ซ�่งคณะกรรมการบร�ษัทไม�พบข�อบกพร�องที่เป�นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบร�ษัท ในด�านต�างๆ 
ทั้ง 5 ด�านตามแนวทางของ COSO จ�งมีความเห็นร�วมกันว�าบร�ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอกับ
สภาพการดำเนินงานป�จจุบัน โดยมีบุคลากรอย�างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ ดังนี้
  1. การควบคุมภายในองค�กร
   คณะกรรมการบร�ษัท มีการกำหนดนโยบายและเป�าหมายการดำเนินธุรกิจท่ีชัดเจน และติดตามการปฏิบัติตาม
นโยบายและเป�าหมายที่กำหนดไว�อยู�เสมอ เพื่อให�สอดคล�องกับสภาพการณ�ในขณะนั้น โดยมีการจัดโครงสร�างองค�กร
ที่มีลักษณะการกระจายอำนาจ และกำหนดอำนาจการอนุมัติตามระดับต�างๆ ไว�เป�นลายลักษณ�อักษร เพื่อให�การปฏิบัติ
งานมีความคล�องตัว เกิดการตรวจสอบและถ�วงดุลระหว�างกัน และจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต�างๆ ตลอดจน
อำนาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู�อำนวยการ เป�นลายลักษณ�อักษร เพ่ือแบ�งแยกหน�าท่ีให�ชัดเจน ตลอดจน
มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และ
พนักงาน รวมถึงการกำหนดนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน และข�อปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน ไว�เป�น
ลายลักษณ�อักษร พร�อมท้ังส่ือสารให�กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงานทุกระดับได�รับทราบ เพ่ือเป�นแนวทางให�ทุกคน
ปฏิบัติหน�าที่ด�วยความซ�่อตรงไม�ก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับบร�ษัท ซ�่งรวมถึงการไม�ทุจร�ตคอร�รัปชันอัน
ก�อให�เกิดความเสียหายต�อองค�กรด�วย โดยบร�ษัทมีกระบวนการติดตามและประมวลผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดี และระเบียบว�ธ�ปฏิบัติในการทำงานดังกล�าว ซ�ง่หากพบการไม�ปฏิบัติตาม บร�ษัทมีกระบวนการท่ีสามารถ
ลงโทษหร�อจัดการกับการฝ�าฝ�นได�อย�างเหมาะสมภายในเวลาอันควร และเป�นไปตามข�อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและ
กฎหมายที่เก่ียวข�อง
   ในป� 2564 บร�ษัทฯ ไม�ได�รับการแจ�งเบาะแสทุจร�ตคอร�รัปชันในทุกๆ ช�องทางที่เป�ดรับแต�อย�างใด
  2. การประเมินความเสี่ยง
   คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมายให�คณะกรรมการบร�หารความเส่ียง ทำหน�าท่ีดูแลการบร�หารความเส่ียงอย�าง
เป�นระบบและมีประสิทธ�ภาพ มีการว�เคราะห�ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข�น้จากท้ังป�จจัยภายในและป�จจัยภายนอก ซ�ง่อาจส�งผล
กระทบต�อการดำเนินธุรกิจขององค�กร มีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย�างต�อเนื่องให�อยู�ในระดับที่ยอมรับได� 
รวมทั้งผู�บร�หารทุกระดับมีส�วนร�วมในการบร�หารความเสี่ยงและได�มีการสื่อสารให�พนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติเป�น
ส�วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค�กร
   ท้ังน้ีคณะกรรมการบร�หารความเส่ียง มีการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจร�ต และมีการทบทวนเป�าหมายการ
ปฏิบัติงานอย�างรอบคอบ รวมทั้งได�พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให�สิ่งจูงใจหร�อผลตอบแทนแก�พนักงานว�าไม�มี
ลักษณะส�งเสร�มให�พนักงานกระทำในสิ่งที่ไม�เหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาและสอบถาม
ผู�บร�หารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจร�ต และมาตรการที่บร�ษัทดำเนินการเพื่อป�องกันการทุจร�ต โดยบร�ษัทได�สื่อสารให�
กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หารและพนักงานทุกคนเข�าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต�อต�านการทุจร�ต
คอร�รัปชัน และห�ามรับหร�อจ�ายสินบนเพ่ือผลประโยชน�ทางธุรกิจตามท่ีบร�ษัทได�กำหนดไว� รวมท้ังได�ส่ือสารและประชาสัมพันธ�
นโยบายต�อต�านการคอร�รัปชันของบร�ษัท ไปยังผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม
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  3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
   บร�ษัทได�กำหนดอำนาจหน�าที่ และวงเง�นอนุมัติของฝ�ายบร�หารในแต�ละระดับไว�อย�างชัดเจนและเป�น
ลายลักษณ�อักษร รวมถึงมีการแบ�งแยกหน�าที่ความรับผิดชอบของแต�ละหน�วยงานออกจากกัน เพื่อเป�นการตรวจสอบ
ซ�ง่กันและกัน รวมท้ังได�จัดให�มีระเบียบว�ธ�การปฏิบัติเก่ียวกับการทำธุรกรรมด�านการเง�น การจัดซ�อ้ และการบร�หารท่ัวไป
ไว�เป�นลายลักษณ�อักษร ตลอดจนมีมาตรการติดตามให�การดำเนินงานของบร�ษัทเป�นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ในกรณี
ท่ีมีการทำธุรกรรมกับผู�ถือหุ�นรายใหญ� กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร หร�อผู�ท่ีเก่ียวข�องกับบุคคลดังกล�าว รวมถึงรายการเก่ียวโยง 
บร�ษัทได�ปฎิบัติตามขั้นตอนของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎเกณฑ�ที่เกี่ยวข�องโดยคำนึงถึงประโยชน�สูงสุดของ
บร�ษัทเป�นสำคัญ และมีนโยบายกำหนดให�การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต�างๆ ต�องกระทำโดยผู�ไม�มีส�วนได�เสีย เพ่ือป�องกัน
การหาโอกาสหร�อนำผลประโยชน�ของบร�ษัทไปใช�ส�วนตัว  
   คณะกรรมการบร�ษัท มีการติดตามผลการดำเนินงานของบร�ษัท เป�นประจำทุกเดือน และติดตามให�การ
ดำเนินงานของบร�ษัทเป�นไปตามมติคณะกรรมการบร�ษัท มติท่ีประชุมผู�ถือหุ�นและกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง รวมถึงมอบหมาย
ให�สำนักตรวจสอบภายในทำหน�าท่ีตรวจสอบ สอบทาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป�นไปตาม
ขั้นตอน ระเบียบปฏิบัติ และนโยบายของบร�ษัท
  4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
   บร�ษัทมีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุข�อมูลท่ีจำเป�นและเพียงพอต�อการตัดสินใจ และจัดส�งให�
คณะกรรมการบร�ษัทภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด มีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท มีการจัดเก็บ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญช�ไว�อย�างครบถ�วน เป�นหมวดหมู�ในสถานที่ที่ปลอดภัยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 
และบร�ษัทให�ความสำคัญต�อระบบสารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการ
ทำงานอย�างต�อเนื่อง และมีประสิทธ�ภาพเพียงพอต�อการนำข�อมูลไปใช�เพื่อพิจารณาตัดสินใจทั้งในระดับหน�วยงาน และ
ระดับองค�กร เพ่ือให�ม่ันใจว�าการส่ือสารน้ันถูกต�องเหมาะสมเป�นประโยชน� น�าเช�อ่ถือ รวมท้ังมีระบบรักษาความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศและข�อมูลอย�างมีประสิทธ�ภาพเพียงพอ ตลอดจนมีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉิน สำหรับป�องกัน
เร�่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ   
   อีกท้ังบร�ษัทจัดให�มีช�องทางการส่ือสาร เพ่ือเป�นช�องทางในการส่ือสารรับแจ�งข�อมูล ร�องเร�ยนเสนอแนะ หร�อ
เบาะแสเก่ียวกับการทุจร�ตคอร�รัปชัน โดยข�อมูลของผู�แจ�งเบาะแสและข�อร�องเร�ยนจะถูกรักษาไว�เป�นความลับ
  5. ระบบการติดตาม
   บร�ษัทได�มีการติดตามผลการดำเนินงานเป�นประจำทุกเดือน และมีการเปร�ยบเทียบผลการดำเนินงานใน
ป�ก�อน มีการว�เคราะห�สาเหตุความแตกต�าง เพ่ือปรับกลยุทธ�ให�สามารถบรรลุเป�าหมายท่ีกำหนดไว� อีกท้ังให�ผู�บังคับบัญชา
ของแต�ละฝ�ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย�างสม่ำเสมอ เพ่ือให�ม่ันใจว�าการควบคุมภายในได�ดำเนินการ
ไปอย�างครบถ�วน เหมาะสม โดยมีสำนักตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ ว�เคราะห� ประเมินผลการ
ควบคุมภายในของระบบงานต�างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย�างต�อเน่ือง รายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ต�อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบร�หารกรณีท่ีตรวจพบข�อบกพร�องท่ีมีสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบ
จะรายงานต�อคณะกรรมการบร�ษัท เพ่ือเสนอให�ดำเนินการปรับปรุงแก�ไข และให�มีการตรวจติดตามควาบคืบหน�าในการ
ปรับปรุงข�อบกพร�องอย�างสม่ำเสมอ

  9.1.2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบร�ษัทมีความเห็นพ�องต�องกันว�าบร�ษัทมีระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมและเพียงพอ ซ�่งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ได�แสดงไว�ในเอกสารแนบ 6 และผู�สอบบัญช�ไม�มี
ข�อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

 9.2 รายการระหว�างกัน
  การอนุมัติการทำรายการระหว�างกันที่เป�นรายการเกี่ยวโยงกัน บร�ษัทได�นำเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันให�
คณะกรรมการบร�ษัทพิจารณาความเหมาะสมสำหรับการทำรายการดังกล�าว ท้ังน้ีกรรมการบร�ษัทท่ีมีส�วนได�เสียในวาระใด
ได�ออกจากห�องประชุมและไม�ได�ออกเสียงในวาระนั้น และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม บร�ษัทได�แจ�งมติและได�ดำเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 

การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
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  ทั้งนี้คณะกรรมการบร�ษัท ได�มีมติอนุมัติหลักการให�ฝ�ายจัดการสามารถทำธุรกรรมที่เป�นรายการธุรกิจปกติ 
หร�อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีข�อตกลงทางการค�าในลักษณะเดียวกับที่ว�ญูชนจะพึงกระทำกับคู�สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ�เดียวกัน ด�วยอำนาจต�อรองทางการค�าที่ปราศจากอิทธ�พลในการที่ตนมีสถานะเป�นกรรมการ ผู�บร�หาร หร�อ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข�อง โดยมีการขออนุมัติหลักการทุกป� และสรุปรายการระหว�างกันทุกไตรมาส เพื่อรายงานต�อที่
ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท 
  ในป� 2564 บร�ษัทมีรายการระหว�างกันกับบุคคลท่ีมีความเก่ียวโยง และได�มีการแจ�งมติผ�านระบบเผยแพร�ข�อมูล
ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย โดยบร�ษัทได�เป�ดเผยข�อมูลไว�อย�างครบถ�วน ได�แก� ช�่อของบุคคลที่ทำรายการ
ระหว�างกัน ความสัมพันธ� ลักษณะของรายการและเง�่อนไข และนโยบายราคาและมูลค�าของรายการ สรุปรายละเอียด
ได�ดังนี้

  การให�ความช�วยเหลือทางการเง�นตามสัดส�วนการลงทุน
  1. บร�ษัท สหโตคิว คอร�ปอเรชั่น จำกัด        
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 1 (ชุดที่ 28) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 อนุมัติการต�ออายุ
สัญญาค้ำประกันวงเง�นสินเช�่อให�แก�บร�ษัท สหโตคิว คอร�ปอเรชั่น จำกัด ต�อ TOKYO CORPORATION ตามสัดส�วน
การถือหุ�น ภายในวงเง�น 12,000,000 บาท ซ�่งเป�นการต�ออายุวงเง�นสินเช�่อออกไปอีก 1 ป� โดยเร�่มตั้งแต�วันที่ 31 
พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565       
   โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันได�แก� บร�ษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบร�ษัท ไอ.ซ�.ซ�. 
อินเตอร�เนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�ร�วมกัน และนายบุณยสิทธ� ์โชควัฒนา เป�นกรรมการท้ังสองบร�ษัท
  2. บร�ษัท ทรานคอสมอส (ไทยแลนด�) จำกัด       
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 2 (ชุดที่ 28) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 อนุมัติการค้ำประกัน
วงเง�นสินเช�อ่ให�แก�บร�ษัท ทรานคอสมอส (ไทยแลนด�) (TCT) จำกัด ตามสัดส�วนการถือหุ�น ภายในวงเง�น 7,200,000 บาท
ต�อ ทรานสคอสมอส อิงค� (transcosmos inc.) ระยะเวลาค้ำประกัน 2 ป� 10 เดือน (เร�่มตั้งแต� 30 มิถุนายน 2564 ถึง 
30 เมษายน 2567)  
   โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือบร�ษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�ร�วมกัน 
และ นายธรรมรัตน� โชควัฒนา เป�นกรรมการทั้งสองบร�ษัท
  3. บร�ษัท ทรานคอสมอส (ไทยแลนด�) จำกัด       
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 6 (ชุดที่ 28) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 อนุมัติการค้ำประกัน
วงเง�นสินเช�อ่ให�แก�บร�ษัท ทรานคอสมอส (ไทยแลนด�) (TCT) จำกัด ตามสัดส�วนการถือหุ�น ภายในวงเง�น 7,200,000 บาท
ต�อ ทรานสคอสมอส อิงค� (transcosmos inc.) ระยะเวลาค้ำประกัน 2 ป� (เร�ม่ต้ังแต� 31 ตุลาคม 2564 ถึง 30 ตุลาคม 
2566)  
    โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือบร�ษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�ร�วมกัน 
และ นายธรรมรัตน� โชควัฒนา เป�นกรรมการทั้งสองบร�ษัท

  ทั้งนี้รายการระหว�างกันในช�วง 3 ป�ที่ผ�านมา สามารถดูได�จากรายงาน 56-1 ป�ก�อนๆ บนเว็บไซต�ของบร�ษัท  

  รายการระหว�างกันที่เป�นรายการธุรกิจปกติ     
  บร�ษัทฯ มีรายการระหว�างกันท่ีเป�นรายการธุรกิจปกติ หร�อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ กับกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน 
ตามรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเง�น ข�อ 36

  แนวโน�มในการทำรายการระหว�างกัน   
  การดำเนินธุรกิจส�วนใหญ�ของบร�ษัท เป�นไปตามธุรกิจปกติทางการค�า โดยมีเง�่อนไขการค�าโดยทั่วไป ในกรณี
รายการระหว�างกันที่เป�นรายการเกี่ยวโยง บร�ษัทฯ ถือปฏิบัติให�เป�นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน
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งบการเง�น
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ส�วนที่ 3
งบการเง�น

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทต�อรายงานทางการเง�น

  คณะกรรมการบร�ษัทได�ตระหนักถึงภาระหน�าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบร�ษัทจดทะเบียน ในการ
เป�นผู�รับผิดชอบต�องบการเง�นของบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย ซ�ง่งบการเง�นดังกล�าวได�จัดทำข�น้
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น (TFRS) โดยพิจารณาเลือกใช�นโยบายบัญช�ท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย�างสม่ำเสมอ 
ประกอบกับการใช�ดุลยพินิจอย�างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ 

  มีการเป�ดเผยข�อมูลสำคัญอย�างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเง�น ตลอดจนแสดงคำอธ�บายและการ
ว�เคราะห� ฐานะการเง�นและผลการดำเนินงานของบร�ษัท และบร�ษัทย�อย เพ่ือให�เกิดประโยชน�ต�อผู�ถือหุ�นและนักลงทุนท่ัวไป 
ทั้งนี้งบการเง�นดังกล�าวได�ผ�านการตรวจสอบและให�ความเห็นอย�างไม�มีเง�่อนไขจากผู�สอบบัญช�รับอนุญาตที่เป�นอิสระ 

  นอกจากนี้คณะกรรมการบร�ษัท ได�ส�งเสร�มให�บร�ษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให�มี
ระบบการบร�หารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผล เพ่ือให�ม่ันใจได�ว�าการบันทึกข�อมูล
ทางบัญช�มีความถูกต�อง ครบถ�วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว�ซ�่งทรัพย�สินของบร�ษัท และบร�ษัทย�อย รวมถึงป�องกัน
ไม�ให�เกิดการทุจร�ตหร�อการดำเนินการที่ผิดปกติอย�างมีสาระสำคัญ 

  ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษัท ซ�่งประกอบด�วยกรรมการที่เป�นอิสระทำหน�าที่สอบทานเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเง�น และระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได�ปรากฎในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ�่งแสดงไว� แบบ 56-1 One Report 

  คณะกรรมการบร�ษัท มีความเห็นว�าการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ระบบการบร�หารความเส่ียง และระบบการควบคุม
ภายในของบร�ษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร�างความเช�อ่ม่ันอย�างสมเหตุสมผลได�ว�างบการเง�นของบร�ษัท
และบร�ษัทย�อย สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได�จัดทำและเป�ดเผยโดยถูกต�องตามที่ควรในสาระสำคัญ 

         (นายบุญชัย  โชควัฒนา)
                    ประธานกรรมการ 

วันที่  22  กุมภาพันธ�  2565
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งบการเง�น

เสนอ ผู�ถือหุ�นบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น
  ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการของบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และ
บร�ษัทย�อย (“กลุ�มบร�ษัท”) และของเฉพาะบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (“บร�ษัท”) ซ�่งประกอบด�วย งบแสดง
ฐานะการเง�นรวมและงบแสดงฐานะการเง�นเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส�วนของผู�ถือหุ�นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเง�นสดรวมและงบกระแสเง�นสดเฉพาะกิจการสำหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกัน 
และหมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ

  ข�าพเจ�าเห็นว�า งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการข�างต�นนี้แสดงฐานะการเง�นรวมและฐานะการเง�น 
เฉพาะกิจการของบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย และของเฉพาะบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเง�นสดรวม
และกระแสเง�นสดเฉพาะกิจการ สำหรับป�ส้ินสุดวันเดียวกันโดยถูกต�องตามท่ีควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเง�น

เกณฑ�ในการแสดงความเห็น
  ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช� ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าได�กล�าวไว�ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญช�ต�อการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการในรายงานของข�าพเจ�า 
ข�าพเจ�ามีความเป�นอิสระจากกลุ�มบร�ษัทตามข�อกำหนดจรรยาบรรณของผู�ประกอบว�ชาช�พบัญช�ท่ีกำหนดโดยสภาว�ชาช�พบัญช�
ในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ และข�าพเจ�าได�ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ
ด�านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ�ง่เป�นไปตามข�อกำหนดเหล�าน้ี ข�าพเจ�าเช�อ่ว�าหลักฐานการสอบบัญช�ท่ีข�าพเจ�าได�รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช�เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า

เร�่องสำคัญในการตรวจสอบ  
  เร�่องสำคัญในการตรวจสอบคือเร�่องต�างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู�ประกอบว�ชาช�พของข�าพเจ�า
ในการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการสำหรับงวดป�จจุบัน ข�าพเจ�าได�นำเร�่องเหล�านี้มาพิจารณา
ในบร�บทของการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า 
ทั้งนี้ข�าพเจ�าไม�ได�แสดงความเห็นแยกต�างหากสำหรับเร�่องเหล�านี้

เร�่องสำคัญในการตรวจสอบ พร�อมว�ธ�การตรวจสอบมีดังต�อไปนี้ 

ค�าส�งเสร�มการขายค�างรับ-ค�างจ�าย
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บร�ษัทฯ มีค�าส�งเสร�มการขายค�างจ�าย จำนวน 2,785.28 ล�านบาท และค�า
ส�งเสร�มการขายค�างรับ จำนวน 2,243.46 ล�านบาท ซ�่งเกิดจากบร�ษัทฯ ได�มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดมากมายโดย
บร�ษัทฯ จะได�รับเง�นสนับสนุนการจัดกิจกรรมในรูปแบบของส�วนลดพิเศษจากผู�จำหน�ายสินค�า ซ�ง่มีจำนวนท่ีเป�นสาระสำคัญ 
โดยค�าส�งเสร�มการขายจะผันแปรไปตามลักษณะและช�วงเวลาท่ีเกิดกิจกรรมท่ีเก่ียวข�อง ผู�บร�หารจะประมาณการค�าส�งเสร�ม
การขายจ�ายและค�าส�งเสร�มการขายรับ ข�าพเจ�าจ�งให�ความสนใจในการตรวจสอบเก่ียวกับมูลค�าและระยะเวลาในการรับรู�
รายการค�าส�งเสร�มการขาย ค�างจ�ายและค�างรับที่ผู�บร�หารประมาณข�้น 

ข�าพเจ�าได�รับความเช�่อมั่นเก่ียวกับรายการค�าส�งเสร�มการขาย ดังนี้
  • ทำความเข�าใจ ประเมินการควบคุมภายในทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม และประเมินระบบ
   การควบคุมภายในเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข�อง เช�น การจัดทำแผนกิจกรรมประจำป� แผนการ
   จัดรายการประจำป� ขั้นตอนการขออนุมัติค�าส�งเสร�มการขาย ขั้นตอนการขออนุมัติการจัดรายการ ขั้นตอน
   การขออนุมัติงบประมาณ และการบันทึกข�อมูล รวมทั้งการป�ดรายการค�าส�งเสร�มการขายที่เกิดข�้น
  • ทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีสำคัญของผู�บร�หารท่ีเก่ียวกับการรับรู�ค�าส�งเสร�มการขายจ�ายและค�าส�งเสร�ม
   การขายรับ
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  • สุ�มตรวจสอบการบันทึกค�าส�งเสร�มการขายระหว�างป� และตอนสิ้นป�ว�าบันทึกด�วยจำนวนและระยะเวลา
   ที่เหมาะสมหร�อไม� โดยตรวจสอบกับข�อตกลงหร�อหลักฐานการติดต�อกับผู�ขาย การอนุมัติรายการ
  • ตรวจตัดยอดรายการค�าส�งเสร�มการขายจ�ายและรับ ก�อนและหลังวันที่ในงบการเง�น โดยตรวจสอบตาม
   ข�อตกลงหร�อหลักฐานติดต�อกับผู�ขาย

การวัดมูลค�าของเง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัทที่ไม�ได�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�
  ตามท่ีได�เป�ดเผยไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเง�นข�อ 13 กลุ�มบร�ษัทมีเง�นลงทุนในตราสารทุนท่ีไม�ได�จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย�หลายแห�งเป�นจำนวนเง�น 5,776.17 ล�านบาทในงบการเง�นรวม และจำนวน 5,730.63 ล�านบาท
ในงบการเง�นเฉพาะกิจการ ซ�่งตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที่ 9 เร�่อง เคร�่องมือทางการเง�น กำหนดให�
ต�องวัดมูลค�าเง�นลงทุนในตราสารทุนด�วยมูลค�ายุติธรรม และกลุ�มบร�ษัทได�จัดประเภทเง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัท
ท่ีไม�ได�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�เป�นเง�นลงทุนในสินทรัพย�ทางการเง�นท่ีกำหนดให�วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�าน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กลุ�มบร�ษัทมีความเส่ียงท่ีเป�นสาระสำคัญเก่ียวกับการประเมินมูลค�าของเง�นลงทุนโดยใช�เทคนิค
การประเมินมูลค�าซ�ง่ใช�ข�อมูลท่ีไม�สามารถสังเกตได�อย�างเป�นนัยสำคัญ เช�น การคิดลดกระแสเง�นสด การคิดลดเง�นป�นผล 
หร�อมูลค�าสินทรัพย�สุทธ�ที่รายงานล�าสุดปรับปรุงด�วยป�จจัยอื่นที่เกี่ยวข�อง (ถ�ามี) ซ�่งผู�บร�หารต�องใช�ดุลยพินิจอย�างมาก
ในการเลือกใช�โมเดลการวัดมูลค�า และข�อสมมติฐานต�างๆ ข�าพเจ�าจ�งเห็นว�าเร�อ่งดังกล�าวเป�นเร�อ่งสำคัญในการตรวจสอบ

ข�าพเจ�าได�รับความเช� ่อมั ่นเกี ่ยวกับการวัดมูลค�าของเง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัทที ่ไม�ได�จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย� ดังน้ี
  • ทำความเข�าใจ และประเมินกระบวนการวัดมูลค�าของเง�นลงทุน ซ�่งรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
   เทคนิคที่ใช�ในการประเมินมูลค�า
  • พิจารณาความเหมาะสมของข�อสมมติฐานที่สำคัญที่ใช�ในการประเมินมูลค�า รวมทั้งข�อมูลที่ใช�ในการคำนวณ 
   เช�น อัตราคิดลด และอัตราการเติบโตของรายได�ในระยะยาว เป�นต�น
  • ทดสอบการคำนวณมูลค�ายุติธรรมของเง�นลงทุน ตามแบบจำลองของการลงทุน
  • ประเมินความเพียงพอของการเป�ดเผยข�อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่เก่ียวข�อง

ข�อมูลอื่น 
  ผู�บร�หารเป�นผู�รับผิดชอบต�อข�อมูลอ่ืน ข�อมูลอ่ืนประกอบด�วย ข�อมูลซ�ง่รวมอยู�ในรายงานประจำป�ของกลุ�มบร�ษัท
แต�ไม�รวมถึงงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการและรายงานของผู�สอบบัญช�ที่อยู�ในรายงานนั้น ข�าพเจ�าคาดว�า
ข�าพเจ�าจะได�รับรายงานประจำป�ภายหลังวันที่ในรายงานของผู�สอบบัญช�นี้

  ความเห็นของข�าพเจ�าต�องบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการไม�ครอบคลุมถึงข�อมูลอ่ืนและข�าพเจ�าไม�ได�
ให�ความเช�่อมั่นต�อข�อมูลอื่น 

  ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการคือ การอ�าน
และพิจารณาว�าข�อมูลอื่นมีความขัดแย�งที่มีสาระสำคัญกับงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการหร�อกับความรู�
ที่ได�รับจากการตรวจสอบของข�าพเจ�า หร�อปรากกฎว�าข�อมูลอื่นมีการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญ
หร�อไม�

  เมื่อข�าพเจ�าได�อ�านรายงานประจำป�ของกลุ�มบร�ษัท หากข�าพเจ�าสรุปได�ว�ามีการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�ง
อันเป�นสาระสำคัญ ข�าพเจ�าจะสื่อสารเร�่องดังกล�าวกับผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให�มีการดำเนินการแก�ไขข�อมูล
ที่แสดงขัดต�อข�อเท็จจร�งอย�างเหมาะสม
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ความรับผิดชอบของผู�บร�หารและผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแลต�องบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ
  ผู�บร�หารมีหน�าที่รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการเหล�านี้โดย
ถูกต�องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู�บร�หารพิจารณา
ว�าจำเป�นเพื่อให�สามารถจัดทำงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�ง
อันเป�นสาระสำคัญไม�ว�าจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด

  ในการจัดทำงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ ผู�บร�หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุ�มบร�ษัทในการดำเนินงานต�อเน่ือง เป�ดเผยเร�อ่งท่ีเก่ียวกับการดำเนินงานต�อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใช�เกณฑ�
การบัญช�สำหรับการดำเนินงานต�อเน่ืองเว�นแต�ผู�บร�หารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุ�มบร�ษัทหร�อหยุดดำเนินงานหร�อไม�สามารถ
ดำเนินงานต�อเนื่องต�อไปได�

  ผู�มีหน�าท่ีในการกำกับดูแลมีหน�าท่ีในการสอดส�องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเง�นของกลุ�มบร�ษัท

ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญช�ต�อการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ
  การตรวจสอบของข�าพเจ�ามีวัตถุประสงค�เพื่อให�ได�ความเช�่อมั่นอย�างสมเหตุสมผลว�า งบการเง�นรวมและ
งบการเง�นเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญหร�อไม� ไม�ว�าจะเกิดจาก
การทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู�สอบบัญช�ซ�่งรวมความเห็นของข�าพเจ�าอยู�ด�วย ความเช�่อมั่นอย�าง
สมเหตุสมผลคือความเช�อ่ม่ันในระดับสูงแต�ไม�ได�เป�นการรับประกันว�าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช�
จะสามารถตรวจพบข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญที่มีอยู�ได�เสมอไป ข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอาจเกิดจาก
การทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด และถือว�ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ�ได�อย�างสมเหตุสมผลว�ารายการที่ขัดต�อข�อเท็จจร�ง
แต�ละรายการหร�อทุกรายการรวมกันจะมีผลต�อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู�ใช�งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะ
กิจการจากการใช�งบการเง�นเหล�านี้

ในการตรวจสอบของข�าพเจ�าตามมาตรฐานการสอบบัญช�ข�าพเจ�าได�ใช�ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู�ประกอบ
ว�ชาช�พตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข�าพเจ�ารวมถึง
  • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญในงบการเง�นรวมและ
   งบการเง�นเฉพาะกิจการ ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามว�ธ�การ
   ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต�อความเสี่ยงเหล�านั้น และได�หลักฐานการสอบบัญช�ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
   เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า ความเสี่ยงที่ไม�พบข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญ 
   ซ�่งเป�นผลมาจากการทุจร�ตจะสูงกว�าความเสี่ยงที่เกิดจากข�อผิดพลาด เนื่องจากการทุจร�ตอาจเกี่ยวกับการ
   สมรู�ร�วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว�นการแสดงข�อมูล การแสดงข�อมูลท่ีไม�ตรงตาม
   ข�อเท็จจร�งหร�อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
  • ทำความเข�าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข�องกับการตรวจสอบเพ่ือออกแบบว�ธ�การตรวจสอบท่ีเหมาะสม
   กับสถานการณ� แต�ไม�ใช�เพ่ือวัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็นต�อความมีประสิทธ�ผลของการควบคุมภายใน
   ของกลุ�มบร�ษัท
  • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญช�ท่ีผู�บร�หารใช�และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญช� 
   และการเป�ดเผยข�อมูลที่เก่ียวข�องซ�่งจัดทำโดยผู�บร�หาร
  • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช�เกณฑ�การบัญช�สำหรับการดำเนินงานต�อเนื่องของผู�บร�หาร และจาก
   หลักฐานการสอบบัญช�ที่ได�รับ สรุปว�ามีความไม�แน�นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ�หร�อสถานการณ�
   ที่อาจเป�นเหตุให�เกิดข�อสงสัยอย�างมีนัยสำคัญต�อความสามารถของกลุ�มบร�ษัทในการดำเนินงานต�อเนื่อง
   หร�อไม� ถ�าข�าพเจ�าได�ข�อสรุปว�ามีความไม�แน�นอนท่ีมีสาระสำคัญ ข�าพเจ�าต�องกล�าวไว�ในรายงานของผู�สอบบัญช�
   ของข�าพเจ�าโดยให�ข�อสังเกตถึงการเป�ดเผยข�อมูลในงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข�อง  
   หร�อถ�าการเป�ดเผยข�อมูลดังกล�าวไม�เพียงพอ ความเห็นของข�าพเจ�าจะเปลี่ยนแปลงไป ข�อสรุปของข�าพเจ�า
   ข�น้อยู�กับหลักฐานการสอบบัญช�ท่ีได�รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู�สอบบัญช�ของข�าพเจ�าอย�างไรก็ตามเหตุการณ�
   หร�อสถานการณ�ในอนาคตอาจเป�นเหตุให�กลุ�มบร�ษัทต�องหยุดการดำเนินงานต�อเนื่อง
  • ประเมินการนำเสนอ โครงสร�างและเนื้อหาของงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
   การเป�ดเผยข�อมูลว�างบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ�ในรูปแบบที่
   ทำให�มีการนำเสนอข�อมูลโดยถูกต�องตามที่ควรหร�อไม�
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งบการเง�น

  ได�รับหลักฐานการสอบบัญช�ที่เหมาะสมอย�างเพียงพอเกี่ยวกับข�อมูลทางการเง�นของกิจการภายในกลุ�มหร�อ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ�มบร�ษัทเพื่อแสดงความเห็นต�องบการเง�นรวม ข�าพเจ�ารับผิดชอบต�อการกำหนดแนวทาง 
การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ�มบร�ษัท ข�าพเจ�าเป�นผู�รับผิดชอบแต�เพียงผู�เดียวต�อความเห็นของ
ข�าพเจ�า

  ข�าพเจ�าได�สื่อสารกับผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแลในเร�่องต�างๆ ที่สำคัญ ซ�่งรวมถึงขอบเขตและช�วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได�วางแผนไว� ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข�อบกพร�องที่มีนัยสำคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข�าพเจ�าได�พบในระหว�างการตรวจสอบของข�าพเจ�า

  ข�าพเจ�าได�ให�คำรับรองแก�ผู�มีหน�าท่ีในการกำกับดูแลว�าข�าพเจ�าได�ปฏิบัติตามข�อกำหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข�อง
กับความเป�นอิสระและได�ส่ือสารกับผู�มีหน�าท่ีในการกำกับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ�ท้ังหมดตลอดจนเร�อ่งอ่ืนซ�ง่ข�าพเจ�า
เช�่อว�ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว�ากระทบต�อความเป�นอิสระของข�าพเจ�าและมาตรการที่ข�าพเจ�าใช�เพื่อ
ป�องกันไม�ให�ข�าพเจ�าขาดความเป�นอิสระ

  จากเร�่องที่สื่อสารกับผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแล ข�าพเจ�าได�พิจารณาเร�่องต�างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการในงวดป�จจุบันและกำหนดเป�นเร�อ่งสำคัญในการตรวจสอบ ข�าพเจ�า
ได�อธ�บายเร�่องเหล�านี้ในรายงานของผู�สอบบัญช� เว�นแต�กฎหมายหร�อข�อบังคับไม�ให�เป�ดเผยต�อสาธารณะเกี่ยวกับ
เร�อ่งดังกล�าว หร�อในสถานการณ�ท่ียากท่ีจะเกิดข�น้ ข�าพเจ�าพิจารณาว�าไม�ควรส่ือสารเร�อ่งดังกล�าวในรายงานของข�าพเจ�า
เพราะการกระทำดังกล�าวสามารถคาดการณ�ได�อย�างสมเหตุสมผลว�าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว�าผลประโยชน�ต�อ
ส�วนได�เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล�าว
 
        บร�ษัท สอบบัญช� ดี ไอ เอ อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด

        (นางสุว�มล กฤตยาเกียรณ�)
        ผู�สอบบัญช�รับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 22 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2565



รายงานประจำป� 2564112

งบแสดงฐานะการเง�น 

 (หน�วย : บาท)
 งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย�หมุนเว�ยน

 เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด

 สินทรัพย�ทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น

 ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น

 ตั๋วเง�นรับการค�า 

 สินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเว�ยน

 ค�าส�งเสร�มการขายค�างรับ

 เง�นให�กู�ยืมระยะสั้น

 สินค�าคงเหลือ 

 สินทรัพย�หมุนเว�ยนอื่น

 สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนที่ถือไว�เพื่อขาย

  รวมสินทรัพย�หมุนเว�ยน

สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน

 สินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา - ไม�หมุนเว�ยน

 เง�นฝากสถาบันการเง�นที่ติดภาระค้ำประกัน

 เง�นให�กู�ยืมระยะยาว

 สินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนอื่น

 เง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม

 เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย

 อสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ� 

 สินทรัพย�สิทธ�การใช�

 ค�าความนิยม

 สินทรัพย�ไม�มีตัวตนอื่น

 สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�

 สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนอื่น

  รวมสินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน

รวมสินทรัพย�

                 สินทรัพย� หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

5

6

7

8

11

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

20

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้

บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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งบแสดงฐานะการเง�น (ต�อ)

 (หน�วย : บาท)
 งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ 

หนี้สินหมุนเว�ยน

 เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้หมุนเว�ยนอื่น

 ค�าส�งเสร�มการขายค�างจ�าย

 ส�วนของหนี้สินตามสัญญาเช�าที่ถึง

  กำหนดชำระภายในหนี่งป�

 ประมาณการหนี้สินหมุนเว�ยนสำหรับ

  ผลประโยชน�พนักงาน

 เง�นกู�ยืมระยะสั้นอื่น

 ภาษีเง�นได�นิติบุคคลค�างจ�าย

  รวมหนี้สินหมุนเว�ยน

หนี้สินไม�หมุนเว�ยน

 หนี้สินตามสัญญาเช�า

 หนี้สินภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�

 ประมาณการหนี้สินไม�หมุนเว�ยนสำหรับ

  ผลประโยชน�พนักงาน

 หนี้สินไม�หมุนเว�ยนอื่น

  รวมหนี้สินไม�หมุนเว�ยน

รวมหนี้สิน

ส�วนของผู�ถือหุ�น

 ทุนเร�อนหุ�น

  ทุนจดทะเบียน
   หุ�นสามัญ 330,000,000 หุ�น หุ�นละ 1 บาท

  ทุนที่ออกและชำระแล�ว

   หุ�นสามัญ 330,000,000 หุ�น หุ�นละ 1 บาท

 ส�วนเกินมูลค�าหุ�นสามัญ

 กำไรที่ยังไม�เกิดข�้นจากการเปลี่ยนแปลง

  สัดส�วนเง�นลงทุน

 กำไร (ขาดทุน) สะสม

  จัดสรรแล�ว

   ทุนสำรองตามกฎหมาย

   สำรองหุ�นทุนซ�้อคืน

  ยังไม�ได�จัดสรร

  หุ�นทุนซ�้อคืน

 องค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�น

  รวมส�วนของบร�ษัทใหญ�

 ส�วนได�เสียที่ไม�มีอำนาจควบคุม

  รวมส�วนของผู�ถือหุ�น

รวมหนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น

     หนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

23

25

26

24

25

21

26

14

29

30

28

5,622,101,874.93

2,785,281,398.47

0.00

9,730,902.98

27,319,000.00

117,375,349.40

8,561,808,525.78

0.00

1,744,315,105.11

266,735,659.63

89,269,097.45

2,100,319,862.19

10,662,128,387.97

330,000,000.00

330,000,000.00

1,743,441,255.39

30,156,376.58

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

5,161,182,545.74

2,731,100,596.42

0.00

77,946,751.71

26,319,000.00

123,830,510.24

8,120,379,404.11

0.00

1,921,850,753.69

254,744,200.44

63,277,502.69

2,239,872,456.82

10,360,251,860.93

330,000,000.00

330,000,000.00

1,743,441,255.39

0.00

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

5,587,663,496.47

2,785,281,398.47

27,253,817.34

9,730,902.98

27,319,000.00

106,094,150.46

8,543,342,765.72

61,975,967.89

1,597,049,394.23

225,034,173.73

61,368,354.21

1,945,427,890.06

10,488,770,655.78

330,000,000.00

330,000,000.00

1,743,441,255.39

0.00

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

5,109,672,945.02

2,731,100,596.42

26,721,862.51

77,946,751.71

26,319,000.00

108,962,030.32

8,080,723,185.98

69,324,989.32

1,780,087,779.53

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

1,743,441,255.39

0.00

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

บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร�จ

 (หน�วย : บาท)
 งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ 

รายได�

     รายได�จากการขาย

     รายได�จากการขายอสังหาร�มทรัพย�

     รายได�จากการให�เช�าและบร�การ

     รายได�เง�นป�นผล

     รายได�อื่น

     กำไรจากการจำหน�ายสินทรัพย�

     กำไรจากการขายตราสารทุน-หลักทรัพย�จดทะเบียน

รวมรายได�

ค�าใช�จ�าย 

     ต�นทุนขาย

     ต�นทุนขายอสังหาร�มทรัพย�

     ต�นทุนการให�เช�าและบร�การ

     ต�นทุนในการจัดจำหน�าย

     ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร

รวมค�าใช�จ�าย

กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน

     รายได�ทางการเง�น

     ต�นทุนทางการเง�น

     ผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้น

     ส�วนแบ�งกำไร (ขาดทุน) จากเง�นลงทุนในบร�ษัท

  ร�วมที่ใช�ว�ธ�ส�วนได�เสีย

กำไร (ขาดทุน) ก�อนภาษีเง�นได�

     ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�

กำไร (ขาดทุน) สำหรับป�

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม�ไว�ในกำไรหร�อขาดทุน

  ในภายหลัง :

     ผลต�างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค�างบการเง�น

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม�ไว�ในกำไรหร�อ

  ขาดทุนในภายหลัง 

 หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

21

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 

28,200,980,884.80 

4,583,215.21 

200,867,359.76 

2,770,165,003.27 

687,388,661.76 

31,863,985,124.80 

2,146,476,453.06 

49,350,136.00 

(161,679.31 

0.00 

2,500,184.13 

2,198,165,093.88 

403,371,247.28 

1,794,793,846.60 

(5,418,192.97 

(5,418,192.97 

)

)

)

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 

26,992,495,041.08 

0.00 

177,662,838.19 

2,805,979,489.60 

649,918,422.45 

30,626,055,791.32 

2,088,457,956.88 

28,022,168.81 

(1,428,699.05 

(1,390,037.89 

4,173,970.02 

2,117,835,358.77 

373,885,839.12 

1,743,949,519.65 

5,499,944.48 

5,499,944.48 

)

)

)

)

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 

28,107,163,347.26 

4,583,215.21 

25,539,810.24 

2,762,721,887.36 

681,921,855.47 

31,581,930,115.54 

1,927,462,195.00 

45,155,949.40 

(9,111,940.55)

0.00 

0.00 

1,963,506,203.85 

364,084,661.11 

1,599,421,542.74 

0.00 

0.00 

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 

26,975,573,853.09 

0.00 

22,942,692.51 

2,760,690,164.38 

632,811,261.55 

30,392,017,971.53 

1,886,150,042.31 

21,955,880.65 

(11,437,931.33 

(1,390,037.89 

0.00 

1,895,277,953.74 

334,296,292.89 

1,560,981,660.85 

0.00 

0.00 

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้

บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร�จ (ต�อ)

 (หน�วย : บาท)
 งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ 

รายการท่ีจะไม�ถูกจัดประเภทใหม�ไว�ในกำไรหร�อขาดทุน

  ในภายหลัง :

     ผลกำไร (ขาดทุน) จากเง�นลงทุนในตราสารทุนท่ี

         กำหนดให�วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�าน

         กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

     ภาษีเง�นได�เก่ียวกับผลกำไร (ขาดทุน) จากเง�นลงทุน

     ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค�าใหม�ของ

          ผลประโยชน�พนักงานท่ีกำหนดไว� - บร�ษัทร�วม

     (ค�าใช�จ�าย) รายได�ภาษีเง�นได�ท่ีเก่ียวกับผลประโยชน�

          พนักงาน - บร�ษัทร�วม

     ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค�าใหม�ของ

          ผลประโยชน�พนักงานท่ีกำหนดไว�

     (ค�าใช�จ�าย) รายได�ภาษีเง�นได�ท่ีเก่ียวกับผลประโยชน�

          พนักงาน

รวมรายการท่ีจะไม�ถูกจัดประเภทใหม�ไว�ในกำไร

  หร�อขาดทุนในภายหลัง 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสำหรับป� - สุทธ�จากภาษี

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป�

การแบ�งป�นกำไร (ขาดทุน)

     ส�วนท่ีเป�นของบร�ษัทใหญ�

     ส�วนท่ีเป�นของส�วนได�เสียท่ีไม�มีอำนาจควบคุม

การแบ�งป�นกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

     ส�วนท่ีเป�นของบร�ษัทใหญ�

     ส�วนท่ีเป�นของส�วนได�เสียท่ีไม�มีอำนาจควบคุม

กำไรต�อหุ�น

     กำไรต�อหุ�นข้ันพ้ืนฐาน

 หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

21

21

21

35

(882,190,327.14 

175,818,985.03 

551,989.24

(156,952.25)

240,422.98 

(48,084.60 

(705,783,966.74 

(711,202,159.71 

1,083,591,686.89 

1,745,048,709.10 

49,745,137.50 

1,033,777,128.49 

49,814,558.40 

5.32 

384,612,173.14 

(76,867,892.32 

941,957.57 

(188,391.44 

(117,332,923.30 

23,466,584.65 

214,631,508.30 

220,131,452.78 

1,964,080,972.43 

1,705,448,848.45 

38,500,671.20 

1,926,184,392.40 

37,896,580.03 

5.18 

(877,181,745.26 

175,436,349.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

(701,745,396.20 

(701,745,396.20 

897,676,146.54 

1,599,421,542.74 

0.00 

897,676,146.54 

0.00 

4.87

409,779,262.25 

(102,307,693.02 

0.00 

0.00 

(108,050,225.54 

21,610,045.11 

221,031,388.80 

221,031,388.80 

1,782,013,049.65 

1,560,981,660.85 

0.00 

1,782,013,049.65 

0.00 

4.74 

)

)

)

)

)

)

 

)

)

)

)

)

)

)

บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้  

ส�วนที่เป�นของบร�ษัทใหญ�

องค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�นกำไร(ขาดทุน)สะสม 
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

หุ�นทุนซ�้อคืน

การลดลงในส�วนได�เสียที่ไม�มีอำนาจ

   ควบคุมในบร�ษัทย�อยจากการลงทุน

จ�ายเง�นป�นผล

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป�

กำไร (ขาดทุน) สุทธ�

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กำไร (ขาดทุน) จากการขายเง�นลงทุนในตราสาร

   ทุนวัดมูลค�าผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป�

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

กำไรที่ยังไม�เกิดข�้นจากการเปลี่ยนแปลง

   สัดส�วนเง�นลงทุน

หุ�นทุนซ�้อคืน

จ�ายเง�นป�นผล

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป�

กำไร (ขาดทุน) สุทธ�

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กำไร (ขาดทุน) จากการขายเง�นลงทุนในตราสาร

   วัดมูลค�าผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป�

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 งบการเง�นรวม                                                                    (หน�วย : บาท)

ส�วนได�เสียที่ไม�มี
อำนาจควบคุม

รวมส�วนของ
ผู�ถือหุ�นผลกำไร (ขาดทุน) จากเง�นลงทุน

ในตราสารทุนที่กำหนด
ให�วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรม
ผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลต�างของอัตรา
แลกเปลี่ยนจากการ
แปลงค�างบการเง�น

ทุนที่ออก
และชำระแล�ว

ส�วนเกินมูลค�า
หุ�นสามัญ หุ�นทุนซ�้อคืน

กำไรที่ยังไม�เกิดข�้น
จากการเปลี่ยน
แปลงสัดส�วน

เง�นลงทุน

จัดสรรแล�ว
สำรอง

ตามกฎหมาย
ยังไม�ได�จัดสรรสำรองหุ�น

ทุนซ�้อคืน

330,000,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

330,000,000.00 

330,000,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

330,000,000.00 

1,743,441,255.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1,743,441,255.39 

1,743,441,255.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1,743,441,255.39 

0.00 

(119,026,418.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

(119,026,418.45 

(119,026,418.45 

0.00 

(9,319,034.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

(128,345,453.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

30,156,376.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

30,156,376.58 

60,000,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

60,000,000.00 

60,000,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

60,000,000.00 

0.00 

119,026,418.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

119,026,418.45 

119,026,418.45 

0.00 

9,319,034.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

128,345,453.07 

12,088,596,253.93 

(119,026,418.45 

0.00 

(330,000,000.00 

1,705,448,848.45 

(92,508,681.35 

(10,175,920.28 

1,602,764,246.82 

13,242,334,082.30 

13,242,334,082.30 

0.00 

(9,319,034.62 

(721,980,380.00 

1,745,048,709.10 

517,954.47 

63,378,971.63 

1,808,945,635.20 

14,319,980,302.88 

7,793,119,025.54 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

307,744,280.82 

10,175,920.28 

317,920,201.10 

8,111,039,226.64 

8,111,039,226.64 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

(706,371,342.11 

(63,378,971.63 

(769,750,313.74 

7,341,288,912.90 

(3,487,288.99 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5,499,944.48 

0.00 

5,499,944.48 

2,012,655.49 

2,012,655.49 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

(5,418,192.97 

0.00 

(5,418,192.97 

(3,405,537.48 

192,403,888.87 

0.00 

(200.00 

(5,278,350.00 

38,500,671.20 

(604,091.17 

0.00 

37,896,580.03 

225,021,918.90 

225,021,918.90 

0.00 

0.00 

(4,275,392.00 

49,745,137.50 

69,420.90 

0.00 

49,814,558.40 

270,561,085.30 

)

)

)

)

22,204,073,134.74 

(119,026,418.45 

(200.00 

(335,278,350.00 

1,743,949,519.65 

220,131,452.78 

0.00 

1,964,080,972.43 

23,713,849,138.72 

23,713,849,138.72 

30,156,376.58 

(9,319,034.62 

(726,255,772.00 

1,794,793,846.60 

(711,202,159.71 

0.00 

1,083,591,686.89 

24,092,022,395.57 

)

)

)

)

)

)

28

31

14

28

31

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น

บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 งบการเง�นเฉพาะกิจการ                                                               (หน�วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้  

รวมส�วนของ
ผู�ถือหุ�นจัดสรรแล�วทุนสำรอง

ตามกฎหมาย สำรองหุ�นทุนซ�้อคืน ยังไม�ได�จัดสรร

กำไร(ขาดทุน)สะสม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

หุ�นทุนซ�้อคืน

จ�ายเง�นป�นผล

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป�

กำไร (ขาดทุน) สุทธ�

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กำไร (ขาดทุน) จากการขายเง�นลงทุนในตราสาร

   ทุนวัดมูลค�าผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป�

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

หุ�นทุนซ�้อคืน

จ�ายเง�นป�นผล

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป�

กำไร (ขาดทุน) สุทธ�

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กำไร (ขาดทุน) จากการขายเง�นลงทุนในตราสาร

   ทุนวัดมูลค�าผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป�

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

330,000,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

330,000,000.00 

330,000,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

330,000,000.00 

1,743,441,255.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1,743,441,255.39 

1,743,441,255.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1,743,441,255.39 

0.00 

(119,026,418.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

(119,026,418.45 

(119,026,418.45 

(9,319,034.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

(128,345,453.07 

)

)

)

)

)

60,000,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

60,000,000.00 

60,000,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

60,000,000.00 

0.00 

119,026,418.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

119,026,418.45 

119,026,418.45 

9,319,034.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

128,345,453.07 

11,481,253,885.65 

(119,026,418.45 

(330,000,000.00 

1,560,981,660.85 

(86,440,180.43 

(10,175,920.28 

1,464,365,560.14 

12,496,593,027.34 

12,496,593,027.34 

(9,319,034.62 

(721,980,380.00 

1,599,421,542.74 

0.00 

62,275,115.51 

1,661,696,658.25 

13,426,990,270.97 

7,776,868,743.63 

0.00 

0.00 

0.00 

307,471,569.23 

10,175,920.28 

317,647,489.51 

8,094,516,233.14 

8,094,516,233.14 

0.00 

0.00 

0.00 

(701,745,396.20 

(62,275,115.51 

(764,020,511.71 

7,330,495,721.43 

21,391,563,884.67 

(119,026,418.45 

(330,000,000.00 

1,560,981,660.85 

221,031,388.80 

0.00 

1,782,013,049.65 

22,724,550,515.87 

22,724,550,515.87 

(9,319,034.62 

(721,980,380.00 

1,599,421,542.74 

(701,745,396.20 

0.00 

897,676,146.54 

22,890,927,247.79 

 )

)

)

)

))

)

)

28 

31 

28 

31 

หมายเหตุ ทุนที่ออก
และชำระแล�ว

หุ�นทุนซ�้อคืนส�วนเกินมูลค�าหุ�น

)

)

)

)

)

)

ผลกำไร (ขาดทุน)
จากเง�นลงทุนในตราสารทุน

ที่กำหนดให�วัดมูลค�า
ด�วยมูลค�ายุติธรรม

ผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�น



รายงานประจำป� 2564118

งบกระแสเง�นสด

 (หน�วย : บาท)
 งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ 

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

  กำไร (ขาดทุน) สำหรับป�

     รายการปรับปรุงกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธ�

          เป�นเง�นสดรับ (จ�าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน :-

          ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�

          ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจำหน�าย

          ค�าใช�จ�ายผลประโยชน�พนักงาน

          ขาดทุนจากการลดมูลค�าสินค�า

          ผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้น

   เพิ่มข�้น (ลดลง)

          ต�นทุนทางการเง�น

          ส�วนแบ�ง (กำไร) ขาดทุนจากเง�นลงทุน

   ในบร�ษัทร�วม

          ผลขาดทุนจากการด�อยค�าของเง�นลงทุน

          (กำไร) ขาดทุนจากการขายอสังหาร�มทรัพย�

   เพื่อการลงทุน

          (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย�

          (กำไร) ขาดทุนจากการขายตราสารทุน -

   หลักทรัพย�จดทะเบียน

          (กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค�างบการเง�น

          เง�นป�นผลรับ

กำไรจากการดำเนินงานก�อนการเปลี่ยนแปลง

     ในส�วนประกอบของสินทรัพย�และหนี้สินดำเนินงาน

          ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น 

   (เพิ่มข�้น) ลดลง

          ตั๋วเง�นรับการค�า (เพิ่มข�้น) ลดลง

          ค�าส�งเสร�มการขายค�างรับ (เพิ่มข�้น) ลดลง

          สินค�าคงเหลือ (เพิ่มข�้น) ลดลง

          สินทรัพย�หมุนเว�ยนอื่น (เพิ่มข�้น) ลดลง

          สินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มข�้น) ลดลง

          สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนอื่น (เพิ่มข�้น) ลดลง

          เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้หมุนเว�ยนอื่น

   เพิ่มข�้น (ลดลง)

          ค�าส�งเสร�มการขายค�างจ�ายเพิ่มข�้น (ลดลง)

          ผลประโยชน�พนักงานจ�าย

          หนี้สินไม�หมุนเว�ยนอื่นเพิ่มข�้น (ลดลง)

                   2564 2563 2564 2563

1,794,793,846.60 

403,371,247.28 

174,137,076.11 

(22,098,960.04 

2,200,000.00 

(9,584,509.23 

198,412.21 

(2,500,184.13 

0.00 

293,730.45 

(2,513,710.88 

0.00 

(1,040,825.05 

(246,222,834.48 

2,091,033,288.84 

(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 

460,981,911.24 

54,180,802.05 

(33,885,006.52 

25,991,594.76 

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

1,743,949,519.65 

373,885,839.12 

169,249,855.39 

16,606,200.42 

5,800,000.00 

(6,284,843.24 

1,428,699.05 

(4,173,970.02 

0.00 

(7,442.19 

(1,778,782.01 

(1,242,793.62 

3,781,228.49 

(250,579,632.18 

2,050,633,878.86 

(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 

207,484,716.47 

309,240,898.66 

(24,195,424.58 

16,679,242.31 

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

1,599,421,542.74 

364,084,661.11 

99,548,047.31 

(26,327,008.95 

2,200,000.00 

(9,584,509.23 

9,111,940.55 

0.00 

26,740,000.00 

0.00 

(1,604,885.14 

 

0.00 

0.00 

(274,049,317.48 

1,789,540,470.91 

(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 

478,053,133.50 

54,180,802.05 

(32,862,195.00 

29,436,274.63 

)

)

)

)

)

)

)

)

)

1,560,981,660.85 

334,296,292.89 

99,532,696.28 

13,789,710.66 

5,800,000.00 

(6,284,843.24 

11,437,931.33 

0.00 

0.00 

0.00 

(1,249,561.64 

(1,242,793.62 

0.00 

(267,080,357.18 

1,749,980,736.33 

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 

145,546,317.14 

309,240,898.66 

(22,720,663.18 

1,426,896.78 

)

)

)

)

)

)

)

)

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้

บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน) 119

งบกระแสเง�นสด (ต�อ)

 (หน�วย : บาท)
 งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ 

          เง�นสดรับ (จ�าย) จากการดำเนินงาน

          จ�ายดอกเบี้ย

          จ�ายภาษีเง�นได�

เง�นสดสุทธ�ได�มา (ใช�ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน

          สินทรัพย�ทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น 

   (เพิ่มข�้น) ลดลง

          เง�นฝากประจำ (เพิ่มข�้น) ลดลง

          เง�นฝากประจำที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มข�้น) ลดลง

          เง�นให�กู�ยืมระยะสั้น (เพิ่มข�้น) ลดลง

          เง�นให�กู�ยืมระยะยาว (เพิ่มข�้น) ลดลง

          ซ�้อตราสารทุน

          ซ�้อเง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม และบร�ษัทย�อย

          ซ�้ออสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน 

          ซ�้อทรัพย�สิน

          ซ�้อสินทรัพย�ไม�มีตัวตนอื่น

          สินทรัพย�สิทธ�การใช� (เพิ่มข�้น) ลดลง

          เง�นสดรับจากการขายตราสารทุน -

   หลักทรัพย�จดทะเบียน

          เง�นสดรับจากการขายอสังหาร�มทรัพย�

   เพื่อการลงทุน

          เง�นสดรับจากการขายทรัพย�สิน

          เง�นป�นผลรับจากเง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม

          เง�นป�นผลรับ

เง�นสดสุทธ�ได�มา (ใช�ไป) จากกิจกรรมลงทุน

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น

          หนี้สินตามสัญญาเช�าเพิ่มข�้น (ลดลง)

          เง�นกู�ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มข�้น (ลดลง)

          จ�ายเง�นซ�้อหุ�นทุนคืน

          จ�ายเง�นป�นผล

เง�นสดสุทธ�ได�มา (ใช�ไป) จากกิจกรรมจัดหาเง�น

บวก ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้น

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดสุทธ�เพิ่มข�้น

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดคงเหลือ ณ วันต�นป�

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดคงเหลือ ณ วันสิ้นป�

                   2564 2563 2564 2563

2,203,955,513.65 

(260,994.26 

(396,946,100.20 

1,806,748,419.19 

(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 

76,583,975.31 

0.00 

20,560,928.19 

21,580,275.00 

246,222,834.48 

(1,536,731,234.44 

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 

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

2,341,687,576.71 

(1,522,743.52 

(342,546,294.39 

1,997,618,538.80 

(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 

406,629,716.54 

8,177.57 

5,030,666.94 

8,189,075.00 

250,579,632.18 

(378,669,646.03 

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 

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

1,922,280,307.87 

(9,174,522.60 

(358,985,798.33 

1,554,119,986.94 

(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 

76,583,975.31 

0.00 

1,618,687.95 

0.00 

274,049,317.48 

(1,352,253,252.83 

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 

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

2,057,229,127.39 

(11,531,975.80 

(304,689,333.35 

1,741,007,818.24 

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 

406,629,716.54 

0.00 

1,271,308.45 

0.00 

267,080,357.18 

(54,590,055.84 

(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�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้

บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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หมายเหตุประกอบงบการเง�น

1. ข�อมูลทั่วไป
 1.1 ข�อมูลทั่วไปของบร�ษัท
  บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ("บร�ษัทฯ") ได�จดทะเบียนจัดตั้งข�้นเป�นบร�ษัทจำกัด ภายใต�ประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย�ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2495 มีภูมิลำเนาอยู�ในประเทศไทยตั้งอยู�เลขที่ 2156
ถนนเพชรบุร�ตัดใหม� แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ บร�ษัทฯ ได�เข�าเป�นบร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2521
  บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจจำหน�ายสินค�าอุปโภค - บร�โภค โดยมีบร�ษัทย�อยประกอบธุรกิจอ่ืนๆ ตามรายละเอียดใน
หมายเหตุประกอบงบการเง�นข�อ 3
 1.2 การแพร�ระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019
  สถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ป�จจุบันได�ขยายวงกว�างข�้นอย�าง
ต�อเนื่องทำให�เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต�อธุรกิจและอุตสาหกรรมส�วนใหญ� สถานการณ�ดังกล�าว
อาจนำมาซ�่งความไม�แน�นอนและผลกระทบต�อสภาพแวดล�อมของการดำเนินธุรกิจ อย�างไรก็ตามฝ�ายบร�หารของกลุ�ม
บร�ษัทติดตามความคืบหน�าของสถานการณ�ดังกล�าวและประเมินผลกระทบทางการเง�นเกี่ยวกับมูลค�าของสินทรัพย� 
ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดข�้นอย�างต�อเนื่อง ทั้งนี้ฝ�ายบร�หารได�ใช�ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็น
ต�างๆ เมื่อสถานการณ�มีการเปลี่ยนแปลง

2. เกณฑ�ในการจัดทำงบการเง�น
 2.1 เกณฑ�ในการจัดทำงบการเง�น
  งบการเง�นน้ีจัดทำข�น้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติว�ชาช�พบัญช� พ.ศ. 2547 
โดยแสดงรายการในงบการเง�นตามข�อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค�า ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การบัญช� พ.ศ. 2543
  งบการเง�นของบร�ษัทฯ จัดทำข�น้โดยใช�เกณฑ�ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค�าขององค�ประกอบของรายการในงบการเง�น
ยกเว�นรายการที่เป�ดเผยไว�ในนโยบายการบัญช�ที่เกี่ยวข�อง
  งบการเง�นฉบับภาษาไทยเป�นงบการเง�นฉบับท่ีบร�ษัทฯ ใช�เป�นทางการตามกฎหมาย งบการเง�นฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเง�นฉบับภาษาไทยนี้
 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหม�
  2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่เร�่มมีผลบังคับใช�ในป�จจุบัน
  ในระหว�างป� กลุ�มบร�ษัทได�นำมาตรฐานการรายงานทางการเง�นและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น
ฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซ�ง่มีผลบังคับใช�สำหรับงบการเง�นท่ีมีรอบระยะเวลาบัญช�ท่ีเร�ม่ในหร�อหลังวันท่ี 1 มกราคม 
2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเง�นดังกล�าวได�รับการปรับปรุงหร�อจัดให�มีข�้นเพื่อให�มีเนื้อหาเท�าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเง�นระหว�างประเทศ โดยส�วนใหญ�เป�นการอธ�บายให�ชัดเจนเก่ียวกับว�ธ�ปฏิบัติทางการบัญช�
และการให�แนวปฏิบัติทางการบัญช�กับผู�ใช�มาตรฐาน 
  การนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�นดังกล�าวมาถือปฏิบัตินี้ ไม�มีผลกระทบอย�างเป�นสาระสำคัญต�องบ
การเง�นของกลุ�มบร�ษัท
  2.2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่จะมีผลบังคับใช�สำหรับงบการเง�นที่มีรอบระยะเวลาบัญช�เร�่มในหร�อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2565
  สภาว�ชาช�พบัญช�ได�ประกาศใช�มาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซ�่งจะมีผลบังคับใช�
สำหรับงบการเง�นที่มีรอบระยะเวลาบัญช�ที่เร�่มในหร�อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเง�น
ดังกล�าวได�รับการปรับปรุงหร�อจัดให�มีข�้นเพื่อให�มีเนื้อหาเท�าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเง�นระหว�างประเทศ 
โดยส�วนใหญ�เป�นการอธ�บายให�ชัดเจนเกี่ยวกับว�ธ�ปฏิบัติทางการบัญช� และมาตรฐานการรายงานทางการเง�นบางฉบับ
มีการให�ข�อผ�อนปรนในทางปฏิบัติหร�อข�อยกเว�นชั่วคราวกับผู�ใช�มาตรฐาน
  ฝ�ายบร�หารของกลุ�มของบร�ษัทเช�่อว�าการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเง�นนี้ จะไม�มีผลกระทบอย�าง
เป�นสาระสำคัญต�องบการเง�นของกลุ�มบร�ษัท
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3. เกณฑ�ในการจัดทำงบการเง�นรวม 
 3.1 งบการเง�นรวมนี้ได�รวมงบการเง�นของบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย ซ�่งถือหลักเกณฑ�
การรวมเฉพาะ บร�ษัทย�อย ซ�่งบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มีอำนาจในการควบคุมดังนี้

 3.2 ยอดคงค�างและรายการบัญช�ระหว�างกันของกลุ�มบร�ษัทและยอดเง�นลงทุนตามว�ธ�ส�วนได�เสียกับส�วนของผู�ถือหุ�น
ของบร�ษัทย�อยได�ตัดออกในการจัดทำงบการเง�นรวม
 3.3 ผลการดำเนินงานของบร�ษัทย�อย รวมอยู�ในงบการเง�นรวม เร�่มจากวันที่เข�าควบคุมจนถึงวันที่ขายออกไป
 3.4  งบการเง�นรวมนี้จัดทำข�้นโดยใช�นโยบายทางบัญช�เดียวกัน สำหรับรายการบัญช�เหมือนกัน หร�อเหตุการณ�ทาง
บัญช�ที่คล�ายคลึงกันของบร�ษัทย�อย ได�ตัดออกในการจัดทำงบการเง�นรวม
 3.5 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ ครั้งที่ 12 มีมติอนุมัติให�เลิกบร�ษัทย�อย 
(Saha Vietnam Co., Ltd.) โดยได�ดำเนินการเลิกกิจการ เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ป�จจุบันอยู�ระหว�างการชำระบัญช� 
 3.6 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2562 บร�ษัท โชคชัยพิบูล จำกัด (บร�ษัทย�อย) ได�ลงทุนในบร�ษัท เอสพีซ� เวนเจอร�ส จำกัด 
ซ�ง่มีทุนจดทะเบียน จำนวน 20 ล�านบาท ในอัตราร�อยละ 90.00 ของจำนวนหุ�นท้ังหมด คิดเป�นจำนวนเง�น 18 ล�านบาท 
 3.7 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 บร�ษัท กรุงเทพ ทาวเวอร� (1999) จำกัด (บร�ษัทย�อย) ได�ลงทุนในบร�ษัท เอสพีซ� 
เวนเจอร�ส จำกัด ซ�ง่มีทุนจดทะเบียนจำนวน 20 ล�านบาท ในอัตราร�อยละ 10.00 ของจำนวนหุ�นท้ังหมด คิดเป�นจำนวน
เง�น 2 ล�านบาท 

4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ
 4.1 การรับรู�รายได�
  4.1.1 รายได�จากการขายสินค�ารับรู�เมื่อกลุ�มบร�ษัทได�โอนอำนาจควบคุมในสินค�าให�แก�ลูกค�าแล�ว กล�าวคือเมื่อ
มีการส�งมอบสินค�า รายได�จากการขายแสดงตามมูลค�าที่ได�รับหร�อคาดว�าจะได�รับสำหรับสินค�าที่ได�ส�งมอบหลังจากหัก
ประมาณการสินค�ารับคืน และส�วนลดและค�าธรรมเนียมปฏิบัติของธุรกิจ โดยไม�รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม
   สำหรับการขายที่ให�สิทธ�ในการคืนสินค�า กลุ�มบร�ษัทบันทึกจำนวนที่คาดว�าจะต�องคืนให�แก�ลูกค�าเป�น
ประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค�า และบันทึกสินค�าที่คาดว�าจะได�รับคืนจากลูกค�าเป�นสินทรัพย�ในงบแสดงฐานะ
การเง�น ซ�่งสินทรัพย�ดังกล�าว วัดมูลค�าโดยอ�างอิงกับมูลค�าตามบัญช�เดิมของสินค�าคงเหลือหักด�วยต�นทุนที่คาดว�าจะ
เกิดข�้นในการรับคืนสินค�า รวมถึงการลดลงที่อาจเกิดข�้นในมูลค�าของสินค�าที่คาดว�าจะได�รับคืน

จัดตั้งข�้นใน 2563

บร�ษัทย�อยโดยทางตรง
 บร�ษัท โชคชัยพิบูล จำกัด 

 บร�ษัท กรุงเทพ ทาวเวอร� (1999) จำกัด 
 บร�ษัท ทิพย�วาร�นวัฒนา จำกัด
 Saha Vietnam Co., Ltd.
 บร�ษัท แดร�่ไทย จำกัด
บร�ษัทย�อยโดยทางอ�อม
 บร�ษัท ทิพย�วาร�น อินเตอร� แพ็คเกจจ�้ง จำกัด
  (ถือหุ�นโดย บร�ษัท ทิพย�วาร�นวัฒนา 
  จำกัด ร�อยละ 99.00)
 บร�ษัท เอสพีซ�  เวนเจอร�ส จำกัด
  (ถือหุ�นโดย บร�ษัท โชคชัยพิบูล จำกัด 
  ร�อยละ 90.00 และบร�ษัท กรุงเทพ 
  ทาวเวอร� (1999) จำกัด ร�อยละ 10.00)

99.99

99.99
59.37

100.00
63.91

59.37

99.99

2564

99.99

99.99
59.37

100.00
63.91

59.37

99.99

ประเทศไทย

ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศเว�ยดนาม
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเภทธุรกิจช�่อบร�ษัท

ผลิตบะหมี่และเส�นหมี่
กึ่งสำเร็จรูป ให�เช�าสินทรัพย�

และให�บร�การทางธุรกิจภายใน
และภายนอกสำนักงาน 
อาคารสำนักงานให�เช�า

ผลิตน้ำแร�
ศูนย�จำหน�ายสินค�า 

นมเปร�้ยว
 

ผลิตผลิตภัณฑ�พลาสติกข�้นรูป
 

ลงทุนในธุรกิจ Startup 

อัตราร�อยละ
ของการถือหุ�น
หร�อส�วนได�เสีย
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4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ต�อ)
  4.1.2 รายได�จากการขายอสังหาร�มทรัพย�รับรู�เม่ือกลุ�มบร�ษัทได�มีการโอนอำนาจควบคุมในสินค�าให�กับลูกค�าแล�ว
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง กล�าวคือ เมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ�์รายได�จากการขายอสังหาร�มทรัพย�แสดงตามมูลค�า
ที่ได�รับหักด�วยส�วนลดและค�าใช�จ�ายที่กลุ�มบร�ษัทจ�ายแทนให�แก�ลูกค�า เง�่อนไขในการจ�ายชำระเป�นไปตามงวดการจ�าย
ชำระท่ีระบุในสัญญาท่ีทำกับลูกค�าจำนวนเง�นท่ีกลุ�ม บร�ษัทได�รับจากลูกค�าก�อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ� ์แสดงไว�เป�น 
"เง�นมัดจำและเง�นรับล�วงหน�าจากลูกค�า" ในงบแสดงฐานะการเง�น
  4.1.3 รายได�จากการให�เช�าจะรับรู�เป�นรายได�ตามเกณฑ�เส�นตรงตลอดอายุสัญญาเช�า
  4.1.4 รายได�ค�าบร�การรับรู�เมื่อได�ให�บร�การเสร็จสิ้น
  4.1.5 รายได�อื่น
   (1) รายได�ทางการเง�นจากสัญญาเช�าเง�นทุน รับรู�โดยใช�ว�ธ�อัตราดอกเบี้ยที่แท�จร�ง ตลอดระยะเวลาของ
  สัญญาโดยคำนวณจากมูลค�าตามบัญช�ขั้นต�นของลูกหนี้นั้น
   (2) ดอกเบี้ยรับ ถือเป�นรายได�ตามเกณฑ�คงค�าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท�จร�ง
   (3) เง�นป�นผลรับ ถือเป�นรายได�เมื่อกลุ�มบร�ษัทมีสิทธ�ในการรับเง�นป�นผล

 4.2 เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด  
  เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด ได�แก� เง�นสดในมือและเง�นฝากธนาคาร ระยะเวลาไม�เกิน 3 เดือน
 4.3 สินค�าคงเหลือ
  สินค�าคงเหลือประเภทสินค�าอุปโภคและบร�โภค แสดงในราคาทุนหร�อมูลค�าสุทธ�ที่จะได�รับ แล�วแต�ราคาใดจะ
ต่ำกว�าราคาทุนใช�ว�ธ�ถัวเฉลี่ยถ�วงน้ำหนัก
  สินค�าคงเหลือโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย� ซ�ง่ประกอบด�วยท่ีดินและงานระหว�างก�อสร�างแสดงตามราคาทุน
สุทธ�จากค�าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค�าโครงการ (ถ�ามี)
 4.4 สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนที่ถือไว�เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
  สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนท่ีถือไว�เพ่ือขายแสดงมูลค�าด�วยจำนวนท่ีต่ำกว�าระหว�างมูลค�าตามบัญช�กับมูลค�ายุติธรรม
หักต�นทุนในการขาย กลุ�มบร�ษัทจัดประเภทสินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน (หร�อกลุ�มสินทรัพย�ที่ยกเลิก) เป�นสินทรัพย�ที่ถือไว�
เพื่อขายหากมูลค�าตามบัญช�ที่จะได�รับคืนส�วนใหญ�มาจากการขาย มิใช�มาจากการใช�สินทรัพย�นั้นต�อไป ในกรณีเช�นนี้ 
สินทรัพย�ต�องมีไว�เพ่ือขายในทันที ในสภาพป�จจุบันซ�ง่ข�น้อยู�กับข�อตกลงท่ีเป�นปกติและถือปฏิบัติกันท่ัวไปสำหรับการขาย
สินทรัพย�เหล�านั้น และการขายต�องมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ในระดับสูงมาก และการขายดังกล�าวต�องคาดว�าจะเข�า
เง�่อนไขในการรับรู�รายการเป�นการขายที่เสร็จสมบูรณ�ภายใน 1 ป� นับจากวันที่จัดประเภทสินทรัพย�
  ไม�มีการคิดค�าเสื่อมราคาสำหรับอาคารและอุปกรณ�ที่จัดประเภทเป�นสินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนที่ถือไว�เพื่อขาย
 4.5 เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วม 
  เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วม ในงบการเง�นเฉพาะกิจการบันทึกในราคาทุนสุทธ�จากค�าเผื่อการด�อยค�า
ของเง�นลงทุนเง�นลงทุนในบร�ษัทร�วมในงบการเง�นรวมบันทึกตามว�ธ�ส�วนได�เสีย
 4.6 อสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน
  อสังหาร�มทรัพย�เพ่ือการลงทุน ได�แก� อสังหาร�มทรัพย�ท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชน�จากรายได�ค�าเช�า หร�อจากมูลค�า
ท่ีเพ่ิมข�น้หร�อท้ังสองอย�าง ท้ังน้ีไม�ได�มีไว�เพ่ือขายตามปกติธุรกิจ หร�อใช�ในการผลิตหร�อจัดหาสินค�าหร�อให�บร�การ หร�อใช�
ในการบร�หารงาน
  อสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน แสดงด�วยราคาทุนหักค�าเสื่อมราคาสะสมและค�าเผื่อผลขาดทุนจากการด�อยค�า
ของสินทรัพย� (ถ�ามี) ค�าเส่ือมราคาสำหรับอสังหาร�มทรัพย�เพ่ือการลงทุน คำนวณโดยว�ธ�เส�นตรงในระยะเวลา 20 - 40 ป�
 4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�
  ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ�แสดงในราคาทุนหักค�าเสื่อมราคาสะสม สำหรับทรัพย�สินที่ซ�้อก�อนป� 
2531 คำนวณค�าเสื่อมราคา โดยว�ธ�ยอดลดลงจากมูลค�าสุทธ�ป�ก�อนในอัตราไม�เกินที่กำหนดในประมวลรัษฎากร สำหรับ
ทรัพย�สินที่ซ�้อตั้งแต�ป� 2531 คำนวณค�าเสื่อมราคาโดยว�ธ�เส�นตรงตามอายุการใช�งานโดยประมาณของสินทรัพย� ดังนี้
   อาคารและสิ่งปลูกสร�าง 20 - 40 ป�
   ระบบสาธารณูปโภค 5 - 20 ป�
   ต�นทุนพัฒนาที่ดิน 20  ป�
   สินทรัพย�ประจำอื่น 5  ป�
   เคร�่องจักร 5  ป�
   อุปกรณ�สำนักงาน 5  ป�
   ยานพาหนะ 5  ป�
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4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ต�อ)
 4.8 สินทรัพย�ไม�มีตัวตนอื่น
  บร�ษัทฯ บันทึกค�าโปรแกรมคอมพิวเตอร�เป�นสินทรัพย�ไม�มีตัวตนอื่น แสดงสุทธ�จากการตัดบัญช�สะสม โดยว�ธ�
เส�นตรงตามอายุการให�ประโยชน�โดยประมาณซ�่งเท�ากับ 10 ป�
 4.9 สัญญาเช�า
  ณ วันเร�่มต�นของสัญญาเช�า กลุ�มบร�ษัทจะประเมินว�าสัญญาเป�นสัญญาเช�าหร�อประกอบด�วยสัญญาเช�าหร�อไม� 
โดยสัญญาจะเป�นสัญญาเช�าหร�อประกอบด�วยสัญญาเช�า ถ�าสัญญานั้นมีการให�สิทธ�ในการควบคุมการใช�สินทรัพย�ที่ระบุ
ได�สำหรับช�วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
  กลุ�มบร�ษัทประเมินอายุสัญญาเช�าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม�ได�ท่ีระบุในสัญญาเช�า หร�อตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู�
ของสัญญาเช�าท่ีมีผลอยู� โดยรวมระยะเวลาตามสิทธ�เลือกในการขยายอายุสัญญาเช�าหากมีความแน�นอนอย�างสมเหตุสมผล
ที่จะใช�สิทธ�เลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธ�เลือกในการยกเลิกสัญญาเช�า หากมีความแน�นอนอย�างสมเหตุสมผลที่จะ
ไม�ใช�สิทธ�เลือกน้ัน ท้ังน้ี พิจารณาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หร�อ การเปล่ียนแปลงของสภาพ
แวดล�อมต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับการต�ออายุของสัญญาเช�าดังกล�าว เป�นต�น
  กลุ�มบร�ษัทในฐานะผู�เช�า
  กลุ�มบร�ษัทใช�ว�ธ�การบัญช�เดียวสำหรับการรับรู�รายการและการวัดมูลค�าสัญญาเช�าทุกสัญญา เว�นแต�สัญญาเช�า
ระยะสั้นและสัญญาเช�าที่สินทรัพย�อ�างอิงมีมูลค�าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช�าเร�่มมีผล (วันที่สินทรัพย�อ�างอิงพร�อมใช�งาน) กลุ�ม
บร�ษัทบันทึกสินทรัพย�สิทธ�การใช�ซ�่งแสดงสิทธ�ในการใช�สินทรัพย�อ�างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช�าตามการจ�ายชำระตาม
สัญญาเช�า
  สินทรัพย�สิทธ�การใช�
  กลุ�มบร�ษัทรับรู�สินทรัพย�สิทธ�การใช� ณ วันที่สัญญาเช�าเร�่มมีผล สินทรัพย�สิทธ�การใช�วัดมูลค�าด�วยราคาทุนหัก
ค�าเส่ือมราคาสะสมผลขาดทุนจากการด�อยค�าสะสมและปรับปรุงด�วยการวัดมูลค�าของหน้ีสินตามสัญญาเช�าใหม� ราคาทุน
ของสินทรัพย�สิทธ�การใช� ประกอบด�วย จำนวนเง�นของหนี้สินตามสัญญาเช�าจากการวัดมูลค�าเร�่มแรกต�นทุนทางตรง
เร�ม่แรกท่ีเกิดข�น้ จำนวนเง�นท่ีจ�ายชำระตามสัญญาเช�า ณ วันท่ีสัญญาเช�าเร�ม่มีผลหร�อก�อนวันท่ีสัญญาเช�าเร�ม่มีผล และหัก
ด�วยสิ่งจูงใจตามสัญญาที่ได�รับ
  ค�าเสื่อมราคาของสินทรัพย�สิทธ�การใช�คำนวณจากราคาทุนโดยว�ธ�เส�นตรงตามอายุสัญญาเช�าหร�ออายุการให�
ประโยชน� โดยประมาณของสินทรัพย�สิทธ�การใช�แล�วแต�ระยะเวลาใดจะสั้นกว�า ดังนี้
   ยานพาหนะ 3 - 5 ป�
  หากความเป�นเจ�าของในสินทรัพย�อ�างอิงได�โอนให�กับกลุ�มบร�ษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช�าหร�อราคาทุนของ
สินทรัพย�ดังกล�าวได�รวมถึงการใช�สิทธ�เลือกซ�อ้ ค�าเส่ือมราคาจะคำนวณจากอายุการให�ประโยชน�โดยประมาณของสินทรัพย�
  หนี้สินตามสัญญาเช�า
  หนี้สินตามสัญญาเช�าวัดมูลค�าด�วยมูลค�าป�จจุบันของจำนวนเง�นที่ต�องจ�ายตามสัญญาเช�าตลอดอายุสัญญาเช�า
จำนวนเง�นที่ต�องจ�ายตามสัญญาเช�า ประกอบด�วยค�าเช�าคงที่หักด�วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช�า จำนวนเง�นที่คาดว�าจะจ�าย
ภายใต�การรับประกันมูลค�าคงเหลือ รวมถึงราคาใช�สิทธ�ของสิทธ�เลือกซ�อ้ซ�ง่มีความแน�นอนอย�างสมเหตุสมผลท่ีกลุ�มบร�ษัท
จะใช�สิทธ�นั้น และการจ�ายค�าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช�า หากข�อกำหนดของสัญญาเช�าแสดงให�เห็นว�ากลุ�มบร�ษัทจะ
ใช�สิทธ�ในการยกเลิกสัญญาเช�า กลุ�มบร�ษัทบันทึกค�าเช�าผันแปรที่ไม�ข�้นอยู�กับดัชนี หร�ออัตราเป�นค�าใช�จ�ายในงวดที่
เหตุการณ�หร�อเง�่อนไขซ�่งเกี่ยวข�องกับการจ�ายชำระนั้นได�เกิดข�้น
  กลุ�มบร�ษัทคิดลดมูลค�าป�จจุบันของจำนวนเง�นที่ต�องจ�ายตามสัญญาเช�าโดยใช�อัตราดอกเบี้ยการกู�ยืมส�วนเพิ่ม 
ณ วันที่สัญญาเช�ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช�านั้นไม�สามารถกำหนดได� ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยการ
กู�ยืมส�วนเพ่ิมอ�างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด�วยค�าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญา
เช�านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช�าเร�่มมีผล มูลค�าตามบัญช�ของหนี้สินตามสัญญาเช�าจะเพิ่มข�้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตาม
สัญญาเช�า และลดลงจากการจ�ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช�า นอกจากนี้ มูลค�าตามบัญช�ของหนี้สินตามสัญญาเช�าจะถูก
จัดมูลค�าใหม�เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช�าการเปลี่ยนแปลงการจ�ายชำระตามสัญญาเช�า หร�อการเปลี่ยนแปลง
ในการประเมินสิทธ�เลือกซ�้อสินทรัพย�อ�างอิง
  สัญญาเช�าระยะสั้นและสัญญาเช�าซ�่งสินทรัพย�อ�างอิงมีมูลค�าต่ำ 
  จำนวนเง�นที่ต�องจ�ายตามสัญญาเช�าที่มีอายุสัญญาเช�า 12 เดือนหร�อน�อยกว�านับตั้งแต�วันที่สัญญาเช�าเร�่มมีผล 
หร�อสัญญาเช�าซ�่งสินทรัพย�อ�างอิงมีมูลค�าต่ำ จะถูกรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายตามว�ธ�เส�นตรงตลอดอายุสัญญาเช�า
 4.10 ค�าความนิยม
  ค�าความนิยม ในงบการเง�นรวมที่เกิดข�้นจากการรวมกิจการซ�่งเป�นส�วนของต�นทุนการรวมกิจการที่สูงกว�าส�วน
ได�เสียใน มูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย� หนี้สิน และหนี้สินที่อาจจะเกิดข�้นของบร�ษัทย�อย ค�าความนิยมจะบันทึกตามราคา
ทุนหักด�วยค�าเผื่อการด�อยค�า (ถ�ามี)
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4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ต�อ)
 4.11 การด�อยค�าของสินทรัพย�ที่ไม�ใช�สินทรัพย�ทางการเง�น
  ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานกลุ�มบร�ษัทจะทำการประเมินการด�อยค�าของสินทรัพย�ท่ีไม�ใช�สินทรัพย�ทางการเง�น
ของกลุ�มบร�ษัท หากมีข�อบ�งช�้ว�าสินทรัพย�ดังกล�าวอาจด�อยค�า กลุ�มบร�ษัทรับรู�ขาดทุนจากการด�อยค�าเมื่อมูลค�าที่คาดว�า
จะได�รับคืนของ สินทรัพย�มีมูลค�าต่ำกว�ามูลค�าตามบัญช�ของสินทรัพย�นั้น ทั้งนี้มูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืน หมายถึงมูลค�า
ยุติธรรมหักต�นทุนในการขายของสินทรัพย�หร�อมูลค�าจากการใช�สินทรัพย�แล�วแต�ราคาใดจะสูงกว�า
  กลุ�มบร�ษัทจะรับรู�รายการผลขาดทุนจากการด�อยค�าในส�วนของกำไรหร�อขาดทุน
  หากในการประเมินการด�อยค�าของสินทรัพย�มีข�อบ�งช�้ที่แสดงให�เห็นว�าผลขาดทุนจากการด�อยค�าของสินทรัพย�
ที่รับรู�ในงวดก�อนได�หมดไปหร�อลดลง กลุ�มบร�ษัทจะประมาณมูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืนของสินทรัพย�นั้น และจะกลับ
รายการผลขาดทุนจากการด�อยค�าที่รับรู�ในงวดก�อนก็ต�อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช�กำหนดมูลค�าที่คาดว�า
จะได�รับคืนภายหลังจากการรับรู�ผลขาดทุนจากการด�อยค�าครั้งล�าสุด โดยมูลค�าตามบัญช�ของสินทรัพย�ที่เพิ่มข�้นจากการ
กลับรายการผลขาดทุนจากการด�อยค�าต�องไม�สูงกว�ามูลค�าตามบัญช�ท่ีควรจะเป�นหากกิจการไม�เคยรับรู�ผลขาดทุนจากการ
ด�อยค�าของสินทรัพย�ในงวดก�อนๆ กลุ�มบร�ษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด�อยค�าของสินทรัพย�โดยรับรู�ไปยัง
ส�วนของกำไรหร�อขาดทุนทันที
 4.12 รายการบัญช�ที่เป�นเง�นตราต�างประเทศ
  รายการที่เป�นเง�นตราต�างประเทศ กลุ�มบร�ษัทบันทึกด�วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย�และ
หน้ีสินท่ีเป�นเง�นตราต�างประเทศท่ีคงเหลืออยู� ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเง�น แปลงค�าเป�นเง�นบาท โดยใช�อัตราแลกเปล่ียน
ณ วันนั้นซ�่งกำหนดโดยธนาคารแห�งประเทศไทย กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได�รวม
อยู�ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 4.13 ผลประโยชน�ของพนักงาน
  4.13.1 กองทุนสำรองเลี้ยงช�พพนักงาน
    กลุ�มบร�ษัทจัดให�มีกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ ซ�่งเป�นลักษณะของแผนการจ�ายสมทบตามที่ได�กำหนดการ
จ�ายสมทบไว�แล�วสินทรัพย�ของกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ ได�แยกออกไปจากสินทรัพย�ของกลุ�มบร�ษัทและได�รับการบร�หาร 
โดยผู�จัดการกองทุนภายนอกกองทุนสำรองเลี้ยงช�พดังกล�าวได�รับเง�นสะสมเข�ากองทุนจากพนักงานและเง�นสมทบจาก
กลุ�มบร�ษัท เง�นจ�ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงช�พบันทึกเป�นค�าใช�จ�ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลา
บัญช�ที่เกิดรายการนั้น
  4.13.2 ผลประโยชน�พนักงาน
    กลุ�มบร�ษัทจัดให�มีผลประโยชน�ของพนักงานหลังการเลิกจ�าง เพ่ือจ�ายให�แก�พนักงานเป�นไปตามกฎหมาย
แรงงานไทยมูลค�าป�จจุบันของหนี้สินผลประโยชน�พนักงานได�ถูกรับรู�รายการในงบการเง�นโดยการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร�ประกันภัยจากผู�เช�่ยวชาญอิสระ (นักคณิตศาสตร�ประกันภัย) ด�วยใช�ว�ธ�คิดลดแต�ละหน�วยที่ประมาณการไว� 
(Projected Unit  Credit  Method) ภายใต�สมมติฐานเก่ียวกับเหตุการณ�ในอนาคตท่ีบร�ษัทฯ กำหนดข�น้อย�างเหมาะสม
          ผลกำไรหร�อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน�
พนักงานหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู�ทันทีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 4.14 ภาษีเง�นได�
  ภาษีเง�นได� ประกอบด�วย ภาษีเง�นได�ของป�ป�จจุบันและภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�
  ภาษีเง�นได�ของป�ป�จจุบัน
  กลุ�มบร�ษัทบันทึกภาษีเง�นได�ของงวดป�จจุบันตามจำนวนที่คาดว�าจะจ�ายให�กับหน�วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ 
โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ�ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
  ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�
  กลุ�มบร�ษัทบันทึกภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�ของผลแตกต�างชั่วคราวระหว�างราคาตามบัญช�ของสินทรัพย�และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย�และหนี้สินที่เกี่ยวข�องนั้น โดยใช�อัตราภาษีที่มีผลบังคับ
ใช�หร�อที่คาดว�ามีผลบังคับใช� ณ วันที่รายงาน
  กลุ�มบร�ษัทรับรู�หน้ีสินภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�ของผลแตกต�างช่ัวคราวท่ีต�องเสียภาษีทุกรายการ แต�รับรู�สินทรัพย�
ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�สำหรับผลแตกต�างชั่วคราวที่ใช�หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม�ได�ใช�ในจำนวนเท�า
ท่ีมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ท่ีกลุ�มบร�ษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช�ประโยชน�จากผลแตกต�างช่ัวคราว
ที่ใช�หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม�ได�ใช�นั้น
  กลุ�มบร�ษัทจะทบทวนมูลค�าตามบัญช�ของสินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ
จะทำการปรับลดมูลค�าตามบัญช�ดังกล�าว หากมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ว�ากลุ�มบร�ษัทจะไม�มีกำไรทางภาษีเพียงพอ
ต�อการนำสินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�ทั้งหมดหร�อบางส�วนมาใช�ประโยชน�
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4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ต�อ)
  กลุ�มบร�ษัทจะบันทึกภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�ในกำไรขาดทุน ยกเว�นภาษีเง�นได�รอตัดที่เกี่ยวข�องกับรายการ
ที่รับรู�นอกกำไรขาดทุนจะรับรู�ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหร�อรับรู�โดยตรงไปยังส�วนของผู�ถือหุ�น
 4.15 เคร�่องมือทางการเง�น
  กลุ�มบร�ษัทรับรู�รายการเม่ือเร�ม่แรกของสินทรัพย�ทางการเง�นด�วยมูลค�ายุติธรรม และบวกด�วยต�นทุนการทำรายการ
เฉพาะใน กรณีท่ีเป�นสินทรัพย�ทางการเง�นท่ีไม�ได�วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรหร�อขาดทุน อย�างไรก็ตาม สำหรับ
ลูกหนี้การค�าที่ไม�มีองค�ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเง�นที่มีนัยสำคัญ กลุ�มบร�ษัทจะรับรู�สินทรัพย�ทางการเง�นดังกล�าวด�วย
ราคาของรายการ
  การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค�าของสินทรัพย�ทางการเง�น
  กลุ�มบร�ษัทจัดประเภทสินทรัพย�ทางการเง�น ณ วันที่รับรู�รายการเร�่มแรก เป�นสินทรัพย�ทางการเง�นที่วัดมูลค�า
ในภายหลังด�วยราคาทุนตัดจำหน�าย สินทรัพย�ทางการเง�นที่วัดมูลค�าในภายหลังด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย�ทางการเง�นที่วัดมูลค�าในภายหลังด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรหร�อขาดทุน โดยพิจารณาจาก
แผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย�ทางการเง�น และลักษณะของกระแสเง�นสดตามสัญญาของสินทรัพย�ทางการเง�น
  สินทรัพย�ทางการเง�นที่วัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัดจำหน�าย 
  กลุ�มบร�ษัทวัดมูลค�าสินทรัพย�ทางการเง�นด�วยราคาทุนตัดจำหน�าย เม่ือกลุ�มบร�ษัทถือครองสินทรัพย�ทางการเง�น
นั้นเพื่อรับกระแสเง�นสดตามสัญญา และเง�่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย�ทางการเง�นก�อให�เกิดกระแสเง�นสดที่เป�นการ
รับชำระเพียงเง�นต�น และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเง�นต�นในวันที่ระบุไว�เท�านั้น
  สินทรัพย�ทางการเง�นดังกล�าววัดมูลค�าในภายหลังโดยใช�ว�ธ�ดอกเบ้ียท่ีแท�จร�งและต�องมีการประเมินการด�อยค�า 
ท้ังน้ี ผลกำไรและขาดทุนท่ีเกิดข�น้จากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หร�อการด�อยค�าของสินทรัพย�ดังกล�าวจะรับรู�ในส�วน
ของกำไรหร�อขาดทุน
  สินทรัพย�ทางการเง�นที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารหนี้) 
  กลุ�มบร�ษัทวัดมูลค�าสินทรัพย�ทางการเง�นด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือกลุ�มบร�ษัทถือครอง
สินทรัพย� ทางการเง�นนั้นเพื่อรับกระแสเง�นสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย�ทางการเง�น และเง�่อนไขตามสัญญาของ
สินทรัพย�ทางการเง�นก�อให�เกิดกระแสเง�นสดที่เป�นการรับชำระเพียงเง�นต�นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเง�นต�น
ในวันที่ระบุไว�เท�านั้น
  ทั้งนี้ รายได�ดอกเบี้ย กำไรหร�อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และผลขาดทุนจากการด�อยค�าหร�อการโอนกลับ
รายการผลขาดทุนนั้นจะรับรู�ในส�วนของกำไรหร�อขาดทุนและคำนวณด�วยว�ธ�การเช�นเดียวกับสินทรัพย�ทางการเง�นที่วัด
มูลค�าด�วยราคาทุนตัดจำหน�าย ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในมูลค�ายุติธรรมอื่นๆ จะรับรู�ผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค�ายุติธรรมที่เคยรับรู�ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะโอนเข�าไปยังส�วนของกำไรหร�อ
ขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย�ทางการเง�นนั้น
  สินทรัพย�ทางการเง�นท่ีมีการกำหนดให�วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตราสารทุน)
  ณ วันที่รับรู�รายการวันแรก กลุ�มบร�ษัทสามารถเลือกจัดประเภทเง�นลงทุนในตราสารทุนซ�่งไม�ได�ถือไว� เพื่อค�า
เป�นตราสารทุน ท่ีกำหนดให�วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม�สามารถเปล่ียนการจัดประเภท
ในภายหลังได�ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป�นรายตราสาร
  ผลกำไรและขาดทุนท่ีรับรู�ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพย�ทางการเง�นน้ีจะไม�สามารถโอนไปรับรู�ในส�วน
ของกำไร หร�อขาดทุนได�ในภายหลัง
  เง�นป�นผลรับจากเง�นลงทุนดังกล�าวถือเป�นรายได�อื่นในส�วนของกำไรหร�อขาดทุน เว�นแต�ในกรณีที่เป�นการได�
รับคืนของต�นทุน การลงทุนในสินทรัพย�ทางการเง�นอย�างชัดเจน กลุ�มบร�ษัทจะรับรู�รายการน้ันในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
  นอกจากนี้ เง�นลงทุนในตราทุนที่กำหนดให�วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม�มีข�อ
กำหนดให�ประเมินการด�อยค�า
  สินทรัพย�ทางการเง�นที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรหร�อขาดทุน 
  สินทรัพย�ทางการเง�นที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรหร�อขาดทุนจะแสดงในงบแสดงฐานะการเง�นด�วย
มูลค�ายุติธรรมโดยรับรู�การเปลี่ยนแปลงสุทธ�ของมูลค�ายุติธรรมในส�วนของกำไรหร�อขาดทุน
  ท้ังน้ี สินทรัพย�ทางการเง�นดังกล�าวหมายรวมถึงตราสารอนุพันธ� เง�นลงทุนในหลักทรัพย�ท่ีถือไว�เพ่ือค�า เง�นลงทุน
ในตราสารทุน ซ�ง่กลุ�มบร�ษัทไม�ได�เลือกจัดประเภทให�วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพย�
ทางการเง�นที่มีกระแสเง�นสดที่ไม�ได�รับชำระเพียงเง�นต�นและดอกเบี้ย
  เง�นป�นผลรับจากเง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัทจดทะเบียน ถือเป�นรายได�อื่นในส�วนของกำไรหร�อขาดทุน



รายงานประจำป� 2564126

หมายเหตุประกอบงบการเง�น

4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ต�อ)
  การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค�าของหนี้สินทางการเง�น
  กลุ�มบร�ษัทรับรู�รายการเมื่อเร�่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเง�นด�วยมูลค�ายุติธรรมหักต�นทุนการทำรายการ และ
จัดประเภทหนี้สินทางการเง�นเป�นหนี้สินทางการเง�นที่วัดมูลค�าในภายหลังด�วยราคาทุนตัดจำหน�าย โดยใช�ว�ธ�ดอกเบี้ย
ที่แท�จร�ง ทั้งนี้ผลกำไร และขาดทุนที่เกิดข�้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเง�นและการตัดจำหน�ายตามว�ธ�ดอกเบี้ย
ท่ีแท�จร�งจะรับรู�ในส�วนของกำไรหร�อขาดทุน โดยการคำนวณมูลค�าราคาทุนตัดจำหน�ายคำนึงถึงหร�อส�วนเกินมูลค�า รวมถึง
ค�าธรรมเนียมหร�อต�นทุนท่ีถือเป�นส�วนหน่ึงของอัตราดอกเบ้ียท่ีแท�จร�งน้ันด�วย ท้ังน้ี ค�าตัดจำหน�ายตามว�ธ�ดอกเบ้ียท่ีแท�จร�ง
แสดงเป�นส�วนหนึ่งของต�นทุนทางการเง�นในส�วนของกำไรหร�อขาดทุน
  การตัดรายการของเคร�่องมือทางการเง�น
  สินทรัพย�ทางการเง�นจะถูกตัดรายการออกจากบัญช�เม่ือสิทธ�ท่ีจะได�รับกระแสเง�นสดของสินทรัพย�น้ันได�ส้ินสุดลง 
หร�อได�มีการโอนสิทธ�ท่ีจะได�รับกระแสเง�นสดของสินทรัพย�น้ัน รวมถึงได�มีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบท้ังหมด
ของสินทรัพย�นั้น หร�อมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย�นั้น แม�ว�าจะ ไม�มีการโอนหร�อไม�ได�คงไว�ซ�่งความเสี่ยงและผล
ตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย�นั้น
  กลุ�มบร�ษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเง�นก็ต�อเม่ือได�มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหน้ีสินน้ันแล�วมีการยกเลิก
ภาระผูกพันนั้น หร�อมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเง�นที่มีอยู�ให�เป�นหนี้สินใหม�
จากผู�ให�กู�รายเดียวกัน ซ�ง่มีข�อกำหนดท่ีแตกต�างกันอย�างมาก หร�อมีการแก�ไขข�อกำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู� อย�างเป�นสาระ
สำคัญ จะถือว�าเป�นการตัดรายการหน้ีสินเดิมและรับรู�หน้ีสินใหม� โดยรับรู�ผลแตกต�างของมูลค�าตามบัญช�ดังกล�าวในส�วน
ของกำไรหร�อขาดทุน
  การด�อยค�าของสินทรัพย�ทางการเง�น
  กลุ�มบร�ษัทรับรู�ค�าเผ่ือผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดข�น้ของตราสารหน้ีท้ังหมดท่ีไม�ได�วัดมูลค�าด�วยมูลค�า
ยุติธรรม ผ�านกำไรหร�อขาดทุน ผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้นคำนวณจากผลต�างของกระแสเง�นสดที่จะครบ
กำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเง�นสดท้ังหมดท่ีกลุ�มบร�ษัทคาดว�าจะได�รับชำระ และคิดลดด�วยอัตราดอกเบ้ียท่ีแท�จร�ง
โดยประมาณของสินทรัพย�ทางการเง�น ณ วันที่ได�มา
  ในกรณีที่ความเสี่ยงด�านเครดิตของสินทรัพย�ไม�ได�เพิ่มข�้นอย�างมีนัยสำคัญนับตั้งแต�การรับรู�รายการเร�่มแรก 
กลุ�มบร�ษัทวัดมูลค�าผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดข�้นใน 12 เดือน
ข�างหน�า ในขณะที่หากความเสี่ยงด�านเครดิตของสินทรัพย�เพิ่มข�้นอย�างมีนัยสำคัญนับตั้งแต�การรับรู�รายการเร�่มแรก 
กลุ�มบร�ษัทวัดมูลค�าผลขาดทุนด�วยจำนวนเง�นท่ีเท�ากับผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดข�น้ตลอดอายุท่ีเหลืออยู�ของ
เคร�่องมือทางการเง�น
  กลุ�มบร�ษัทพิจารณาว�าความเส่ียงด�านเครดิตจะเพ่ิมข�น้อย�างมีนัยสำคัญเม่ือมีการค�างชำระการจ�ายเง�นตามสัญญา
เกินกว�า 30 วัน กลุ�มบร�ษัทพิจารณาว�าความเสี่ยงด�านเครดิตจะเพิ่มข�้นอย�างมีนัยสำคัญเมื่อมีการค�างชำระการจ�ายเง�น
ตามสัญญาเกินกว�า 30 วัน เกินกว�า 90 วัน อย�างไรก็ตาม ในบางกรณีกลุ�มบร�ษัทอาจพิจารณาว�าสินทรัพย�ทางการเง�น
น้ันมีการเพ่ิมข�น้ของความเส่ียงด�านเครดิตอย�างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข�อมูลภายในหร�อข�อมูล
ภายนอกอื่น เช�น อันดับความน�าเช�่อถือด�านเครดิตของผู�ออกตราสาร 
  กลุ�มบร�ษัทใช�ว�ธ�การอย�างง�ายในการคำนวณผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดข�น้สำหรับลูกหน้ีการค�า ดังน้ัน 
ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ�มบร�ษัทจ�งไม�มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางด�านเครดิต แต�จะรับรู�
ค�าเผ่ือผลขาดทุนจากผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดข�น้ตลอดอายุของลูกหน้ีการค�า โดยอ�างอิงจากข�อมูลผลขาดทุน
ด�านเครดิตจากประสบการณ�ในอดีตปรับปรุงด�วยข�อมูลการคาดการณ�ไปในอนาคตเก่ียวกับลูกหน้ีน้ันและสภาพแวดล�อม
ทางด�านเศรษฐกิจ
  สินทรัพย�ทางการเง�นจะถูกตัดจำหน�ายออกจากบัญช�เมื่อกิจการคาดว�าจะไม�ได�รับคืนกระแสเง�นสดตามสัญญา
อีกต�อไป 
  การหักกลบของเคร�่องมือทางการเง�น
  สินทรัพย�ทางการเง�นและหน้ีสินทางการเง�นจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด�วยยอดสุทธ�ในงบแสดงฐานะการเง�น
ก็ต�อเมื่อกิจการมีสิทธ�บังคับใช�ได�ตามกฎหมายอยู�แล�วในการหักกลบจำนวนเง�นที่รับรู� และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระ
ด�วยยอดสุทธ� หร�อตั้งใจที่จะรับสินทรัพย�และชำระหนี้สินพร�อมกัน  
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4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ต�อ)
 4.16 กำไรต�อหุ�น
  กำไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธ�สำหรับป� ด�วยจำนวนหุ�นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ�วงน้ำหนักที่จำหน�ายและเร�ยกชำระแล�ว         
  กำไรต�อหุ�นปรับลด คำนวณโดยการหารยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธ�สำหรับป� ด�วยจำนวนหุ�นสามัญถัวเฉลี่ยถ�วง
น้ำหนักท่ีออกและเร�ยกชำระแล�ว บวกด�วยจำนวนหุ�นสามัญท่ีออกให�กับผู�ถือใบสำคัญแสดงสิทธ�ซ�อ้หุ�นสามัญของบร�ษัท (ถ�ามี)
 4.17 ประมาณการหนี้สิน
  กลุ�มบร�ษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ของการเกิดภาระผูกพันในป�จจุบันตาม
กฎหมายหร�อจากการอนุมานอันเป�นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ�ในอดีต ภาระผูกพันดังกล�าวคาดว�าจะส�งผลให�สูญเสีย
ทรัพยากรท่ีมีประโยชน�เช�งเศรษฐกิจเพ่ือจ�ายชำระภาระผูกพันและจำนวนท่ีต�องจ�ายสามารถประมาณการได�อย�างน�าเช�อ่ถือ 
หากกลุ�มบร�ษัทคาดว�าจะได�รับคืนรายจ�ายท่ีจ�ายชำระไปตามประมาณการหน้ีสินท้ังหมดหร�อบางส�วนอย�างแน�นอน กลุ�มบร�ษัท
จะรับรู�รายจ�ายที่ได�รับคืนเป�นสินทรัพย�แยกต�างหากแต�ต�องไม�เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข�อง 
 4.18 การวัดมูลค�ายุติธรรม
  นโยบายการบัญช�และการเป�ดเผยข�อมูลของกลุ�มบร�ษัทหลายข�อกำหนดให�มีการวัดมูลค�ายุติธรรมทั้งสินทรัพย�
และหนี้สินทางการเง�นและไม�ใช�ทางการเง�น
  กลุ�มบร�ษัทกำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมูลค�ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงผู�ประเมิน
มูลค�า ซ�่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต�อการวัดมูลค�ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค�ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต�อผู�บร�หารสูงสุดทางด�านการเง�น
  ผู�ประเมินมูลค�ามีการทบทวนข�อมูลท่ีไม�สามารถสังเกตได� และปรับปรุงการวัดมูลค�าท่ีมีนัยสำคัญอย�างสม่ำเสมอ
หากมีการใช�ข�อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค�ายุติธรรม เช�น ราคาจากนายหน�า หร�อการตั้งราคาผู�ประเมินได�ประเมิน
หลักฐานที่ได�มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข�อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค�า รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค�ายุติธรรมว�า
เป�นไปตามที่กำหนดไว�ในมาตรฐานการรายงานทางการเง�นอย�างเหมาะสม 
  เม่ือวัดมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�หร�อหน้ีสินกลุ�มบร�ษัทได�ใช�ข�อมูลท่ีสามารถสังเกตได�ให�มากท่ีสุดเท�าท่ีจะทำได�
มูลค�ายุติธรรมเหล�านี้ถูกจัดประเภทในแต�ละลำดับชั้นของมูลค�ายุติธรรมตามข�อมูลที่ใช�ในการประเมินมูลค�าดังนี้
  - ข�อมูลระดับ 1 เป�นราคาเสนอซ�้อขาย (ไม�ต�องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล�องสำหรับสินทรัพย�หร�อหนี้สิน 
อย�างเดียวกัน และกิจการสามารถเข�าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค�า
  - ข�อมูลระดับ 2 เป�นข�อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได�โดยตรง (เช�น ราคาขาย) หร�อโดยอ�อม (เช�น ราคาท่ีสังเกตได�) สำหรับ
สินทรัพย�นั้นหร�อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ�้อขายซ�่งรวมอยู�ในข�อมูลระดับ 1
  - ข�อมูลระดับ 3 เป�นข�อมูลที่ไม�สามารถสังเกตได�สำหรับสินทรัพย�นั้นหร�อหนี้สินนั้น
  หากข�อมูลที่นำมาใช�ในการวัดมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�หร�อหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นที่แตกต�างกันของ
มูลค�ายุติธรรมในภาพรวมการวัดมูลค�ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลำดับชั้นของมูลค�า
ยุติธรรมของข�อมูลที่อยู�ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค�ายุติธรรมในภาพรวม
  กลุ�มบร�ษัทรับรู�การโอนระหว�างลำดับชั้นของมูลค�ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดข�้น
 4.19 การใช�ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญช�ที่สำคัญ
  ในการจัดทำงบการเง�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฝ�ายบร�หารจำเป�นต�องใช�ดุลยพินิจและการประมาณ
การในเร�อ่งท่ีมีความไม�แน�นอนเสมอ การใช�ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล�าวน้ี ส�งผลกระทบต�อจำนวนเง�นท่ีแสดง
ในงบการเง�นและต�อข�อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเง�น ผลท่ีเกิดข�น้จร�งอาจแตกต�างไปจากจำนวนท่ีประมาณ
การไว�การใช�ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้
  ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้นของลูกหนี้การค�า 
  ในการประมาณค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้นของลูกหนี้การค�า ฝ�ายบร�หารจำเป�นต�องใช�
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดข�น้จากลูกหน้ีแต�ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ�การ
เก็บเง�นในอดีตอายุของหนี้ที่คงค�าง และสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ�ไว�ของกลุ�มลูกค�าที่มีความเสี่ยงด�านเครดิตที่
คล�ายคลึงกัน เป�นต�น ทั้งนี้ ข�อมูลผลขาดทุนด�านเครดิตจากประสบการณ�ในอดีตและการคาดการณ�สภาวะเศรษฐกิจ
ของกลุ�มบร�ษัทอาจไม�ได�บ�งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค�าที่เกิดข�้นจร�งในอนาคต
  ค�าเผื่อการลดลงของมูลค�าสินค�าคงเหลือ
  ในการประมาณค�าเผื่อการลดลงของมูลค�าสินค�าคงเหลือ ฝ�ายบร�หารได�ใช�ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดว�าจะเกิดข�น้จากสินค�าคงเหลือน้ัน โดยค�าเผ่ือการลดลงของมูลค�าสุทธ�ท่ีจะได�รับพิจารณาจากราคาท่ีคาดว�า
จะขายได�ตามปกติของธุรกิจหักด�วยค�าใช�จ�ายในการขายสินค�านั้น และค�าเผื่อสำหรับสินค�าเก�าล�าสมัยเคลื่อนไหวช�าหร�อ
เสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค�าแต�ละชนิด
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4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ต�อ)
  อสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน
  ในการคำนวณค�าตัดจำหน�ายของอสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน ฝ�ายบร�หารจำเป�นต�องทำการประมาณอายุ
การให�ประโยชน� และมูลค�าคงเหลือเม่ือเลิกใช�งานของอสังหาร�มทรัพย�เพ่ือการลงทุน และต�องทบทวนอายุการให�ประโยชน�
และมูลค�าคงเหลือใหม�หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข�้น นอกจากนี้ฝ�ายบร�หารจำเป�นต�องสอบทานการด�อยค�าของ
อสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุนในแต�ละช�วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด�อยค�าหากคาดว�ามูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืน
ต่ำกว�ามูลค�าตามบัญช�ของสินทรัพย�นั้น ในการนี้ฝ�ายบร�หารจำเป�นต�องใช�ดุลยพินิจที่เกี่ยวข�องกับการคาดการณ�รายได�
และค�าใช�จ�ายในอนาคตซ�่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย�นั้น
  อาคารและอุปกรณ�และค�าเสื่อมราคา
  ในการคำนวณค�าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ� ฝ�ายบร�หารจำเป�นต�องทำการประมาณอายุการให�ประโยชน�
และมูลค�าคงเหลือเมื่อเลิกใช�งานของอาคารและอุปกรณ� และต�องทบทวนอายุการให�ประโยชน�และมูลค�าคงเหลือใหม�
หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข�้น
  นอกจากน้ีฝ�ายบร�หารจำเป�นต�องสอบทานการด�อยค�าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ�ในแต�ละช�วงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการ ด�อยค�าหากคาดว�ามูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืนต่ำกว�ามูลค�าตามบัญช�ของสินทรัพย�น้ัน ในการน้ีฝ�ายบร�หาร
จำเป�นต�องใช�ดุลยพินิจที่เกี่ยวข�องกับการคาดการณ�รายได�และค�าใช�จ�ายในอนาคตซ�่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย�นั้น
  สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�
  กลุ�มบร�ษัทจะรับรู�สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�สำหรับผลแตกต�างช่ัวคราวท่ีใช�หักภาษีและขาดทุนทางภาษี
ที่ไม�ได�ใช�เมื่อมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ว�ากลุ�มบร�ษัท จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช�ประโยชน�จากผล
แตกต�างชั่วคราวและขาดทุนนั้นในการนี้ฝ�ายบร�หารจำเป�นต�องประมาณการว�ากลุ�มบร�ษัท ควรรับรู�จำนวนสินทรัพย�ภาษี
เง�นได�รอการตัดบัญช�เป�นจำนวนเท�าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีท่ีคาดว�าจะเกิดในอนาคตในแต�ละช�วงเวลา
  ผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน�
  หนี้สินตามโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข�้นตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย  
ซ�ง่ต�องอาศัยข�อสมมติฐานต�างๆ ในการประมาณการน้ัน เช�น อัตราคิดลด อัตราการข�น้เง�นเดือนในอนาคต อัตรามรณะ 
และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป�นต�น
  มูลค�ายุติธรรมของเคร�่องมือทางการเง�น
  ในการประเมินมูลค�ายุติธรรมของเคร�อ่งมือทางการเง�นท่ีรับรู�ในงบแสดงฐานะการเง�น ท่ีไม�มีการซ�อ้ขายในตลาด
และไม�สามารถหาราคาได�ในตลาดซ�้อขายคล�อง ฝ�ายบร�หารต�องใช�ดุลยพินิจในการประเมินมูลค�ายุติธรรมของเคร�่องมือ
ทางการเง�นดังกล�าวโดยใช�เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค�า ซ�ง่ตัวแปรท่ีใช�ในแบบจำลองได�มาจากการเทียบเคียง
กับตัวแปรท่ีมีอยู�ในตลาดโดยคำนึงถึงความเส่ียงทางด�านเครดิต สภาพคล�อง ข�อมูลความสัมพันธ� และการเปล่ียนแปลง
ของมูลค�าของเคร�่องมือทางการเง�นในระยะยาว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข�องกับตัวแปรที่ใช�ในการ
คำนวณ อาจมีผลกระทบต�อมูลค�ายุติธรรมท่ีแสดงอยู�ในงบแสดงฐานะการเง�น และการเป�ดเผยลำดับช้ันของมูลค�ายุติธรรม 
  สัญญาเช�า 
  การกำหนดอายุสัญญาเช�าที่มีสิทธ�การเลือกในการขยายอายุสัญญาเช�าหร�อยกเลิกสัญญาเช�า - กลุ�มบร�ษัทใน
ฐานะผู�เช�า
  ในการกำหนดอายุสัญญาเช�า ฝ�ายบร�หารจำเป�นต�องใช�ดุลยพินิจในการประเมินว�ากลุ�มบร�ษัทมีความแน�นอน
อย�างสมเหตุสมผลหร�อไม�ที่จะใช�สิทธ�เลือกในการขยายอายุสัญญาเช�าหร�อยกเลิกสัญญาเช�าโดยคำนึงถึงข�อเท็จจร�งและ
สภาพแวดล�อมที่เกี่ยวข�องทั้งหมดที่ทำให�เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ�มบร�ษัทในการใช�หร�อไม�ใช�สิทธ�เลือกนั้น 
  การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู�ยืมส�วนเพิ่ม - กลุ�มบร�ษัทในฐานะผู�เช�า
  กลุ�มบร�ษัทไม�สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช�า ดังนั้น ฝ�ายบร�หารจำเป�นต�องใช�ดุลยพินิจ
ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู�ยืมส�วนเพิ่มของกลุ�มบร�ษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช�า โดยอัตราดอกเบี้ยการ
กู�ยืมส�วนเพิ่มเป�นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ�มบร�ษัทจะต�องจ�ายในการกู�ยืมเง�นที่จำเป�น เพื่อให�ได�มาซ�่งสินทรัพย�ที่มีมูลค�า
ใกล�เคียงกับสินทรัพย�สิทธ�การใช�ในสภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจที่คล�ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู�ยืมและหลักประกัน
ที่คล�ายคลึง
  ค�าเผื่อการด�อยค�าของสินทรัพย�ที่ไม�ใช�สินทรัพย�ทางการเง�น 
  ในการประเมินค�าเผื่อการด�อยค�าของสินทรัพย�ที่ไม�ใช�สินทรัพย�ทางการเง�น ฝ�ายบร�หารต�องใช�ดุลยพินิจในการ
ประเมินมูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืนของสินทรัพย�ดังกล�าว มูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืนหมายถึงมูลค�ายุติธรรมหักต�นทุน
ในการขายของ สินทรัพย�หร�อมูลค�าจากการใช�สินทรัพย�แล�วแต�ราคาใดจะสูงกว�า



บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน) 129

หมายเหตุประกอบงบการเง�น

5. เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
  เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

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

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ�มบร�ษัทมีเง�นลงทุนในเง�นฝากประจำธนาคาร ระยะเวลา 6 ถึง 12 เดือน อัตรา
ดอกเบี้ยร�อยละ 0.150 - 0.700 ต�อป�
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ�มบร�ษัทมีเง�นลงทุนในเง�นฝากประจำธนาคาร ระยะเวลา 6 ถึง 12 เดือน อัตรา
ดอกเบี้ยร�อยละ 0.400 - 1.650 ต�อป�

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม

2564 2563
876,771.70 

193,592,808.67 
1,873,912,600.51 

52,957.22 

19,553,682.39 

(677,082.26 
2,087,311,738.23 

)

395,160.38 
191,552,025.78 

1,645,627,114.71 
0.00 

19,553,682.39 

(677,082.26 
1,856,450,901.00 

)

0.73 
170,878,669.82 

2,173,438,105.61 
0.00 

30,748,495.17 

(972,121.39 
2,374,093,149.94 

)

720,887.75 
189,849,397.70 

2,331,190,942.22 
36,719.52 

30,748,495.17 

(972,121.39 
2,551,574,320.97 

)

2564 2563
เง�นสดในมือ
เง�นฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เง�นฝากธนาคารประเภทออมทรัพย�
เง�นฝากธนาคาร - ประจำ 3 เดือน
เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
 (ในกองทุนส�วนบุคคล)
หัก ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�า
 จะเกิดข�้น 
รวมเง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม

2564 2563

1,679,186,614.50 

30,000,000.00 

(534,217.31 
1,708,652,397.19 

) )

1,064,796,080.85 

30,000,000.00 

(534,217.31 
1,094,261,863.54 

)

963,233,203.65 

30,000,000.00 

(417,916.50 
992,815,287.15 

1,433,691,745.31 

30,000,000.00 

(417,916.50 
1,463,273,828.81 

2564 2563
เง�นฝากธนาคารท่ีวัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัดจำหน�าย
 เง�นฝากประจำ  
 เง�นลงทุนช่ัวคราว   
     (ในกองทุนส�วนบุคคล)  
 หัก ค�าเผ่ือผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�า
     จะเกิดข�น้   
รวมสินทรัพย�ทางการเง�นหมุนเว�ยนอ่ืน

)
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7. ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น
  ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

  ลูกหนี้การค�าแยกตามอายุหนี้ที่ค�างชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

8. ตั๋วเง�นรับการค�า 
  ตั๋วเง�นรับการค�าแยกตามอายุหนี้ที่ค�างชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม

2564 2563
4,414,761,066.52

(116,191,216.61
4,298,569,849.91

103,545,855.25
195,272,025.46
208,264,021.92

(12,437,527.03
494,644,375.60

4,793,214,225.51

)

)

)

)

)

)

)

)

4,384,239,802.64

(116,186,923.62
4,268,052,879.02

106,802,321.07
190,811,314.67
197,950,597.89

(12,437,527.03
483,126,706.60

4,751,179,585.62

4,134,600,500.40

(129,486,046.64
4,005,114,453.76

81,937,703.22
156,194,515.42
245,382,528.72

(12,350,854.95
471,163,892.41

4,476,278,346.17

4,175,136,193.94

(129,830,339.63
4,045,305,854.31

79,816,111.81
168,914,349.52
249,763,639.86

(12,350,854.95
486,143,246.24

4,531,449,100.55

2564 2563
ลูกหนี้การค�า
หัก ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�า
 จะเกิดข�้น - ลูกหนี้การค�า
 รวมลูกหนี้การค�า - สุทธ�
ลูกหนี้อื่น
ค�าใช�จ�ายจ�ายล�วงหน�า
รายได�ค�างรับ 
หัก ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�า
 จะเกิดข�้น - ลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น
 รวมลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น - สุทธ�
รวมลูกหนี้การค�าและลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม

2564 2563
3,763,424,166.20 

577,676,896.79 
11,344,264.14 
62,315,739.39 

4,414,761,066.52 

3,736,478,910.81 

574,467,447.47 
11,166,797.99 
62,126,646.37 

4,384,239,802.64 

2,462,371,384.60 

1,581,471,586.00 
9,113,296.49 

81,644,233.31 
4,134,600,500.40 

2,500,504,508.64 

1,583,529,560.77 
9,113,598.23 

81,988,526.30 
4,175,136,193.94 

2564 2563
ลูกหนี้การค�าที่ยังไม�ถึงกำหนดชำระ
ลูกหนี้การค�าที่เกินกำหนดชำระ
- ครบกำหนดชำระไม�เกิน 3 เดือน
- มากกว�า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- มากกว�า 6 เดือน ข�้นไป
 รวม 

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม

2564 2563

516,320,024.37 
0.00 

35,663.08 

(2,826,692.24 
513,528,995.21 

) )

516,320,024.37 
0.00 

35,663.08 

(2,826,692.24 
513,528,995.21 

478,738,727.90 
0.00 
0.00 

(930,445.55 
477,808,282.35 

478,738,727.90 
0.00 
0.00 

(930,445.55 
477,808,282.35 

2564 2563
ตั๋วเง�นรับการค�า
ยังไม�ถึงกำหนดชำระจนถึงครบ
 กำหนดชำระไม�เกิน 3 เดือน
มากกว�า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 
มากกว�า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
หัก  ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตที่ 
 คาดว�าจะเกิดข�้น - ตั๋วเง�นรับการค�า
รวมตั๋วเง�นรับการค�า - สุทธ�

) )
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9. สินค�าคงเหลือ
  สินค�าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

10. สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนที่ถือไว�เพื่อขาย
  เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ คร้ังท่ี 12 มีมติอนุมัติให�ยกเลิกการดำเนินงานของ
บร�ษัทย�อย (Saha Vietnam Co., Ltd.) โดยให�ดำเนินกิจการจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
  สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนที่ถือไว�เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด�วย

11. สินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา
  สินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม

2564 2563
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 

25,173,246.30 
17,599,728.78 
42,772,975.08 

1,119,453,936.84 

) )

0.00 
984,538,843.21 

0.00 
0.00 
0.00 

(8,000,000.00 
976,538,843.21 

25,173,246.30 
17,599,728.78 
42,772,975.08 

1,019,311,818.29 

0.00 
809,328,740.58 

0.00 
0.00 
0.00 

(5,800,000.00 
803,528,740.58 

26,189,621.92 
21,166,568.37 
47,356,190.29 

850,884,930.87 

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 

26,189,621.92 
21,166,568.37 
47,356,190.29 

930,441,926.83 

2564 2563
วัตถุดิบ 
สินค�าสำเร็จรูป
งานระหว�างทำ
วัสดุสิ้นเปลือง 
อะไหล�เคร�่องจักร 
หัก ค�าเผื่อสินค�าเสื่อมสภาพ
 รวม 
ต�นทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�
 ที่ดิน 
 งานระหว�างก�อสร�าง
 รวม 
รวมสินค�าคงเหลือ - สุทธ�

) )

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นรวม

35,085.88 
113,794.09 
148,879.97 

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
สินทรัพย�หมุนเว�ยนอื่น
 รวม

2564 2563

35,085.88 
113,794.09 
148,879.97 

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นรวม

4,227,113.50 
(661,869.89 

3,565,243.61 

 
)

6,338,144.00 
(1,309,425.41 
5,028,718.59 

25632564
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

25632564
 
)

สินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา
หัก สินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเว�ยน
สินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา - ไม�หมุนเว�ยน

ภายใน 1 ป�
เกิน 1 ป� แต�ไม�เกิน 5 ป�
รวม
หัก ดอกเบี้ยจ�ายในอนาคตของสัญญาเช�าการเง�น
มูลค�าป�จจุบันของสินทรัพย�ตามสัญญาเช�าการเง�น

(หน�วย : บาท)

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องรับ

892,204.00 
3,896,068.00 
4,788,272.00 
(561,158.50 

4,227,113.50 

 
)

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

25632564
มูลค�าป�จจุบันของจำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องรับ

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

0.00 
4,227,113.50 

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

0.00 
6,338,144.00 

25632564

 
)

งบการเง�นรวม
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12. เง�นให�กู�ยืมระยะยาว
  เง�นให�กู�ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

 12.1 ในระหว�างป� บร�ษัทฯ ได�ทำสัญญารับขายฝากอสังหาร�มทรัพย� จำนวนเง�น 2,000.00 ล�านบาท ร�วมกับบร�ษัท
ที่เกี่ยวข�องกัน 3 แห�ง โดยเข�าร�วมรับซ�้อฝากทรัพย�สินบร�ษัทฯ ละ 500.00 ล�านบาท กำหนดระยะเวลาการไถ�ถอน 3 ป� 
นับแต�วันจดทะเบียนขายฝากทรัพย�สินอัตราดอกเบี้ยร�อยละ 12.00 ต�อป�
 12.2 ในระหว�างป� บร�ษัทย�อยมีการให�บร�ษัท มโนรมย�ฟุตแวร� จำกัดกู�ยืมเง�น จำนวน 15.00 ล�านบาท ระยะเวลา 21 
เดือน อัตราดอกเบี้ยร�อยละ 5.00 ต�อป� ครบกำหนดชำระวันที่ 15 มิถุนายน 2566

13. สินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนอื่น
  สินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนอื่นที่แสดงตามประเภทการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
มีรายละเอียดดังนี้

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บร�ษัทย�อยมีเง�นลงทุนในเง�นฝากประจำธนาคาร จำนวน 37 ล�านบาท ระยะเวลา  
18 เดือน อัตราดอกเบี้ยร�อยละ 1.85 ต�อป�

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นรวม

515,329,877.15 
515,329,877.15 

500,000,000.00 
500,000,000.00 

25632564
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

25632564
เง�นให�กู�ยืมระยะยาว
รวม

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นรวม

0.00 

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

6,731,294,292.50 
482,846,939.30 
357,178,614.43 
296,957,351.83 

9,026,420,634.63 

3,506,729,512.00 
2,223,897,441.63 

45,540,000.00 

5,776,166,953.63 
14,802,587,588.26 

37,000,000.00 

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 

8,538,344,032.56 

4,775,884,163.21 
1,872,906,295.53 

47,293,000.00 

6,696,083,458.74 
15,271,427,491.30 

25632564
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

0.00 

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

6,731,294,292.50 
482,846,939.30 
357,178,614.43 
296,957,351.83 

9,026,420,634.63 

3,506,729,512.00 
2,223,897,441.63 

0.00 

5,730,626,953.63 
14,757,047,588.26 

0.00 

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 

8,538,344,032.56 

4,775,884,163.21 
1,872,906,295.53 

0.00 

6,648,790,458.74 
15,187,134,491.30 

25632564
เง�นฝากธนาคารที่วัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัดจำหน�าย
 เง�นลงทุนระยะยาว - เง�นฝากสถาบันการเง�น
เง�นลงทุนในหลักทรัพย�ในความต�องการของตลาด
 ตราสารหนี้ที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�าน
  กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
  พันธบัตรธนาคารแห�งประเทศไทย
  พันธบัตรรัฐบาล  
  ตั๋วเง�นคลังและหุ�นกู�  
 ตราสารทุนที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�าน
  กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
  ตราสารทุน-กิจการที่เกี่ยวข�องกัน
  ตราสารทุน-กิจการอ่ืน  
  เง�นลงทุนในกองทุนรวมและหน�วยทรัสต�
  กองทุนหุ�นสามัญ-กิจการอื่น  
รวมเง�นลงทุนในหลักทรัพย�ในความต�องการ
 ของตลาด   
เง�นลงทุนในหลักทรัพย�ที่ไม�อยู�ในความต�องการของตลาด
 ตราสารทุนที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�าน
  กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
  ตราสารทุน-กิจการที่เกี่ยวข�องกัน
  ตราสารทุน-กิจการอ่ืน 
  ตราสารทุนที่ถือโดยบร�ษัทย�อย
รวมเง�นลงทุนในหลักทรัพย�ที่ไม�อยู�ในความ
 ต�องการของตลาด 
รวมสินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนอื่น
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13. สินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนอื่น (ต�อ)
  สินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนอ่ืน มีราคาทุนและมูลค�ายุติธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังน้ี

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นรวม

1,528,277,802.70 
2,003,231,796.44 
5,494,911,035.49 

9,026,420,634.63 

967,686,075.58 
2,539,043,436.42 

3,506,729,512.00 

1,094,732,261.77 
1,129,165,179.86 
2,223,897,441.63 

48,835,700.00 
(3,295,700.00 

45,540,000.00 

)

25632564
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

1,528,277,802.70 
2,003,231,796.44 
5,494,911,035.49 

9,026,420,634.63 

967,686,075.58 
2,539,043,436.42 

3,506,729,512.00 

1,094,732,261.77 
1,129,165,179.86 
2,223,897,441.63 

0.00 
0.00 

0.00 

25632564
เง�นลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�า
 ยุติธรรมผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 เง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัทจดทะเบียน 
  บร�ษัทที่เกี่ยวข�องกัน - ราคาทุน
  บร�ษัทอื่น - ราคาทุน
  บวก กำไรจากการวัดมูลค�าเง�นลงทุน
 รวม เง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัท
   จดทะเบียน - มูลค�ายุติธรรม
    
 เง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัทที่ไม�ใช�บร�ษัท
  จดทะเบียน  
  ตราสารทุน-กิจการที่เกี่ยวข�องกัน - ราคาทุน
  บวก กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค�าเง�นลงทุน
  รวม ตราสารทุน-กิจการที่เกี่ยวข�องกัน -
   มูลค�ายุติธรรม 
    
  ตราสารทุน-กิจการอื่น - ราคาทุน
  บวก กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค�าเง�นลงทุน
  รวม ตราสารทุน-กิจการอื่น - มูลค�ายุติธรรม
    
  ตราสารทุนที่ถือโดยบร�ษัทย�อย -  ราคาทุน
  หัก  ค�าเผื่อขาดทุนจากการวัดมูลค�าเง�นลงทุน
  รวม ตราสารทุนที่ถือโดยบร�ษัทย�อย - 
   มูลค�ายุติธรรม 

1,543,360,778.90 
1,942,154,663.63 
5,052,828,590.03 

8,538,344,032.56 

736,722,745.58 
4,039,161,417.63 

4,775,884,163.21 

846,751,011.77 
1,026,155,283.76 
1,872,906,295.53 

47,295,700.00 
(2,700.00 

47,293,000.00 

1,543,360,778.90 
1,942,154,663.63 
5,052,828,590.03 

8,538,344,032.56 

736,722,745.58 
4,039,161,417.63 

4,775,884,163.21 

846,751,011.77 
1,026,155,283.76 
1,872,906,295.53 

0.00 
0.00 

0.00 

)
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14.  เง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม

ช�่อกิจการ ประเภท
กิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ�

ทุนชำระแล�ว
(พันบาท)

2564 25642563 2564 2563 2564 25632563

สัดส�วนเง�นลงทุน
(ร�อยละ) 

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
เง�นป�นผล

(บาท)

บมจ.ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี 
 (เดิมช�่อ บจ.ซันร�อยแปด)
บจ.สหอุบลนคร
บจ.สหพัฒน�เร�ยลเอสเตท
บจ.ศร�ราชาขนส�ง
บจ.ไทย - เมียนม�าร� 
 ซัคเซส เวนเจอร�
PRESIDENT FOODS 
 (CAMBODIA) Co., Ltd.
บจ.ร�วมอิสสระ
บจ.สห ลอว�สัน
บจ.บุญ แคปป�ตอลโฮลดิ้ง 
CANCHANA
 INTERNATIONAL Co., Ltd.
บจ.สยาม อาราตะ 
บจ.ร�วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท�
บจ.อิรวดี ซัคเซส เวนเจอร� ฟูดส�
บจ.เส-นอร�สห โลจ�สติกส�
รวม
หัก ค�าเผื่อผลขาดทุนจากการด�อยค�า
รวมเง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม - สุทธ�

ผู�ถือหุ�นและ
ผู�บร�หารร�วมกัน

"
"
"

"

"
"
"
"

"
"
"
"
"

700,000 
7,813 

705,000 
10,000 

100,000 

USD 1,500 
420,000 

1,367,000 
700,000 

KHR 2,000,000 
20,000 

480,000 
USD 10,000 

20,000 

450,000 
7,813 

412,500 
10,000 

100,000 

USD 1,500 
300,000 

1,367,000 
700,000 

KHR 2,000,000 
20,000 

360,000 
USD 10,000 

0 

งบการเง�นรวม

ว�ธ�ราคาทุน
(บาท)

ว�ธ�ส�วนได�เสีย
(บาท)

2564 2563

146,017,979.57 
1,576,406.42 

181,525,026.77 
3,495,100.51 

36,449,407.15 

76,352,160.29 
199,335,989.69 
67,638,760.91 

193,909,030.81 

13,124,723.78 
0.00 

109,383,870.07 
67,246,811.46 
18,465,021.89 

1,114,520,289.32 
0.00 

1,114,520,289.32 

108,724,471.10 
1,576,406.42 

123,513,640.89 
3,168,562.05 

42,885,432.35 

63,386,058.58 
176,450,045.44 
80,703,737.56 

192,055,865.08 

13,579,594.61 
0.00 

80,940,538.89 
77,082,486.38 

0.00 
964,066,839.35 

0.00 
964,066,839.35 

12.68 
20.00 
20.00 
20.00 

35.00 

30.00 
25.00 
21.34 
32.00 

40.00 
25.00 
25.00 
24.00 
19.75 

17.75 
20.00 
20.00 
20.00 

35.00 

30.00 
25.00 
21.34 
32.00 

40.00 
25.00 
25.00 
24.00 
0.00 

111,015,014.00 
5,087,500.00 

141,000,000.00 
2,036,000.00 

35,039,403.72 

19,646,775.00 
105,000,000.00 
291,706,000.00 
223,999,990.00 

6,494,660.00 
5,000,000.00 

120,000,000.00 
75,519,492.41 
17,973,769.50 

1,159,518,604.63 
(293,390,000.00 
866,128,604.63 

) )

102,138,264.00 
5,087,500.00 

82,500,000.00 
2,036,000.00 

35,039,403.72 

19,646,775.00 
75,000,000.00 

291,706,000.00 
223,999,990.00 

6,494,660.00 
5,000,000.00 

90,000,000.00 
75,519,492.41 

0.00 
1,014,168,085.13 
(266,650,000.00 
747,518,085.13 

14,380,335.00 
0.00 
0.00 

200,000.00 

6,999,940.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

310,000.00 
21,890,275.00 

0.00 
21,890,275.00 

7,989,075.00 
0.00 
0.00 

200,000.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

8,189,075.00 
0.00 

8,189,075.00 

จำหน�ายสินค�า
ผ�านเคร�่องอัตโนมัติ

พัฒนาที่ดิน
ลงทุน
ขนส�ง

ลงทุน

ผลิตบะหมี่
อสังหาร�มทรัพย�
ร�านสะดวกซ�้อ

ลงทุน
ตัวแทนจำหน�าย

สินค�า
ตัวแทนจำหน�ายสินค�า

อสังหาร�มทรัพย�
ผลิตบะหมี่

ขนส�ง

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บร�ษัทฯ บันทึกเง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม 12 แห�ง และ 7 แห�ง ตามลำดับ ตามว�ธ�ส�วนได�เสียในงบการเง�นรวมจากงบการเง�นท่ีไม�ผ�านการตรวจสอบโดย
ผู�สอบบัญช� เนื่องจากบร�ษัทฯ ไม�มีอำนาจควบคุมบร�ษัทร�วมในการกำหนดให�มีการตรวจสอบงบการเง�นให�ทันเวลา ยอดเง�นลงทุนตามว�ธ�ส�วนได�เสียที่ไม�ผ�านการตรวจสอบ มีจำนวน 884.16 ล�านบาท 
และ 239.50 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 2.54 และ 0.70 ของยอดสินทรัพย�รวมตามลำดับ สำหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีส�วนแบ�งผลกำไรจากเง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม 12 แห�ง และ 
7 แห�ง จำนวน 24.33 ล�านบาท และ 15.47 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 1.36 และ 0.89 ของกำไรสุทธ� ตามลำดับ และมีส�วนแบ�งผลขาดทุน 24.25  ล�านบาท และ 15.47 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 1.35
และ 0.89 ของกำไรสุทธ� ตามลำดับ
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15. เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย

ช�่อกิจการ ประเภท
กิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ�

ทุนชำระแล�ว
(พันบาท)

2564 25642563 2564 2563 2564 25632563

สัดส�วนเง�นลงทุน
(ร�อยละ) ว�ธ�ราคาทุน

(บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
เง�นป�นผล

(บาท)

       บจ.โชคชัยพิบูล

 

      บจ.กรุงเทพ ทาวเวอร� (1999)

       บจ.ทิพย�วาร�นวัฒนา
       SAHA VIETNAM Co., Ltd.
       บจ.แดร�่ไทย
       รวม
       หัก ค�าเผื่อผลขาดทุนจากการด�อยค�า
       รวมเง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย - สุทธ�

ผู�ถือหุ�นและ
ผู�บร�หารร�วมกัน

"
"
"
"

920000

519,000
16,440
4,807

67,125

920000

519,000
16,440
4,807

67,125

99.99 

99.99 
59.37 

100.00 
63.91 

99.99 

99.99 
59.37 

100.00 
63.91 

1,203,801,619.94 

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 
)

1,203,801,619.94 

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 

0.00 
6,246,208.00 

0.00 
0.00 

6,246,208.00 
0.00 

6,246,208.00 

0.00 

0.00 
4,879,850.00 

0.00 
3,431,800.00 
8,311,650.00 

0.00 
8,311,650.00 

ผลิตบะหมี่และ
เส�นหมี่กึ่งสำเร็จรูป

  ให�เช�าสินทรัพย�และ
ให�บร�การทาง

ธุรกิจภายในและ
ภายนอกสำนักงาน

อาคารสำนัก
งานให�เช�า
ผลิตน้ำแร�

ศูนย�จำหน�ายสินค�า
นมเปร�้ยว

14. เง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม (ต�อ)
  เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2564 บร�ษัท ซันเวนด้ิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ช�อ่เดิม บจ. ซันร�อยแปด) ซ�ง่เป�นเง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม ได�เพ่ิมทุนหุ�นสามัญ จำนวน 200,000,000 หุ�น มูลค�าตราไว� 
หุ�นละ 1.00 บาท คิดเป�นเง�น 200,000,000.00 บาท เพ่ือเสนอขายหุ�นสามัญเพ่ิมทุนต�อสาธารณะครั้งแรก ทำให�สัดส�วนการถือหุ�นของบร�ษัทฯ เปลี่ยนแปลงจากร�อยละ 17.75 เป�นร�อยละ 12.68 แต�ยัง
มีสถานะเป�นบร�ษัทร�วมเช�นเดิม เนื่องจากบร�ษัทฯ ยังคงมีอิทธ�พลและมีผู�บร�หารร�วมกัน อย�างไรก็ตามการเสนอขายหุ�นต�อสาธารณะโดยบร�ษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ทำให�ส�วนได�เสีย
ของบร�ษัทฯ ในสินทรัพย�สุทธ�ของบร�ษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพิ่มข�้น ทำให�เกิดกำไรจากการลดสัดส�วน เป�นจำนวนเง�น 30,156,376.58 บาท แสดงในงบแสดงฐานะการเง�นในส�วน
ของผู�ถือหุ�น สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
  ในป� 2564 บร�ษัทฯ ได�ลงทุนเพิ่มในหุ�นสามัญของบร�ษัท เส-นอร�สห โลจ�สติกส� จำกัด จำนวน 240,000 หุ�น คิดเป�นมูลค�าจำนวน 10.73 ล�านบาท โดยภายหลังจากการลงทุนเพิ่มดังกล�าว 
ทำให�สัดส�วนการถือหุ�นของบร�ษัทฯ ในบร�ษัท เส-นอร�สห โลจ�สติกส� จำกัด เพ่ิมข�น้จากเดิมร�อยละ 7.75 เป�นร�อยละ 19.75 ท่ีจำนวน 395,000 หุ�น คิดเป�นมูลค�าจำนวน 12.28 ล�านบาท เน่ืองจากบร�ษัทฯ 
มีอิทธ�พลและมีผู�บร�หารร�วมกัน ดังนั้นเง�นลงทุนในบร�ษัท เส-นอร�สห โลจ�สติกส� จำกัด จ�งได�เปลี่ยนสถานะจากเง�นลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป�น
เง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม
  ผลจากการเปลี่ยนสถานะของเง�นลงทุนดังกล�าวบร�ษัทฯ จ�งได�โอนกลับรายการสำรองการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย�ทางการเง�นที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จำนวน 5.70 ล�านบาท ไปยังกำไรสะสม ทั้งนี้ในป� 2564 บร�ษัทฯ ได�รับเง�นป�นผลจากบร�ษัท เส-นอร�สห โลจ�สติกส� จำกัด จำนวน 0.31 ล�านบาท (2563: 0.31 ล�านบาท) ในขณะที่จัดประเภทเป�นเง�น
ลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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16. อสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน
  อสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

  มูลค�ายุติธรรมของอสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซ�่งประเมินโดย
ผู�ประเมินราคาอิสระ มีมูลค�า 7,543,127,000.00 บาท 

ราคาทุน  
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 ซ�้อ 
 จำหน�าย/ตัดจำหน�าย 
 โอนเข�า/(โอนออก)  
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 ซ�้อ 
 จำหน�าย/ตัดจำหน�าย 
 โอนเข�า/(โอนออก)  
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ค�าเสื่อมราคาสะสม  
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 ค�าเสื่อมราคา 
 จำหน�าย/ตัดจำหน�าย 
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 ค�าเสื่อมราคา 
 จำหน�าย/ตัดจำหน�าย 
 โอนเข�า/(โอนออก)  
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ค�าเผื่อผลขาดทุนจากด�อยค�า  
 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 

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นรวม

ที่ดิน ที่ดิน
รอการพัฒนา

ส�วนปรับปรุง
อาคารอาคาร ระบบ

สาธารณูปโภค
ทรัพย�สิน

ระหว�างก�อสร�าง
รวม

2,617,041,176.66 
430,017,129.50 

0.00 
32,448,874.00 

3,079,507,180.16 
0.00 
0.00 

(110,332,572.38 
2,969,174,607.78 

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 

3,021,202,532.14 
2,910,704,854.63 

)

)
)

1,153,124,570.46 
67,964,755.40 

0.00 
(17,070,319.00 

1,204,019,006.86 
0.00 

(486,220.00 
(54,564,576.40 

1,148,968,210.46 

628,770,944.22 
34,246,120.06 

0.00 
663,017,064.28 
34,188,238.37 

(192,489.55 
(3,391,219.75 

693,621,593.35 

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

533,301,942.58 
447,646,617.11 

)

)
)

)
)

)
)

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

45,363,550.00 
45,363,550.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
45,363,550.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

3,290,841.12 
3,290,841.12 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

70,324.79 
0.00 
0.00 

70,324.79 

0.00 
0.00 

0.00 
3,220,516.33 

175,371,950.47 
280,612.85 
(274,715.00 

0.00 
175,377,848.32 

249,353.87 
0.00 
0.00 

175,627,202.19 

164,520,168.99 
783,930.92 
(273,979.62 

165,030,120.29 
810,773.56 

0.00 
0.00 

165,840,893.85 

0.00 
0.00 

10,347,728.03 
9,786,308.34 

)

)

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 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

21,272,300.50 
58,123,300.41 

)

)

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 

795,573,309.52 
35,200,851.83 

(273,979.62 
830,500,181.73 
35,234,441.85 

(192,489.55 
(3,391,219.75 

862,150,914.28 

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

3,586,124,503.25 
3,474,845,146.82 

)

)
)

)

)
)

)
)
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16. อสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน (ต�อ)

  มูลค�ายุติธรรมของอสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซ�่งประเมินโดย
ผู�ประเมินราคาอิสระ มีมูลค�า 6,452,237,000.00 บาท

  จำนวนที่รับรู�ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบร�ษัทฯ จากอสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน สำหรับป� สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่สำคัญมีดังนี้

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

ที่ดิน อาคาร ทรัพย�สิน
ระหว�างก�อสร�าง รวม

ราคาทุน  
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 ซ�้อ  
 จำหน�าย/ตัดจำหน�าย  
 โอนเข�า/(โอนออก)  
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
 ซ�้อ  
 จำหน�าย/ตัดจำหน�าย  
 โอนเข�า/(โอนออก)  
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
ค�าเสื่อมราคาสะสม  
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 ค�าเสื่อมราคา  
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
 ค�าเสื่อมราคา  
 จำหน�าย/ตัดจำหน�าย  
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
ค�าเผื่อผลขาดทุนจากการด�อยค�า  
 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  

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 

2,282,196.31 
170,800.85 

2,452,997.16 
165,105.13 

0.00 
2,618,102.29 

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

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

)
)

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 

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 

373,660,810.41 
349,098,839.64 

)

)

)

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 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

9,394,000.00 
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 

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 

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

)

)

)

)
)

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

3,290,841.12 
3,290,841.12 

0.00 
0.00 
0.00 

70,324.79 
0.00 

70,324.79 

0.00 
0.00 

0.00 
3,220,516.33 

ส�วนปรับปรุง
อาคาร

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม

2564 2563

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

59,320,832.42 
59,320,832.42 

43,497,966.40 
0.00 

43,497,966.40 

25,539,810.24 
25,539,810.24 

46,490,837.60 
0.00 

46,490,837.60 

22,942,692.51 
22,942,692.51 

61,740,818.96 
40,133,581.66 

101,874,400.62 

66,534,043.00 
66,534,043.00 

2564 2563
รายได�
 ค�าเช�า
 ค�าบร�การ 
รวมรายได�
ค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานทางตรง
 ก�อให�เกิดรายได�ค�าเช�าและบร�การ
รวมค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานทางตรง
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17. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ�

ส�วนปรับปรุง
ที่ดิน อาคารที่ดิน ส�วนปรับปรุง

อาคาร
อุปกรณ�

สำนักงาน เคร�่องจักรสาธารณูปโภค ต�นทุน
พัฒนาที่ดิน

เคร�่องตกแต�ง
สำนักงาน ยานพาหนะ ทรัพย�สิน

ระหว�างก�อสร�าง 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 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1,064,236,666.57 

1,180,029,368.95 

1,985,415.00 

227,200.00 

0.00 

0.00 

2,212,615.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2,212,615.00 

1,368,454.54 

162,380.57 

0.00 

1,530,835.11 

133,237.85 

0.00 

0.00 

1,664,072.96 

681,779.89 

548,542.04 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5,282,569.14 

5,282,569.14 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

626,717.25 

0.00 

3,351,261.46 

3,977,978.71 

0.00 

1,304,590.43 

487,860,264.40 

20,266,883.10 

(119,050.44 

35,783,501.96 

543,791,599.02 

0.00 

(49,987.62 

68,706,133.02 

612,447,744.42 

263,935,928.88 

17,713,297.97 

(49,230.30 

281,599,996.55 

22,463,697.91 

(9,162.13 

5,637,084.10 

309,691,616.43 

262,191,602.47 

302,756,127.99 

87,991,130.70 

447,500.00 

0.00 

0.00 

88,438,630.70 

397,500.00 

0.00 

197,115.40 

89,033,246.10 

84,674,778.29 

613,192.85 

0.00 

85,287,971.14 

601,649.62 

0.00 

4,416.25 

85,894,037.01 

3,150,659.56 

3,139,209.09 

295,785,652.91 

8,719,695.65 

(4,699,269.97 

17,243,172.70 

317,049,251.29 

19,627,051.26 

(1,898,921.00 

22,579,400.73 

357,356,782.28 

227,490,548.45 

27,104,170.71 

(3,118,637.14 

251,476,082.02 

32,206,189.75 

(376,108.95 

0.00 

283,306,162.82 

65,573,169.27 

74,050,619.46 

110,363,908.05 

0.00 

(57,545.36 

1,687,383.17 

111,993,745.86 

0.00 

0.00 

(13,578,779.64 

98,414,966.22 

57,414,868.43 

1,770,643.20 

(57,544.36 

59,127,967.27 

745,316.86 

0.00 

(5,601,542.06 

54,271,742.07 

52,865,778.59 

44,143,224.15 

80,110,571.42 

1,151,532.19 

0.00 

0.00 

81,262,103.61 

2,082,753.28 

0.00 

3,455,000.00 

86,799,856.89 

61,394,041.32 

8,973,917.84 

0.00 

70,367,959.16 

8,800,544.88 

0.00 

0.00 

79,168,504.04 

10,894,144.45 

7,631,352.85 

688,900,183.77 

38,265,889.36 

(33,602,962.73 

4,737,142.18 

698,300,252.58 

42,913,764.70 

(31,132,758.76 

0.00 

710,081,258.52 

578,700,378.81 

40,693,537.94 

(32,047,959.07 

587,345,957.68 

39,657,441.03 

(14,730,408.47 

0.00 

612,272,990.24 

110,954,294.90 

97,808,268.28 

28,466,146.47 

178,844,699.56 

0.00 

(77,364,850.13 

129,945,995.90 

376,650,239.50 

(1,078,565.12 

(19,884,948.97 

485,632,721.31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

129,945,995.90 

485,632,721.31 

3,308,245,581.79 

295,827,762.48 

(72,538,486.87 

(16,344,000.00 

3,515,190,857.40 

460,205,790.69 

(36,852,859.23 

177,811,589.28 

4,116,355,378.14 

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 

1,760,280,355.38 

2,240,598,248.79 

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

492,045,642.50 

18,404,362.62 

(34,059,658.37 

1,569,650.12 

477,959,996.87 

13,074,351.95 

(2,692,626.73 

722,527.22 

489,064,249.31 

418,696,137.69 

33,490,826.47 

(34,013,231.07 

418,173,733.09 

29,947,689.24 

(2,611,397.25 

0.00 

445,510,025.08 

59,786,263.78 

43,554,224.23 

)

)

)

)

)

)

)

)

ราคาทุน 

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 ซ�้อ

 จำหน�าย/ตัดจำหน�าย

 โอนเข�า/(โอนออก)

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 ซ�้อ

 จำหน�าย/ตัดจำหน�าย

 โอนเข�า/(โอนออก)

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค�าเสื่อมราคาสะสม 

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 ค�าเสื่อมราคา

 จำหน�าย/ตัดจำหน�าย

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 ค�าเสื่อมราคา

 จำหน�าย/ตัดจำหน�าย

 โอนเข�า/(โอนออก)

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาตามบัญช� 

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเง�นรวม
(หน�วย : บาท)
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17. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ� (ต�อ)

ที่ดิน อาคาร ส�วนปรับปรุง
อาคาร

อุปกรณ�
สำนักงาน เคร�่องจักร ต�นทุน

พัฒนาที่ดิน
เคร�่องตกแต�ง

สำนักงาน ยานพาหนะ ทรัพย�สิน
ระหว�างก�อสร�าง รวม

985,324,227.13 

29,500,000.00 

0.00 

0.00 

1,014,824,227.13 

0.00 

0.00 

0.00 

1,014,824,227.13 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1,014,824,227.13 

1,014,824,227.13 

98,414,966.22 

0.00 

0.00 

0.00 

98,414,966.22 

0.00 

0.00 

0.00 

98,414,966.22 

52,781,108.22 

745,316.99 

0.00 

0.00 

53,526,425.21 

745,316.86 

0.00 

54,271,742.07 

44,888,541.01 

44,143,224.15 

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 

360,216,840.50 

16,512,501.74 

(32,171,930.22 

0.00 

344,557,412.02 

13,392,033.62 

(1,772.93 

357,947,672.71 

26,505,496.22 

19,384,196.03 

   

    

)

)

27,330,675.90 

0.00 

0.00 

0.00 

27,330,675.90 

16,486,000.00 

(1,522,000.00 

2,000,000.00 

44,294,675.90 

25,438,572.96 

559,097.32 

0.00 

0.00 

25,997,670.28 

2,654,705.55 

0.00 

28,652,375.83 

1,333,005.62 

15,642,300.07 

)

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 

79,893,134.82 

0.00 

0.00 

0.00 

79,893,134.82 

1,506.84 

0.00 

79,894,641.66 

8.00 

248,501.16 

352,502,812.92 

20,266,883.10 

0.00 

0.00 

372,769,696.02 

0.00 

0.00 

4,500,000.00 

377,269,696.02 

190,130,098.33 

12,110,481.26 

0.00 

0.00 

202,240,579.59 

12,583,498.63 

0.00 

214,824,078.22 

170,529,116.43 

162,445,617.80 

ราคาทุน 

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 ซ�้อ

 จำหน�าย/ตัดจำหน�าย

 โอนเข�า/(โอนออก)

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 ซ�้อ

 จำหน�าย/ตัดจำหน�าย

 โอนเข�า/(โอนออก)

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค�าเสื่อมราคาสะสม

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 ค�าเสื่อมราคา

 จำหน�าย/ตัดจำหน�าย

 โอนเข�า/(โอนออก)

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 ค�าเสื่อมราคา

 จำหน�าย/ตัดจำหน�าย

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาตามบัญช� 

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
(หน�วย : บาท)

79,114,841.00 

819,650.00 

0.00 

0.00 

79,934,491.00 

0.00 

0.00 

3,455,000.00 

83,389,491.00 

60,463,927.08 

8,920,503.19 

0.00 

0.00 

69,384,430.27 

8,403,236.35 

0.00 

77,787,666.62 

10,550,060.73 

5,601,824.38 

)

)

)

)

)

)

633,319,519.43 

3,544,000.00 

(6,699,901.10 

(148,385,239.47 

481,778,378.86 

3,070,000.00 

(1,305,000.00 

0.00 

483,543,378.86 

541,181,962.30 

1,835,959.57 

(6,699,033.74 

(59,690,643.99 

476,628,244.14 

2,098,889.29 

(1,304,999.00 

477,422,134.43 

5,150,134.72 

6,121,244.43 

)

4,421,513.50 

123,494,771.22 

0.00 

(16,344,000.00 

111,572,284.72 

333,094,516.97 

(1,078,565.12 

(10,476,249.88 

433,111,986.69 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

111,572,284.72 

433,111,986.69 

)

)

)

2,657,690,743.84 

183,511,977.31 

(38,892,710.77 

(164,729,239.47 

2,637,580,770.91 

358,652,177.59 

(3,909,515.12 

0.00 

2,992,323,433.38 

1,310,105,644.21 

40,683,860.07 

(38,870,963.96 

(59,690,643.99 

1,252,227,896.33 

39,879,187.14 

(1,306,771.93 

1,290,800,311.54 

1,385,352,874.58 

1,701,523,121.84 

)

)

)

)

)

)
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18. สินทรัพย�สิทธ�การใช�     
  รายการเปลี่ยนแปลงของบัญช�สินทรัพย�สิทธ�การใช� ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได�ดังนี้

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
ค�าเสื่อมราคาสะสม 
 ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
 ค�าเสื่อมราคา
 ลดลง
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 ค�าเสื่อมราคา
 ลดลง
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ราคาตามบัญช� 
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน�วย : บาท)

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 

)

)

)

)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
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19. สินทรัพย�ไม�มีตัวตนอื่น

(หน�วย : บาท)

เพิ่มข�้น

25,729,751.31 
899,065.42 

81,115,828.77 
107,744,645.50 

23,032,573.64 
899,062.42 

27,387,719.74 
51,319,355.80 
(41,777,668.51 
14,647,621.19 

)

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

25,729,751.31 
899,065.42 

83,816,135.46 
110,444,952.19 

24,033,224.08 
899,062.42 

29,028,654.06 
53,960,940.56 
(41,777,668.51 
14,706,343.12 

)

0.00 
0.00 

2,700,306.69 
2,700,306.69 

1,000,650.44 
0.00 

1,640,934.32 
2,641,584.76 

0.00 
58,721.93 

จำหน�าย

งบการเง�นรวม

2563 2564

ราคาทุน   
 ค�าสิทธ�์เคร�่องหมายการค�า
 ค�าสมาช�กสนามกอล�ฟ
 โปรแกรมคอมพิวเตอร�   
  รวมราคาทุน
ค�าตัดจำหน�ายสะสม
 ค�าสิทธ�์เคร�่องหมายการค�า
 ค�าสมาช�กสนามกอล�ฟ
 โปรแกรมคอมพิวเตอร� 
  รวมค�าตัดจำหน�ายสะสม 
ค�าเผื่อการด�อยค�า   
รวมสินทรัพย�ไม�มีตัวตนอ่ืน

(หน�วย : บาท)

เพิ่มข�้น

25,729,751.31 
899,065.42 

73,310,696.41 
99,939,513.14 

23,032,573.64 
899,062.42 

27,176,838.27 
51,108,474.33 
(36,777,668.51 
12,053,370.30 

)

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

25,729,751.31 
899,065.42 

74,566,716.41 
101,195,533.14 

24,033,224.08 
899,062.42 

28,761,391.46 
53,693,677.96 
(36,777,668.51)
10,724,186.67 

 

0.00 
0.00 

1,256,020.00 
1,256,020.00 

1,000,650.44 
0.00 

1,584,553.19 
2,585,203.63 

0.00 
(1,329,183.63 )

จำหน�าย

งบการเง�นเฉพาะกิจการ 

2563 2564

ราคาทุน   
 ค�าสิทธ�์เคร�่องหมายการค�า
 ค�าสมาช�กสนามกอล�ฟ
 โปรแกรมคอมพิวเตอร�   
  รวมราคาทุน
ค�าตัดจำหน�ายสะสม
 ค�าสิทธ�์เคร�่องหมายการค�า
 ค�าสมาช�กสนามกอล�ฟ
 โปรแกรมคอมพิวเตอร� 
  รวมค�าตัดจำหน�ายสะสม 
ค�าเผื่อการด�อยค�า   
รวมสินทรัพย�ไม�มีตัวตนอ่ืน
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20. สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนอื่น     
  สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด�วย

  บร�ษัทฯ ได�ทำสัญญาจะซ�้อจะขายที่ดินโครงการนอร�ธปาร�คและได�จ�ายชำระครบถ�วนแล�ว โดยบันทึกไว�ในบัญช�
เง�นมัดจำ จำนวนเง�น 60,753,000.00 บาท แต�ยังไม�ได�รับโอนกรรมสิทธ�์ในที่ดิน เนื่องจากบร�ษัทฯ ยังไม�ได�ดำเนินการ
ก�อสร�างอาคารให�เป�นไป ตามข�อกำหนดในสัญญา ซ�่งอาจเกิดผลเสียหาย จำนวน 18,225,900.00 บาท บร�ษัทฯ จ�งได�
บันทึกค�าเผื่อการด�อยค�าในจำนวนดังกล�าว

21. ภาษีเง�นได�

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม

2564 2563
22,857,343.40 

(1,744,315,105.11)
(1,721,457,761.71 

0.00 
(1,597,049,394.23 
(1,597,049,394.23 

)
)

)
)

)
)

  
)

21,658,178.16 
(1,921,850,753.69 
(1,900,192,575.53 

2564 2563
0.00 

(1,780,087,779.53 
(1,780,087,779.53 

สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�
(หนี้สิน) ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�
สุทธ�

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม

2564 2563
73,307,671.02 
27,839,201.29 
13,678,551.49 

114,825,423.80 

(18,225,900.00 

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

 )

)
)

80,090,231.02 
27,839,201.29 
11,480,354.92 

119,409,787.23 

(18,225,900.00)

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

 

)
)

74,583,076.82 
25,928,767.95 
11,935,438.12 

112,447,282.89 

(18,225,900.00 

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

)

)
)

115,537,226.82 
25,928,767.95 
16,911,067.22 

158,377,061.99 

(18,225,900.00 

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

)

)
)

2564 2563
เง�นมัดจำและเง�นประกัน
เช็คคืนรอเร�ยกเก็บเกิน 1 ป�
อื่นๆ
  รวม
หัก ค�าเผื่อการด�อยค�าของเง�นมัดจำ
  และเง�นประกัน
 ค�าเผื่อเช็คคืนรอเร�ยกเก็บเกิน 1 ป�
  สงสัยจะสูญ
  รวม
รวมสินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนอื่น - สุทธ� 
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21. ภาษีเง�นได� (ต�อ)
  รายการของสินทรัพย�และ (หนี้สิน) ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช� มีดังนี้

  ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได�ดังนี้

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม

2564 2563

22,953,677.02 
1,816,605.04 

0.00 

0.00 

658,600.00 
10,908,516.17 

(1,832,623,930.35 

1,416,814.00 

7,355,533.70 
9,214,620.26 

55,293,312.51 
303,261.32 

1,000,000.00 
(151,768.02 
154,736.73 
242,259.91 

(1,721,457,761.71 

)

)

)

26,288,628.58 
1,600,000.00 

58,678,000.00 

84,980,664.33 

0.00 
0.00 

(1,832,623,930.35)

261,814.00 

7,355,533.70 
9,214,620.26 

46,953,015.34 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

242,259.91 
(1,597,049,394.23 

 

)

28,553,469.43 
1,160,000.00 

53,330,000.00 

84,980,664.33 

0.00 
0.00 

(2,023,629,058.29 

261,814.00 

7,355,533.70 
8,830,933.59 

58,790,856.13 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

278,007.58 
(1,780,087,779.53 

)

)

25,289,486.56 
1,376,605.04 

0.00 

0.00 

540.00 
10,908,516.17 

(2,023,629,058.29 

633,620.02 

7,355,533.70 
8,830,933.59 

67,398,384.40 
323,271.32 

1,000,000.00 
41,062.77 

521.61 
278,007.58 

(1,900,192,575.53 

)

)

2564 2563

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

งบการเง�นรวม
2564 2563

390,490,939.36 

12,880,307.92 

403,371,247.28 

356,117,918.47 

7,966,742.64 

364,084,661.11 

332,413,333.74 

1,882,959.15 

334,296,292.89 

371,496,038.53 

2,389,800.59 

373,885,839.12 

2564 2563

สินทรัพย� (หนี้สิน) ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช� 
ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค�า
ค�าเผื่อสินค�าเสื่อมสภาพ
ค�าเผื่อผลขาดทุนจากการด�อยค�า -
 เง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม
ค�าเผื่อผลขาดทุนจากการด�อยค�า -
 เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย
ค�าเผื่อผลขาดทุนจากการด�อยค�า -
 ตราสารทุน - อื่น
ค�าเผื่อผลขาดทุนจากการด�อยค�า - ที่ดิน
ค�าเผื่อการวัดมูลค�า -
 สินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนอื่น
ค�าเผื่อผลขาดทุนจากการด�อยค�า -
 อสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน
ค�าเผื่อผลขาดทุนจากการด�อยค�า -
 สินทรัพย�ไม�มีตัวตนอื่น
ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สินทรัพย�อื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน 
เง�นสนับสนุนโครงการเพื่ออนุรักษ�พลังงาน
ค�าเผื่อผลขาดทุนจากการด�อยค�าของสินทรัพย�
ผลขาดทุนทางภาษี
สัญญาเช�า
ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้น
สินทรัพย� (หนี้สิน) ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�

ภาษีเง�นได�ป�จจุบัน:
ภาษีเง�นได�นิติบุคคลสำหรับป�
ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�:
ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�จาก
 ผลแตกต�างชั่วคราวและการกลับ
 รายการผลแตกต�างชั่วคราว
ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�ที่แสดงอยู�ใน
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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21. ภาษีเง�นได� (ต�อ)
  จำนวนภาษีเง�นได�ที่เกี่ยวข�องกับส�วนประกอบแต�ละส�วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได�ดังนี้

  รายการกระทบยอดจำนวนเง�นระหว�างค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�กับผลคูณของกำไรทางบัญช�กับอัตราภาษีท่ีใช�สำหรับป� 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

(ค�าใช�จ�าย) รายได�ภาษีเง�นได�ที่เกี่ยวกับ   
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค�าของ   
 สินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนอ่ืน  
(ค�าใช�จ�าย) รายได�ภาษีเง�นได�ที่เกี่ยวกับ   
 ผลประโยชน�พนักงาน  
(ค�าใช�จ�าย) รายได�ภาษีเง�นได�ที่เกี่ยวกับ   
 ผลประโยชน�พนักงาน - บร�ษัทร�วม  
  รวม  

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2564 2563

175,818,985.03 

(48,084.60 

(156,952.25 
175,613,948.18 

)

)

)

)
)

175,436,349.06 

0.00 

0.00 
175,436,349.06 

)

)

(102,307,693.02 

21,610,045.11 

0.00 
(80,697,647.91 

(76,867,892.32 

23,466,584.65 

(188,391.44 
(53,589,699.11 

2564 2563

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2564 2563

2,198,165,093.88 
20         

439,633,018.78 

0.00 
(57,933,393.83 
26,133,945.57 

(406,975.13 
(4,055,348.11 

403,371,247.28 
18         

)

)
)

1,963,506,203.85 
20         

392,701,240.77 

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

0.00 
0.00 

364,084,661.11 
19         

)

1,895,277,953.74 
20         

379,055,590.75 

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

0.00 
0.00 

334,296,292.89 
18         

)

2,117,835,358.77 
20         

423,567,071.75 

89,882.36 
(60,264,880.86 
10,554,418.12 

(60,652.26 
0.00 

373,885,839.12 
18         

)

)

2564 2563
กำไรก�อนภาษีเง�นได�   
อัตราภาษีเง�นได�นิติบุคคล (ร�อยละ)   
จำนวนภาษีเง�นได�นิติบุคคล   
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ :    
ขาดทุนทางภาษียกมา   
รายได�อื่นที่เกณฑ�บัญช�ต�างจากเกณฑ�ภาษี
รายจ�ายต�องห�าม   
ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�จากการเกิด   
 ผลแตกต�างชั่วคราว  
รายจ�ายอื่นที่เกณฑ�บัญช�ต�างจากเกณฑ�ภาษี
ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�ที่แสดงอยู�ใน   
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
อัตราภาษีเง�นได�ที่แท�จร�ง (ร�อยละ)
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22. เง�นเบิกเกินบัญช�และเง�นกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง�น
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ�มบร�ษัทมีวงเง�นเบิกเกินบัญช�กับธนาคาร 10 แห�ง จำนวน 200 ล�านบาท
โดยไม�มีหลักประกันและมีวงเง�นกู�ยืมระยะสั้นกับธนาคาร 7 แห�ง จำนวน 1,855 ล�านบาท
        
23. เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้หมุนเว�ยนอื่น
  เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้หมุนเว�ยนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด�วย

24. เง�นกู�ยืมระยะสั้นอื่น
  เง�นกู�ยืมระยะสั้นอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บร�ษัทฯ มีเง�นกู�ยืมระยะสั้น ซ�่งออกเป�นตั๋วสัญญาใช�เง�น อัตราดอกเบี้ย
ร�อยละ 0.50 ต�อป� และ 0.50 - 1.50 ต�อป� ตามลำดับ โดยไม�มีหลักประกัน
        
25. หนี้สินตามสัญญาเช�า
  หนี้สินตามสัญญาเช�า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

  บร�ษัทฯ ได�ทำสัญญาเช�ายานพาหนะเพื่อใช�ในการดำเนินงานของกิจการอายุของสัญญา มีระยะเวลา 3 ถึง 8 ป�

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2564 2563

4,978,813,150.57 
642,281,158.80 

1,007,565.56 
5,622,101,874.93 

5,030,635,588.48 
557,027,907.99 

0.00 
5,587,663,496.47 

4,576,198,412.38 
533,474,532.64 

0.00 
5,109,672,945.02 

4,545,562,477.15 
614,393,566.12 

1,226,502.47 
5,161,182,545.74 

2564 2563
เจ�าหนี้การค�า
ค�าใช�จ�ายค�างจ�ายและเจ�าหนี้หมุนเว�ยนอื่น
รายได�รับล�วงหน�า
 รวมเจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้หมุนเว�ยนอื่น

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2564 2563

27,319,000.00 
27,319,000.00 

27,319,000.00 
27,319,000.00 

26,319,000.00 
26,319,000.00 

26,319,000.00 
26,319,000.00 

2564 2563
เง�นกู�ยืมระยะสั้นอื่น
 รวม

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

หนี้สินตามสัญญาเช�า    
หัก ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน�าย    
รวม    
หัก ส�วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป�    
หนี้สินตามสัญญาเช�า - สุทธ�จากส�วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป� 

113,420,240.95 
(17,373,389.12 
96,046,851.83 
(26,721,862.51 
69,324,989.32 

)

)

2563
104,912,012.73 
(15,682,227.50 
89,229,785.23 
(27,253,817.34 
61,975,967.89 

)

)

2564
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26. ประมาณการหนี้สินไม�หมุนเว�ยนสำหรับผลประโยชน�พนักงาน
  กลุ�มบร�ษัท จ�ายค�าชดเชยผลประโยชน�หลังออกจากงานและบำเหน็จ ตามข�อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ�มครอง
แรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ในการให�ผลประโยชน�เม่ือเกษียณอายุ และผลประโยชน�ระยะยาวอ่ืนแก�พนักงานตามสิทธ�
และอายุงาน
  โครงการผลประโยชน�ที่กำหนดไว�มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย ได�แก� 
ความเส่ียงของช�วงช�ว�ตความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เง�นลงทุน)
  ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงานตามงบแสดงฐานะการเง�นมีดังต�อไปนี้

  การเปล่ียนแปลงในมูลค�าป�จจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน�พนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
และ 2563 มีดังนี้

  ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงานที่บร�ษัทฯ คาดว�าจะจ�ายตามระยะเวลา ดังนี้

  ค�าใช�จ�ายที่รับรู�ในกำไรหร�อขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2564 2563

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

9,730,902.98 
225,034,173.73 
234,765,076.71 

77,946,751.71 
216,007,528.95 
293,954,280.66 

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

2564 2563
มูลค�าป�จจุบันของภาระผูกพัน-หมุนเว�ยน
มูลค�าป�จจุบันของภาระผูกพัน-ไม�หมุนเว�ยน
 รวมมูลค�าป�จจุบันของภาระผูกพัน

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2564 2563 2564 2563

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

(240,422.98 
276,466,562.61 

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

0.00 
234,765,076.71 

)

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

108,050,225.54 
293,954,280.66 

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

117,332,923.30 
332,690,952.15 

)

)

  
)

ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน  
 ณ วันที่ 1 มกราคม  
ต�นทุนบร�การป�จจุบันและดอกเบี้ย  
ผลประโยชน�จ�าย  
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการ  
 ผลประโยชน�พนักงานตาม 
 หลักคณิตศาสตร�ประกันภัย 
ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2564 2563 2564 2563

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

9,730,902.98 
225,034,173.73 
234,765,076.71 

77,946,751.71 
216,007,528.95 
293,954,280.66 

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

ภาระผูกพันที่จะต�องจ�ายภายใน 1 ป�
ภาระผูกพันที่จะต�องจ�ายเกินกว�า 1 ป�
 รวม

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2564 2563 2564 2563

19,744,872.60 
3,289,864.07 

23,034,736.67 

16,001,846.78 
2,755,700.98 

18,757,547.76 

10,870,457.63 
2,919,253.03 

13,789,710.66 

13,241,966.39 
3,364,234.03 

16,606,200.42 

ต�นทุนบร�การป�จจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
 รวม
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26. ประมาณการหนี้สินไม�หมุนเว�ยนสำหรับผลประโยชน�พนักงาน (ต�อ)
  กลุ�มบร�ษัทรับรู�ค�าใช�จ�ายรายการต�อไปน้ีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ
2563 มีดังน้ี

  (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัยท่ีรับรู�ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

  (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัยท่ีรับรู�ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เกิดข�น้จาก

  ข�อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยว�ธ�ถัวเฉลี่ย
ถ�วงน้ำหนัก)

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2564 2563 2564 2563

1,894,314.40 
15,077,487.73 
5,508,641.20 

554,293.34 
23,034,736.67 

0.00 
14,149,127.47 
4,054,126.95 

554,293.34 
18,757,547.76 

0.00 
8,687,517.72 
2,344,250.81 
2,757,942.13 

13,789,710.66 

1,256,590.16 
8,700,788.20 
3,890,879.93 
2,757,942.13 

16,606,200.42 

ต�นทุนขาย  
ค�าใช�จ�ายในการขาย  
ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร   
ค�าตอบแทนผู�บร�หาร  
 รวม

อัตราคิดลด  
การเพิ่มข�้นของเง�นเดือนในอนาคต
อัตรามรณะ

(ร�อยละ)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2564 2563 2564 2563

1.17 - 2.17
2.75 - 7.00
 TMO2017

1.17 - 2.17
5.00 - 7.00 
 TMO2017

1.17 - 2.17
5.00 - 7.00

105.00 ของ TMO2017

1.17 - 2.17
2.50 - 7.00

105.00 ของ TMO2017

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2564 2563 2564 2563

147,469,780.52 
(240,422.98 

147,229,357.54 
)

138,469,817.91 
0.00 

138,469,817.91 

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

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

รวมอยู�ในกำไรสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู�ระหว�างป�
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2564 2563 2564 2563
58,904.13 
(15,146.59 

(284,180.52 
(240,422.98 

)
)
)

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

13,066,255.39 
(358,015.15 

95,341,985.30 
108,050,225.54 

)
14,725,317.95 

(300,544.44 
102,908,149.78 
117,332,923.29 

)
สมมติฐานทางการเง�น  
สมมติฐานประชากร  
การปรับปรุงจากประสบการณ�  
 รวม
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26. ประมาณการหนี้สินไม�หมุนเว�ยนสำหรับผลประโยชน�พนักงาน (ต�อ)
  การว�เคราะห�ความอ�อนไหว
  การเปลี่ยนแปลงในแต�ละข�อสมมติฐานที่เกี่ยวข�องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัยที่อาจ
เป�นไปได�อย�างสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือว�าข�อสมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ีจะมีผลกระทบต�อภาระผูกพันผลประโยชน�
ที่กำหนดไว�เป�นจำนวนเง�น ดังต�อไปนี้

  การว�เคราะห�น้ีไม�ได�คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเง�นสดท่ีคาดหวังภายใต�โครงการดังกล�าว
แต�ได�แสดงประมาณการความอ�อนไหวของข�อสมมติฐานต�างๆ

27. กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ
  บร�ษัทฯ และพนักงานร�วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงช�พตาม พ.ร.บ กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ พ.ศ. 2530 โดย
จัดต้ัง ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2533 ทะเบียนเลขท่ี 309/2533 และมอบหมายให�ผู�จัดการรับอนุญาตเป�นผู�จัดการกองทุนน้ี 
โดยหักจากเง�นเดือนพนักงานส�วนหนึ่งและบร�ษัทฯ จ�ายสมทบส�วนหนึ่ง และจะจ�ายให�พนักงานในกรณีที่ออกจากงาน
ตามระเบียบการที่กำหนด
        
28. หุ�นทุนซ�้อคืน
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 11 พฤศจ�กายน 2564 อนุมัติโครงการซ�้อหุ�นคืนครั้งที่ 2 
เพื่อบร�หารการเง�นภายในวงเง�นสูงสุดไม�เกิน 380 ล�านบาท เป�นจำนวนหุ�นไม�เกิน 6.3 ล�านหุ�น มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 
1.00 บาท ซ�ง่คิดเป�นร�อยละไม�เกิน 1.92 ของหุ�นท่ีจำหน�ายแล�วท้ังหมดของบร�ษัทฯ หักด�วยจำนวนหุ�นซ�อ้คืนในโครงการ
ครั้งที่ 1 โดยเป�นการซ�้อในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ระยะเวลาของการซ�้อคืนตั้งแต�วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 หุ�นทุนซ�อ้คืนโครงการดังกล�าวมีเง�อ่นไขจำหน�ายได�ภายหลัง 6 เดือน นับแต�ซ�อ้หุ�นคืนเสร็จส้ิน
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 อนุมัติโครงการซ�้อหุ�นคืนเพื่อบร�หาร
การเง�นภายในวงเง�นสูงสุดไม�เกิน 500 ล�านบาท เป�นจำนวนหุ�นประมาณ 9.9 ล�านหุ�น มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 1.00 บาท  
ซ�ง่คิดเป�นร�อยละ 3 ของหุ�นท่ีจำหน�ายแล�วท้ังหมด โดยเป�นการซ�อ้ในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ระยะเวลาของการ
ซ�้อคืนตั้งแต�วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจ�กายน 2563 หุ�นทุนซ�้อคืนโครงการดังกล�าวมีเง�่อนไขจำหน�าย
ได�ภายหลัง 6 เดือน นับแต�ซ�้อหุ�นคืนเสร็จสิ้น
  รายการกระทบยอดจำนวนหุ�นทุนซ�้อคืน      

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2564 2563 2564 2563

(19,758,998.53 
22,491,000.26 

24,193,102.16 
(21,665,189.96 

(2,480,556.13 
2,761,713.98 

(13,724,617.39 
15,714,723.97 

)

)

)

)

)

)

)

)

(16,252,073.62 
18,416,097.83 

19,927,410.98 
(17,920,581.17 

(876,736.71 
880,919.50 

(10,965,433.36 
12,234,985.32 

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

18,133,415.68 
(16,368,311.07 

(812,274.30 
816,048.61 

(9,772,090.76 
10,833,934.46 

(20,056,903.93 
22,575,568.10 

21,549,064.73 
(19,569,030.99 

(3,090,352.27 
2,628,118.95 

(11,645,586.56 
13,038,935.20 

อัตราคิดลด   
 เปลี่ยนแปลงเพิ่มข�้นร�อยละ 0.5, 1 
 เปลี่ยนแปลงลดลงร�อยละ  0.5, 1 
การเพิ่มข�้นของเง�นเดือนในอนาคต    
 เปลี่ยนแปลงเพิ่มข�้นร�อยละ 0.5, 1 
 เปลี่ยนแปลงลดลงร�อยละ 0.5, 1 
อัตรามรณะ   
 เปลี่ยนแปลงเพิ่มข�้นร�อยละ 0.5, 20 
 เปลี่ยนแปลงลดลงร�อยละ 0.5, 20 
อัตราการหมุนเว�ยนของพนักงาน   
 เปลี่ยนแปลงเพิ่มข�้นร�อยละ 10, 20 
 เปลี่ยนแปลงลดลงร�อยละ 10, 20 

)

)

)

)

)

)

)

)

ทุนซ�้อคืน
 (บาท)

ราคาเฉลี่ยต�อหุ�น
 (บาท)

จำนวนหุ�น 
(หุ�น)

119,026,418.45 
9,319,034.62 

128,345,453.07 

65.14 
63.18 
65.00 

1,827,100 
147,500 

1,974,600 

หุ�นทุนซ�้อคืน  
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 
 เพิ่มข�้นระหว�างงวด 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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28. หุ�นทุนซ�้อคืน (ต�อ)
  ท้ังน้ี บร�ษัทฯ ได�กันกำไรสะสมไว�เป�นเง�นสำรองเท�ากับจำนวนเง�นท่ีได�จ�ายซ�อ้หุ�นคืนจนกว�าจะมีการจำหน�ายหุ�น
ท่ีซ�อ้คืนได�หมดหร�อลดทุนท่ีชำระแล�วโดยว�ธ�ตัดหุ�นซ�อ้คืนท่ีจำหน�ายไม�หมดแล�วแต�กรณีน้ัน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
บร�ษัทฯ ได�กันกำไรสะสมเป�นเง�นสำรองสำหรับหุ�นซ�อ้คืนเป�นจำนวน 128.35 ล�านบาท โดยรายการสำรองดังกล�าวได�รวม
อยู�ในงบแสดงฐานะการเง�นภายใต�หัวข�อ “กำไรสะสมจัดสรรแล�ว - สำรองหุ�นทุนซ�้อคืน”

29. สำรองตามกฎหมาย
  ตามพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บร�ษัทฯ ต�องจัดสรรกำไรสุทธ�ประจำป�ส�วนหนึ่งไว�เป�นทุน
สำรองไม�น�อยกว�าร�อยละห�าของกำไรสุทธ�สำหรับป� หักยอดขาดทุนสะสมต�นป� (ถ�ามี) จนกว�าทุนสำรองตามกฎหมายนี้
จะมีจำนวนไม�น�อยกว�าร�อยละสิบของทุนจดทะเบียนทุนสำรองดังกล�าวจะนำไปจ�ายเป�นเง�นป�นผลไม�ได� 

30. สำรองหุ�นทุนซ�้อคืน
  สำรองหุ�นทุนซ�อ้คืน คือ จำนวนเง�นท่ีจัดสรรจากกำไรสะสมในจำนวนท่ีเท�ากับต�นทุนของหุ�นบร�ษัทท่ีถือโดยบร�ษัท 
สำรองหุ�นทุนซ�้อคืนนี้จะนำไปจ�ายเป�นเง�นป�นผลไม�ได� 

31. เง�นป�นผล 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 8 ชุดท่ี 28 ประจำป� 2564 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจ�กายน 2564 อนุมัติให�จ�าย
เง�นป�นผลระหว�างกาลให�แก�ผู�ถือหุ�น จำนวน 328,172,900 หุ�น ในอัตราหุ�นละ 0.60 บาท รวมเป�นเง�น 196,903,740.00 บาท 
โดยจ�ายจากกำไรสะสมของกิจการซ�่งบร�ษัทฯ จ�ายเง�นป�นผลให�ผู�ถือหุ�นเร�ยบร�อยแล�ว ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564
  ตามมติที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งที่ 70 ประจำป� 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 อนุมัติให�จ�ายเง�นป�นผล
จากการดำเนินงานสำหรับป� 2563 ให�แก�ผู�ถือหุ�น ในอัตราหุ�นละ 1.60 บาทต�อหุ�น จำนวน 328,172,900 หุ�น รวมเป�นเง�น 
525,076,640.00 บาท ซ�่งบร�ษัทฯ จ�ายเง�นป�นผลให�ผู�ถือหุ�นเร�ยบร�อยแล�ว ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
  ตามมติที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งที่ 69 ประจำป� 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 อนุมัติให�จ�ายเง�นป�นผล
สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับป� 2562 ให�แก�ผู�ถือหุ�นจำนวน 330,000,000 หุ�น ในอัตราหุ�นละ 1.60 บาท รวมเป�นเง�น 
528,000,000.00 บาท โดยบร�ษัทได�จ�ายเง�นป�นผลระหว�างกาลไปแล�วในอัตราหุ�นละ 0.60 บาท เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2562
และจ�ายเง�นป�นผลงวดสุดท�าย ในอัตราหุ�นละ 1.00 บาท เป�นเง�น 330,000,000.00 บาทเร�ยบร�อยแล�ว ในวันที่ 
8 พฤษภาคม 2563       

32. ค�าใช�จ�ายตามลักษณะของค�าใช�จ�าย 
  ค�าใช�จ�ายตามลักษณะของค�าใช�จ�าย ที่สำคัญมีดังนี้ 

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

งบการเง�นรวม
2564 2563

(172,203,808.62 
27,796,361,255.35 

280,814,515.62 
1,120,468,488.23 

103,377,146.64 
174,137,076.11 

1,345,445,527.50 

(168,426,887.42 
28,284,719,367.82 

0.00 
909,074,795.62 
82,079,783.20 
99,548,047.31 

1,300,544,988.51 

(17,767,467.25 
27,784,674,658.69 

0.00 
921,685,983.54 
75,585,923.20 
99,532,696.28 

1,243,737,035.05 

) ) ) )(26,084,268.98 
26,824,945,683.16 

303,220,985.51 
1,114,265,566.26 

95,183,544.96 
169,249,855.39 

1,289,026,454.91 

2564 2563
การเปลี่ยนแปลงในสินค�าสำเร็จรูป
 และต�นทุนพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�
 ระหว�างก�อสร�าง
ซ�้อสินค�า 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช�ไป 
ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับพนักงาน 
ค�าตอบแทนผู�บร�หารและกรรมการ
ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจำหน�าย 
ค�าส�งเสร�มการขายและค�าขนส�ง 
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33. ค�าตอบแทนกรรมการ
  ค�าตอบแทนกรรมการเป�นประโยชน�ที่จ�ายให�แก�กรรมการของกลุ�มบร�ษัท ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ 
บร�ษัทมหาชน จำกัด โดยไม�รวมเง�นเดือนและผลประโยชน�ที่เกี่ยวข�องที่จ�ายให�กับกรรมการในฐานะผู�บร�หาร 

34. การบร�หารการจัดการทุน
  วัตถุประสงค�ของกลุ�มบร�ษัทในการบร�หารทางการเง�นคือ การดำรงไว�ซ�่งความสามารถในการดำเนินงานอย�าง 
ต�อเนื่องและดำรงไว�ซ�่งโครงสร�างทุนที่เหมาะสม

35. กำไรต�อหุ�น
  กำไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน

36. รายการบัญช�กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข�องกัน
  กลุ�มบร�ษัทมีรายการบัญช�กับกิจการท่ีเก่ียวข�องกันอย�างเป�นสาระสำคัญ กิจการเหล�าน้ีเก่ียวข�องกันโดยการถือหุ�น
ระหว�างกันหร�อการมีผู�ถือหุ�นหร�อกรรมการบางส�วนร�วมกัน หร�อมีกรรมการ/ผู�บร�หารของบร�ษัทฯ เป�นผู�ถือหุ�น ผลของ
รายการดังกล�าวได�แสดงไว�ในงบการเง�นตามมูลฐานที่ตกลงร�วมกันซ�่งเป�นปกติทางการค�าระหว�างกลุ�มบร�ษัทกับกิจการ
ที่เกี่ยวข�องกัน 
  ความสัมพันธ�ท่ีมีกับบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วมได�เป�ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเง�นข�อ 3, 13, 14 และ 15 
สำหรับความสัมพันธ�กับผู�บร�หารสำคัญและบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวข�องกันอื่น มีดังนี้ 

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2564 2563

1,745,048,709.10 
328,166,999 

5.32 

1,599,421,542.74 
328,166,999 

4.87 

1,560,981,660.85 
329,525,459 

4.74 

1,705,448,848.45 
329,525,459 

5.18 

2564 2563

สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

กำไรสุทธ�ที่เป�นของผู�ถือหุ�นสามัญ (บาท)
จำนวนหุ�นสามัญถัวเฉลี่ย (หุ�น)
กำไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน (บาท)

บร�ษัทย�อย 
 บร�ษัท โชคชัยพิบูล จำกัด  
 บร�ษัท กรุงเทพ ทาวเวอร� (1999) จำกัด   
 บร�ษัท ทิพย�วาร�นวัฒนา จำกัด  
 SAHA VIETNAM Co., Ltd.  
 บร�ษัท แดร�่ไทย จำกัด  
 บร�ษัท ทิพย�วาร�น อินเตอร� แพ็คเกจจ�้ง จำกัด  
 บร�ษัท เอสพีซ�  เวนเจอร�ส จำกัด  
บร�ษัทร�วม
 บร�ษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   
  (เดิมช�่อ บจ.ซันร�อยแปด) 
 บร�ษัท สหอุบลนคร จำกัด  
 บร�ษัท สหพัฒน�เร�ยลเอสเตท จำกัด  
   
 บร�ษัท ศร�ราชาขนส�ง จำกัด  
 บร�ษัท ไทย - เมียนม�าร� ซัคเซส  
  เวนเจอร� จำกัด 
 PRESIDENT FOODS  
   (CAMBODIA) Co., Ltd.

ช�่อกิจการ

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศเว�ยดนาม
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศกัมพูชา

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ

99.99 
99.99 
59.37 

100.00 
63.91 
59.37 
99.99 

12.68 
20.00 
20.00 

20.00 

35.00 

30.00 

บร�ษัทถือหุ�น
(ร�อยละ)

  
บร�ษัทย�อย   
บร�ษัทย�อย   
บร�ษัทย�อย   
บร�ษัทย�อย   
บร�ษัทย�อย   
บร�ษัทย�อยที่ถือหุ�นโดยบร�ษัทย�อย   
บร�ษัทย�อยที่ถือหุ�นโดยบร�ษัทย�อย   
  
  
บร�ษัทร�วม และกรรมการผู�บร�หารร�วมกัน  
บร�ษัทร�วม   
ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทมีกรรมการ  
และผู�บร�หารร�วมกัน  
บร�ษัทร�วม และกรรมการผู�บร�หารร�วมกัน  
  
บร�ษัทร�วม และกรรมการผู�บร�หารร�วมกัน 

บร�ษัทร�วม และกรรมการผู�บร�หารร�วมกัน 

ลักษณะความสัมพันธ�
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36. รายการบัญช�กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข�องกัน (ต�อ)

บร�ษัทร�วม (ต�อ)
บร�ษัท ร�วมอิสสระ จำกัด 
บร�ษัท สห ลอว�สัน จำกัด 
บร�ษัท บุญ แคปป�ตอลโฮลดิ้ง จำกัด 
CANCHANA INTERNATIONAL  
 Co., Ltd.
บร�ษัท สยาม อาราตะ จำกัด 
บร�ษัท ร�วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท� จำกัด 
บร�ษัท อิรวดี ซัคเซส เวนเจอร�  
 ฟูดส� จำกัด
บร�ษัท เส-นอร�สห โลจ�สติกส� จำกัด 
กิจการที่เกี่ยวข�องกัน  
บร�ษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง จำกัด    
 (มหาชน)
บร�ษัท ไอ.ซ�.ซ�.อินเตอร�เนชั่นแนล  จำกัด  
 (มหาชน)
บร�ษัท ฟาร�อีสท� เฟมไลน� ดีดีบี จำกัด  
 (มหาชน) (เดิมช�่อ บมจ.ฟาร�อีสท� ดีดีบี)
บร�ษัท บูติคนิวซ�ตี้ จำกัด (มหาชน) 
บร�ษัท แพนเอเซ�ยฟุตแวร� จำกัด (มหาชน) 
บร�ษัท ประชาอาภรณ� จำกัด (มหาชน) 
  
บร�ษัท นิวซ�ตี้ (กรุงเทพ) จำกัด (มหาชน) 
  
บร�ษัท ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส� จำกัด (มหาชน) 
บร�ษัท ทีพีซ�เอส จำกัด (มหาชน) 
 (เดิมช�่อ บมจ.เท็กซ�ไทล�เพรสทีจ)
บร�ษัท ไทยวาโก� จำกัด (มหาชน) 
บร�ษัท สหโคเจน (ชลบุร�) จำกัด (มหาชน) 
บร�ษัท โอ.ซ�.ซ�. จำกัด (มหาชน) 
บร�ษัท เอส แอนด� เจ อินเตอร�เนชั่นแนล  
 เอ็นเตอร�ไพรส� จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ราชาอูช�โน จำกัด 
บร�ษัท ฮูเวอร�อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)  
 จำกัด
บร�ษัท สหชลผลพืช จำกัด 
บร�ษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด 
บร�ษัท ไลอ�อน (ประเทศไทย) จำกัด 
  
บร�ษัท แพนแลนด� จำกัด 
บร�ษัท ทรัพย�สินสหพัฒน� จำกัด 
บร�ษัท ไทยคิวบิค เทคโนโลยี จำกัด 
บร�ษัท คิวพี (ประเทศไทย) (กิ่วไป�) จำกัด 
 

ช�่อกิจการ

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศกัมพูชา
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศเมียนมาร�
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ

25.00 
21.34 
32.00 

40.00 
25.00 
25.00 

24.00 
19.75 

8.64 

8.53 

11.91 

0.72 
18.12 
8.80 

0.45 

1.95 

8.69 
8.03 
5.74 
1.27 

0.16 
9.91 

2.57 
9.20 
3.46 

14.13 

10.00 
6.25 
5.00 

10.00 

บร�ษัทถือหุ�น
(ร�อยละ)

   
บร�ษัทร�วม และกรรมการผู�บร�หารร�วมกัน 
บร�ษัทร�วม และกรรมการผู�บร�หารร�วมกัน 
บร�ษัทร�วม และกรรมการผู�บร�หารร�วมกัน 
   
บร�ษัทร�วม และกรรมการผู�บร�หารร�วมกัน 
บร�ษัทร�วม และกรรมการผู�บร�หารร�วมกัน 
บร�ษัทร�วม และกรรมการผู�บร�หารร�วมกัน 
   
บร�ษัทร�วม และกรรมการผู�บร�หารร�วมกัน 
บร�ษัทร�วม และกรรมการผู�บร�หารร�วมกัน 
   
ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทมีกรรมการ   
และผู�บร�หารร�วมกัน   
ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทมีกรรมการ   
และผู�บร�หารร�วมกัน   
ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทมีกรรมการ   
และผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทมีกรรมการ   
และผู�บร�หารร�วมกัน   
ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทมีกรรมการ   
และผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทมีกรรมการ   
และผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทมีกรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทมีกรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน

ลักษณะความสัมพันธ�
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36. รายการบัญช�กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข�องกัน (ต�อ)

กิจการที่เกี่ยวข�องกัน (ต�อ)  
บร�ษัท ไอ.ดี.เอฟ จำกัด 
 
บร�ษัท ไทยซันฟูดส� จำกัด 
บร�ษัท บางกอกรับเบอร� จำกัด (มหาชน) 
บร�ษัท อินเตอร�เนชั่นแนล 
 แลบบอราทอร�ส� จำกัด
บร�ษัท ราชสีมาชอปป��งคอมเพล็กซ� จำกัด 
บร�ษัท เดอะมอลล�ราชสีมา จำกัด 
บร�ษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด�)  
 จำกัด
บร�ษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด 
บร�ษัท สห โตคิว คอร�ปอเรชั่น จำกัด 
บร�ษัท นวเวช  อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด   
 (มหาชน) (เดิมช�่อ บมจ.เคพีเอ็น 
 เฮลท�แคร�)
บร�ษัท เฟ�สท�ยูไนเต็ดอินดัสทร� จำกัด 
บร�ษัท แชมป�เอช จำกัด 
บร�ษัท เทรเชอร�ฮิลล� จำกัด 
บร�ษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด�) จำกัด 
บร�ษัท ร�วมประโยชน� จำกัด 
บร�ษัท โชควัฒนา จํากัด 
บร�ษัท เมย�ฟลาวเวอร� สห ทราเวล  
 (ประเทศไทย)  จำกัด 
บร�ษัท แคน จำกัด 
บร�ษัท ซันคัลเลอร� โอ.เอ. จำกัด 
บร�ษัท ซันแอนด�แซนด� จำกัด 
บร�ษัท เพรซ�เดนท� โคราคุเอ็น จำกัด 
บร�ษัท สปร�งบอร�ด พลัส จำกัด 
บร�ษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด 
บร�ษัท เบสท� แฟคตอร�่ เอาท�เล็ท 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 
ผู�บร�หาร 

ช�่อกิจการ

ประเทศไทย

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

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

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ

19.60 

16.88 
0.53 
9.83 

2.00 
2.00 

7.14 
15.00 
12.00 

14.25 
14.37 
4.17 
4.00 
9.00 
3.93 
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 

บร�ษัทถือหุ�น
(ร�อยละ)

ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทมีกรรมการ   
และผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทมีกรรมการ   
และผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
   
   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทมีกรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน

กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน   
ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทมีกรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทมีกรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทมีกรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทมีกรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทมีกรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทมีกรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทมีกรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทมีกรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน
สั่งการและควบคุมกิจการต�างๆ ของกิจการไม�ว�า
ทางตรงหร�อทางอ�อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการ
ของบร�ษัท(ไม�ว�าจะทำหน�าที่ในระดับบร�หารหร�อไม�) 

ลักษณะความสัมพันธ�
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36. รายการบัญช�กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข�องกัน (ต�อ)

  รายการบัญช�กับกิจการที่เกี่ยวข�องกันที่เป�นสาระสำคัญ มีรายละเอียดสรุปดังนี้

  การกำหนดราคากับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน
รายได�จากการขาย  
รายได�จากการให�เช�าและบร�การ  
รายได�อื่น  
เง�นป�นผลรับ  
ดอกเบี้ยรับ  
ซ�้อสินค�า  
ค�าใช�จ�ายอื่น  
ดอกเบี้ยจ�าย

 นโยบายราคา
ราคาตลาด/ราคาตามที่ตกลงร�วมกัน
ตามสัญญาที่ได�ตกลงกัน  
ราคาตลาด/ตามสัญญาที่ได�ตกลงกัน
ตามที่ประกาศจ�าย  
ตามระบุในสัญญา  
ราคาที่ตกลงร�วมกัน/ตามสัญญาที่ได�ตกลงกัน
ราคาตลาด/ตามสัญญาที่ได�ตกลงกัน
ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท�จร�ง

รายได�  
 รายได�จากการขาย 
  บร�ษัทย�อย
  บร�ษัทร�วม
  กิจการที่เกี่ยวข�องกัน
 รายได�อื่น 
  บร�ษัทย�อย
  บร�ษัทร�วม
  กิจการที่เกี่ยวข�องกัน
 ดอกเบี้ยรับ 
  บร�ษัทร�วม
 เง�นป�นผลรับ 
  บร�ษัทย�อย
  บร�ษัทร�วม
  กิจการที่เกี่ยวข�องกัน
ค�าใช�จ�าย   
 ซ�้อสินค�า   
  บร�ษัทย�อย 
  บร�ษัทร�วม 
  กิจการที่เกี่ยวข�องกัน 
 ค�าใช�จ�ายอื่น  
  บร�ษัทย�อย 
  บร�ษัทร�วม 
  กิจการที่เกี่ยวข�องกัน 
 ดอกเบี้ยจ�าย   
  บร�ษัทย�อย 
  กิจการที่เกี่ยวข�องกัน 
 เง�นป�นผลจ�าย   
  บร�ษัทร�วม 
  กิจการที่เกี่ยวข�องกัน 
 ค�าตอบแทนผู�บร�หาร  
  ผลประโยชน�ระยะสั้น 
  ผลประโยชน�ระยะยาวอื่น 
  รวมค�าตอบแทนผู�บร�หาร

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2564 และ 2563

งบการเง�นรวม
2564 2563 2564 2563

0.00 
210,924,033.52 
63,180,212.37 

0.00 
7,444,862.36 

19,655,097.99 

818,784.23 

0.00 
21,580,275.00 

229,605,472.18 

0.00 
1,522,411.13 

25,081,630,059.42 

0.00 
83,056,657.78 

281,160,307.54 

0.00 
0.00 

1,283,332.60 
250,859,374.60 

70,592,783.20 
7,107,410.22 

77,700,193.42 

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

50,484,256.26 
7,444,862.36 

19,655,097.99 

818,784.23 

6,246,208.00 
21,580,275.00 

229,605,472.18 

965,923,680.32 
1,522,411.13 

25,081,630,059.42 

157,773,865.15 
83,056,657.78 

281,160,307.54 

8,971,327.36 
0.00 

1,283,332.60 
250,859,374.60 

70,157,783.20 
7,107,410.22 

77,265,193.42 

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

48,513,071.54 
7,502,057.63 

19,610,719.05 

1,498,184.90 

8,311,650.00 
8,189,075.00 

214,211,893.29 

945,189,071.38 
163,252.53 

24,463,853,499.16 

91,802,526.39 
8,774,271.97 

335,699,832.56 

10,184,867.39 
928,438.60 

583,333.00 
172,613,755.00 

63,983,923.20 
60,610,902.70 

124,594,825.90 

0.00 
214,977,127.57 
32,056,829.25 

0.00 
7,502,057.63 

19,610,719.05 

1,498,184.90 

0.00 
8,189,075.00 

214,211,893.29 

0.00 
163,252.53 

24,463,853,499.16 

0.00 
8,774,271.97 

335,699,832.56 

0.00 
928,438.60 

583,333.00 
172,613,755.00 

64,418,923.20 
60,610,902.70 

125,029,825.90 
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36. รายการบัญช�กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข�องกัน (ต�อ)
  รายการสินทรัพย�และหนี้สินที่เกี่ยวข�องกันที่เป�นสาระสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้

สินทรัพย�และหนี้สิน
 ลูกหนี้การค�า
  บร�ษัทย�อย
  บร�ษัทร�วม
  กิจการที่เกี่ยวข�องกัน
 ลูกหนี้อื่น 
  บร�ษัทย�อย
  บร�ษัทร�วม
  กิจการที่เกี่ยวข�องกัน
 เง�นให�กู�ยืมระยะสั้นอื่น 
  กิจการที่เกี่ยวข�องกัน
 ค�าขนส�งค�างรับ 
  บร�ษัทย�อย
  กิจการที่เกี่ยวข�องกัน
 ค�าส�งเสร�มการขายค�างรับ 
  กิจการที่เกี่ยวข�องกัน
 สินทรัพย�สิทธ�การใช� 
  บร�ษัทย�อย
 ดอกเบี้ยจ�ายรอตัดบัญช� 
  บร�ษัทย�อย
 เง�นมัดจำและเง�นประกัน 
  บร�ษัทย�อย
 เจ�าหนี้การค�า 
  บร�ษัทย�อย
  บร�ษัทร�วม
  กิจการที่เกี่ยวข�องกัน
 เจ�าหนี้อื่น 
  บร�ษัทย�อย
  บร�ษัทร�วม
  กิจการที่เกี่ยวข�องกัน
 ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย 
  บร�ษัทร�วม
  กิจการที่เกี่ยวข�องกัน
 หนี้สินตามสัญญาเช�า 
  บร�ษัทย�อย

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม

2564 2563 2564 2563

0.00 
47,815,535.24 
4,039,925.34 

0.00 
145,058.37 

118,637,372.02 

0.00 

0.00 
0.00 

2,176,866,530.42 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
369,414.24 

3,952,339,272.89 

0.00 
815,921.21 

66,947,820.31 

2,389,440.16 
8,471,920.00 

0.00 

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

3,640,056.44 
145,058.37 

118,637,372.02 

0.00 

3,622,388.00 
0.00 

2,176,866,530.42 

73,861,462.69 

15,682,227.50 

8,800,000.00 

151,996,277.31 
369,414.24 

3,952,339,272.89 

3,526,820.55 
815,921.21 

66,947,820.31 

2,389,440.16 
8,471,920.00 

104,912,012.73 

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

3,310,082.37 
0.00 

172,598,949.29 

27,500,000.00 

3,646,788.00 
3,944.50 

2,278,206,878.31 

82,473,330.90 

17,373,389.12 

5,000,000.00 

139,633,505.53 
0.00 

3,767,042,475.87 

0.00 
2,953,979.29 

74,816,519.47 

0.00 
8,384,857.20 

113,420,240.95 

0.00 
48,093,736.35 
2,145,124.85 

0.00 
0.00 

172,598,949.29 

27,500,000.00 

0.00 
3,944.50 

2,278,206,878.31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

3,767,042,475.87 

0.00 
2,953,979.29 

74,816,519.47 

0.00 
8,384,857.20 

0.00 
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37. การนำเสนอข�อมูลทางการเง�นจำแนกตามส�วนงาน
  บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจขายสินค�าอุปโภคบร�โภค และพัฒนาอสังหาร�มทรัพย� บร�ษัทย�อยแห�งหนึ่งประกอบธุรกิจ
ลงทุนในอสังหาร�มทรัพย� และให�บร�การและบร�ษัทย�อยอีกแห�งหน่ึงประกอบธุรกิจอาคารสำนักงานให�เช�า กลุ�มบร�ษัทมีส�วน
งานทางภูมิศาสตร�หลักคือประเทศไทยและมีบางส�วนงานเป�นภูมิศาสตร�ต�างประเทศ สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 และ 2563 กลุ�มบร�ษัทมีรายได�จากการขายในส�วนงานภูมิศาสตร�ต�างประเทศ จำนวน 884.03 ล�านบาท และ 
817.55 ล�านบาท ตามลำดับ

  ส�วนงานของกลุ�มบร�ษัท ในงบการเง�นรวมมีรายละเอียดดังนี้

ขายสินค�าอุปโภค
บร�โภค

25632564 25632564 25632564 25632564 25632564

อาคารสำนักงาน
ให�เช�า

การตัดบัญช�
รายการระหว�างกันอื่นๆ รวม

33,398.0 
981.7 

34,379.7 

29,185.4 
3,535.2 
1,659.1 

8669.1 

8671.0 

107.0 

32,138.9 
957.7 

33,096.6 

27,952.2 
3,518.1 
1,626.4 

8265.5 

8143.7 

104.8 

40.1 
76.5 

116.6 

57.8 
116.2 
(57.4 

3477.3 

3.1 

49.5 

)

49.7 
79.1 

128.8 

60.4 
54.4 
14.0 

3588.4 

3.3 

46.2 

237.3 
16.1 

253.4 

159.7 
0.0 

93.7 

55.1 

89.3 

17.7 

210.2 
13.8 

224.0 

136.2 
0.0 

87.8 

97.8 

63.3 

18.3 

33,675.4 
0.0 

33,675.4 

28,401.8 
3,532.5 
1,741.1 

808.6 
(351.4 

(0.2 
(403.4 

1,794.8 

12,201.5 
22,552.7 

34,754.2 
8,763.4 
1,898.7 

10,662.1 
174.1 

)
)
)

32,398.8 
0.0 

32,398.8 

27,170.1 
3,458.7 
1,770.0 

760.4 
(411.1)

(1.4 
(373.9 

1,744.0 

11,951.7 
22,122.5 

34,074.1 
8,210.3 
2,150.0 

10,360.3 
169.2 

  
 
)

 
 
 

0.0 
(1,074.3 
(1,074.3 

(1,001.1 
(118.9 

45.7 

0.0 

0.0 

0.0 

)
)

)
)

0.0 
(1,050.7 
(1,050.7)

(978.7 
(113.8 

41.9 

0.0 

0.0 

0.0 

)
)

 
)
)

รายได�   
 รายได�จากภายนอก
 รายได�ระหว�างส�วนงาน
 รายได�ทั้งสิ้น
ค�าใช�จ�าย  
 ต�นทุนตามส�วนงาน
 ค�าใช�จ�ายขายและบร�หาร
 กำไรจากการดำเนินงาน
 รายได�อ่ืน
 ค�าใช�จ�ายไม�ป�นส�วน
 ดอกเบี้ยจ�าย
 ภาษีเง�นได�นิติบุคคล
 กำไรสุทธ�
ข�อมูลอื่น  
 สินทรัพย�ส�วนงาน
 สินทรัพย�ไม�ป�นส�วน
 สินทรัพย�ทั้งสิ้นตาม 
  งบการเง�นรวม
 หนี้สินส�วนงาน
 หนี้สินไม�ป�นส�วน
 หนี้สินทั้งสิ้นตาม
  งบการเง�นรวม
 ค�าเสื่อมราคา

งบการเง�นรวม สำหรับป�  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

(หน�วย : ล�านบาท)
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38. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข�้นในภายหน�า 
 38.1 ภาระผูกพัน
  38.1.1 บร�ษัทฯ มีภาระค้ำประกันท่ีทำกับธนาคารและสถาบันการเง�นต�างๆ ให�กับกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน ซ�ง่เป�น
การค้ำประกันตามสัดส�วนของกลุ�มผู�ถือหุ�นรายใหญ� ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้ 

  38.1.2 บร�ษัทฯ และบร�ษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลด้ิง จำกัด (มหาชน) ได�ร�วมกันค้ำประกันตามสัดส�วนการลงทุน
ของผู�ร�วมลงทุนฝ�ายไทยให�กับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้ 

  38.1.3 บร�ษัทฯ มีภาระผูกพันในการออกหนังสือค้ำประกันต�อหน�วยงานราชการและบร�ษัทเอกชน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้

(หน�วย : บาท)

5,000,000.00 

0.00 

0.00 
216,000,000.00 

14,000,000.00 
235,000,000.00 

5,000,000.00 

63,750,000.00 

35,500,000.00 
216,000,000.00 

14,000,000.00 
334,250,000.00 

2564 2563
 บร�ษัทย�อย  
  - บจ.ทิพย�วาร�นวัฒนา  
 บร�ษัทร�วม  
  - บจ.ร�วมอิสสระ 
 กิจการที่เกี่ยวข�องกัน  
  - บจ.ซูรูฮะ ( ประเทศไทย ) 
  - บจ.สหพัฒน�เร�ยลเอสเตท 
 บร�ษัทอื่น
  - บจ.โมบาย โลจ�สติกส� 
   รวม  

(หน�วย : บาท)

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

13,590,000.00 
61,260,000.00 
74,850,000.00 

2564 2563
  - บจ.ทรานคอสมอส(ไทยแลนด�)
  - บจ.สห โตคิว คอร�ปอเรชั่น 
   รวม 

(หน�วย : บาท)

305,000.00 
619,645.00 
924,645.00 

1,449,000.00 
619,645.00 

2,068,645.00 

2564 2563
 ภาระในการให�ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน 
  การใช�ไฟฟ�า 
  หน�วยงานราชการ 
   รวม 
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38. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข�้นในภายหน�า (ต�อ)
 38.2 หนี้สินที่อาจเกิดข�้นภายหน�า
  38.2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บร�ษัทฯ มีภาระหนี้กับธนาคารโดยการรับเง�นล�วงหน�าจากการ
ให�ธนาคารเร�ยกเก็บเง�นตามตั๋วเง�นรับการค�าที่ครบกำหนด จำนวน 89.61 ล�านบาท และ 106.40 ล�านบาท ตามลำดับ
ภาระหนี้ดังกล�าวจะหมดไปเมื่อธนาคารเร�ยกเก็บเง�นตามเช็คแต�ละฉบับได�
  38.2.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  บร�ษัทฯ มีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย�แห�งหนึ่งจากการ
ทำสัญญาให�การสนับสนุนการก�อสร�าง แก� บจ.ร�วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท� จำนวน 60 ล�านบาท 

39. วัตถุประสงค�และนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น
  เคร�่องมือทางการเง�นที่สำคัญของกลุ�มบร�ษัท ประกอบด�วย เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด ลูกหนี้การค�า
และลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น สินทรัพย�ทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น สินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนอื่น เง�นให�กู�ยืมระยะสั้น
เง�นให�กู�ยืมระยะยาว เง�นกู�ยืมระยะส้ันอ่ืน เจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีหมุนเว�ยนอ่ืน และหน้ีสินสัญญาเช�า กลุ�มบร�ษัทมีความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข�องกับเคร�่องมือทางการเง�นดังกล�าว และมีนโยบายการบร�หารความเสี่ยงดังนี้
 39.1 ความเสี่ยงด�านเครดิต
  ความเส่ียงทางด�านสินเช�อ่คือ ความเส่ียงท่ีลูกค�าหร�อคู�สัญญาไม�สามารถชำระหน้ีแก�บร�ษัท ตามเง�อ่นไขท่ีตกลง
ไว�เมื่อครบกำหนด
  ฝ�ายบร�หารได�กำหนดนโยบายทางด�านสินเช�่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด�านสินเช�่อดังกล�าวอย�างสม่ำเสมอ
โดยการว�เคราะห�ฐานะทางการเง�นของลูกค�าทุกรายท่ีขอวงเง�นสินเช�อ่ในระดับหน่ึงๆ ณ วันท่ีรายงานไม�พบว�ามีความเส่ียง
จากสินเช�่อที่เป�นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด�านสินเช�่อแสดงไว�ในราคาตามบัญช�ของสินทรัพย�ทางการเง�นแต�ละ
รายการในงบแสดงฐานะการเง�น อย�างไรก็ตาม เน่ืองจากบร�ษัทมีฐานลูกค�าจำนวนมาก ฝ�ายบร�หารไม�ได�คาดว�าจะเกิดผล
เสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไม�ได�
 39.2 ความเสี่ยงด�านตลาด
  39.2.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
  ความเสี่ยงด�านอัตราดอกเบี้ยหมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด ซ�่งส�งผลกระทบต�อการดำเนินงานและกระแสเง�นสดของบร�ษัท บร�ษัทมีความเสี่ยงด�านอัตราดอกเบี้ย
ที่เกิดจากเง�นลงทุนระยะยาว ฝ�ายบร�หารได�พิจารณาแล�วว�าความเสี่ยงด�านอัตราดอกเบี้ยของบร�ษัทมีระดับต่ำเนื่องจาก
อัตราดอกเบี้ยส�วนใหญ�เป�นอัตราคงที่
  39.2.2 ความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง
  บร�ษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล�องโดยการรักษาระดับของเง�นสดและรายการเทียบเท�า
เง�นสดให�เพียงพอต�อการดำเนินงานของบร�ษัท และเพื่อทำให�ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเง�นสดลดลง
  รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเง�นที่ไม�ใช�ตราสารอนุพันธ�ของกลุ�มบร�ษัท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ซ�่งคิดจากกระแสเง�นสดที่ยังไม�คิดลดเป�นมูลค�าป�จจุบัน สามารถแสดงได� ดังนี้
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39. วัตถุประสงค�และนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น (ต�อ)
 39.2 ความเสี่ยงด�านตลาด (ต�อ)
  39.2.2 ความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง (ต�อ)
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ�มบร�ษัทมีสินทรัพย�ทางการเง�นและหนี้สินทางการเง�นที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในงบการเง�นรวม ดังนี้

        สินทรัพย�ทางการเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
สินทรัพย�ทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
สินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเว�ยน
เง�นให�กู�ยืมระยะสั้น
เง�นให�กู�ยืมระยะยาว
สินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา-ไม�หมุนเว�ยน
        หนี้สินทางการเง�น
เง�นกู�ยืมระยะสั้นอื่น

(หน�วย : ล�านบาท)

งบการเง�นรวม

2564

194.47 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

ไม�มีอัตรา
ดอกเบี้ย

0.00 
1,708.65 

0.66 
6.55 

515.33 
3.57 

27.32 

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

1,892.84 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

2,087.31 
1,708.65 

0.66 
6.55 

515.33 
3.57 

27.32 

รวม

190.57 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

ไม�มีอัตรา
ดอกเบี้ย

0.00 
1,463.27 

1.31 
31.05 
0.00 
5.03 

26.32 

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

2,361.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

2,551.57 
1,463.27 

1.31 
31.05 
0.00 
5.03 

26.32 

รวม

2563
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        สินทรัพย�ทางการเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
สินทรัพย�ทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
สินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเว�ยน
เง�นให�กู�ยืมระยะสั้น
เง�นให�กู�ยืมระยะยาว
สินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา-ไม�หมุนเว�ยน
        หนี้สินทางการเง�น
เง�นกู�ยืมระยะสั้นอื่น

(หน�วย : ล�านบาท)

งบการเง�นรวม

2564

1,892.84 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

27.32 

เมื่อทวงถาม

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

515.33 
3.57 

0.00 

มากกว�า
12 เดือน

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

0.500

อัตราดอกเบี้ย
ร�อยละ

0.00 
1,708.65 

0.66 
6.55 
0.00 
0.00 

0.00 

ภายใน
12 เดือน

1,892.84 
1,708.65 

0.66 
6.55 

515.33 
3.57 

27.32 

รวม

2,361.00 
0.00 
0.00 

31.05 
0.00 
0.00 

26.32 

เมื่อทวงถาม

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
5.03 

0.00 

มากกว�า
12 เดือน

0.100 - 0.500
0.400 - 1.650
0.350 - 20.400
3.370 - 5.250

-
0.350 - 20.400

0.500 - 1.500

อัตราดอกเบี้ย
ร�อยละ

0.00 
1,463.27 

1.31 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

ภายใน
12 เดือน

2,361.00 
1,463.27 

1.31 
31.05 
0.00 
5.03 

26.32 

รวม

2563

39. วัตถุประสงค�และนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น (ต�อ)
 39.2 ความเสี่ยงด�านตลาด (ต�อ)
  39.2.2 ความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง (ต�อ)
  อัตราดอกเบี้ยและเง�นที่ครบกำหนดของเคร�่องมือทางการเง�นจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเง�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้
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39. วัตถุประสงค�และนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น (ต�อ)
 39.2 ความเสี่ยงด�านตลาด (ต�อ)
  39.2.2 ความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง (ต�อ)
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บร�ษัทฯ มีสินทรัพย�ทางการเง�นและหนี้สินทางการเง�นที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในงบการเง�นเฉพาะกิจการ ดังนี้

        สินทรัพย�ทางการเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
สินทรัพย�ทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
เง�นให�กู�ยืมระยะสั้น
เง�นให�กู�ยืมระยะยาว
        หนี้สินทางการเง�น
ส�วนของหนี้สินตามสัญญาเช�าที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งป�
เง�นกู�ยืมระยะสั้นอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช�า

(หน�วย : ล�านบาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2564

191.95 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

ไม�มีอัตรา
ดอกเบี้ย

0.00 
1,094.26 

3.55 
500.00 

27.25 
27.32 
61.98 

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

1,664.50 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

1,856.45 
1,094.26 

3.55 
500.00 

27.25 
27.32 
61.98 

รวม

170.88 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

ไม�มีอัตรา
ดอกเบี้ย

0.00 
992.82 
31.05 
0.00 

26.72 
26.32 
69.32 

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

2,203.21 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

2,374.09 
992.82 
31.05 
0.00 

26.72 
26.32 
69.32 

รวม

2563
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        สินทรัพย�ทางการเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
สินทรัพย�ทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
เง�นให�กู�ยืมระยะสั้น
เง�นให�กู�ยืมระยะยาว
        หนี้สินทางการเง�น
ส�วนของหนี้สินตามสัญญาเช�าที่ถึงกำหนด
   ชำระในหนึ่งป�
เง�นกู�ยืมระยะสั้นอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช�า

(หน�วย : ล�านบาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2564

1,664.50 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
27.32 
0.00 

เมื่อทวงถาม

0.00 
0.00 
0.00 

500.00 

0.00 
0.00 

61.98 

มากกว�า
12 เดือน

0.100 - 0.400
0.450 - 0.625

3.375 
12.000

2.477 - 24.574
0.500 

2.477 - 24.574

อัตราดอกเบี้ย
ร�อยละ

0.00 
1,094.26 

3.55 
0.00 

27.25 
0.00 
0.00 

ภายใน
12 เดือน

1,664.50 
1,094.26 

3.55 
500.00 

27.25 
27.32 
61.98 

รวม

2,203.21 
0.00 

31.05 
0.00 

0.00 
26.32 
0.00 

เมื่อทวงถาม

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

69.32 

มากกว�า
12 เดือน

0.125 - 0.600
0.600 - 1.475
3.370 - 5.250

-

1.782 - 24.574
0.500 - 1.500
1.782 - 24.574

อัตราดอกเบี้ย
ร�อยละ

0.00 
992.82 

0.00 
0.00 

26.72 
0.00 
0.00 

ภายใน
12 เดือน

2,203.21 
992.82 
31.05 
0.00 

26.72 
26.32 
69.32 

รวม

2563

39. วัตถุประสงค�และนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น (ต�อ)
 39.2 ความเสี่ยงด�านตลาด (ต�อ)
  39.2.2 ความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง (ต�อ)
  อัตราดอกเบี้ยและเง�นที่ครบกำหนดของเคร�่องมือทางการเง�นจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเง�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเง�น

39. วัตถุประสงค�และนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น (ต�อ)
 39.3 มูลค�ายุติธรรมของเคร�่องมือทางการเง�น
  เนื่องจากสินทรัพย�ทางการเง�นและหนี้สินทางการเง�นบางส�วนจัดอยู�ในประเภทระยะสั้นหร�อมีอัตราดอกเบี้ย
ใกล�เคียงกับอัตราตลาดฝ�ายบร�หารของบร�ษัทฯ จ�งประมาณมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�ทางการเง�นและหน้ีสินทางการเง�น
ดังกล�าวใกล�เคียงกับมูลค�าตามบัญช�ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเง�น
  มูลค�าตามบัญช�และมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�ทางการเง�นและหน้ีสินทางการเง�น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ดังต�อไปนี้ 

งบการเง�นรวม
(หน�วย : บาท)

รวมราคาทุน
ตัดจำหน�าย

มูลค�ายุติธรรมมูลค�าตามบัญช�

มูลค�ายุติธรรม
กำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

2,087,311,738.23 
1,708,652,397.19 

6,550,000.00 
515,329,877.15 

0.00 

27,319,000.00 

2,087,311,738.23 
1,708,652,397.19 

6,550,000.00 
515,329,877.15 

14,802,587,588.26 

27,319,000.00 

2,087,311,738.23 
1,708,652,397.19 

6,550,000.00 
515,329,877.15 

14,802,587,588.26 

27,319,000.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

14,802,587,588.26 

0.00 

สินทรัพย�ทางการเง�น   
 เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด 
 สินทรัพย�ทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
 เง�นให�กู�ยืมระยะสั้น  
 เง�นให�กู�ยืมระยะยาว  
 สินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนอื่น 
หนี้สินทางการเง�น   
 เง�นกู�ยืมระยะสั้นอื่น  

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
(หน�วย : บาท)

รวมราคาทุน
ตัดจำหน�าย

มูลค�ายุติธรรมมูลค�าตามบัญช�

มูลค�ายุติธรรม
กำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

1,856,450,901.00 
1,094,261,863.54 

3,550,000.00 
500,000,000.00 

0.00 

27,319,000.00 

1,856,450,901.00 
1,094,261,863.54 

3,550,000.00 
500,000,000.00 

14,757,047,588.26 

27,319,000.00 

1,856,450,901.00 
1,094,261,863.54 

3,550,000.00 
500,000,000.00 

14,757,047,588.26 

27,319,000.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

14,757,047,588.26 

0.00 

สินทรัพย�ทางการเง�น   
 เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด 
 สินทรัพย�ทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
 เง�นให�กู�ยืมระยะสั้น  
 เง�นให�กู�ยืมระยะยาว  
 สินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนอื่น 
หนี้สินทางการเง�น   
 เง�นกู�ยืมระยะสั้นอื่น  
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39. วัตถุประสงค�และนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น (ต�อ)
 39.3 มูลค�ายุติธรรมของเคร�่องมือทางการเง�น (ต�อ)
  กลุ�มบร�ษัทมีการประมาณมูลค�ายุติธรรมของเคร�่องมือทางการเง�นตามหลักเกณฑ�ดังนี้
  มูลค�ายุติธรรมของเง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัทท่ีไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียนคำนวณ โดยประเมินและพิจารณา
จากการเปลี่ยนแปลงในฐานะทางการเง�นและผลการดำเนินงานของกิจการที่ถูกลงทุน รวมถึงป�จจัยอื่นๆ ซ�่งสรุปได�ว�า 
ราคาทุนของเง�นลงทุนในตราสารทุนดังกล�าวได�สะท�อนมูลค�ายุติธรรมและ โดยใช�เทคนิคการคิดลดกระแสเง�นสดในอนาคต
และว�ธ�ในการประเมินมูลค�ายุติธรรมอื่น
  ในระหว�างป�ป�จจุบัน ไม�มีการโอนรายการระหว�างลำดับชั้นของมูลค�ายุติธรรม

  ลำดับชั้นของมูลค�ายุติธรรม
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ�มบร�ษัทมีสินทรัพย�ที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของ
มูลค�ายุติธรรม ดังนี้ 

40. การอนุมัติงบการเง�น
  งบการเง�นนี้ได�รับการอนุมัติให�ออกงบการเง�นโดยคณะกรรมการของบร�ษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ� 2565

0.00 

7,511,098,583.63 

0.00 

1,158,143,436.57 

357,178,614.43 

0.00 

1,158,143,436.57 

7,868,277,198.06 

5,776,166,953.63 

0.00 

0.00 

5,776,166,953.63 

(หน�วย : บาท)

ระดับ 2ระดับ 1 รวมระดับ 3

เง�นลงทุนในหลักทรัพย�ในความต�องการของตลาด   
 ตราสารหนี้ที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�า  
  ยุติธรรมผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 ตราสารทุนที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�า  
  ยุติธรรมผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
เง�นลงทุนในหลักทรัพย�ที่ไม�อยู�ในความ   
 ต�องการของตลาด  
 ตราสารทุนที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�า  
  ยุติธรรมผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

งบการเง�นรวม

0.00 

7,511,098,583.63 

0.00 

1,158,143,436.57 

357,178,614.43 

0.00 

1,158,143,436.57 

7,868,277,198.06 

5,730,626,953.63 

0.00 

0.00 

5,730,626,953.63 

(หน�วย : บาท)

ระดับ 2ระดับ 1 รวมระดับ 3

เง�นลงทุนในหลักทรัพย�ในความต�องการของตลาด   
 ตราสารหนี้ที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�า  
  ยุติธรรมผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 ตราสารทุนที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�า  
  ยุติธรรมผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
เง�นลงทุนในหลักทรัพย�ที่ไม�อยู�ในความ   
 ต�องการของตลาด  
 ตราสารทุนที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�า  
  ยุติธรรมผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
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1.) ผลการดำเนินงาน

  ผลการดำเนินงานประจำป� 2564 และ 2563 ของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย มีรายได�รวม 34,010.46 ล�านบาท 

และ 32,714.51 ล�านบาท เปร�ยบเทียบกับป� 2563 เพ่ิมข�น้ 1,295.95 ล�านบาท คิดเป�น 3.96% มีต�นทุนขายและค�าใช�จ�าย

รวมทั้งสิ้น 31,863.99 ล�านบาท เพิ่มข�้นจากป� 2563 เป�นจำนวน 1,237.93 ล�านบาท คิดเป�น 4.04 % และมีกำไรสุทธ�

รวม 1,794.79 ล�านบาท เพิ่มข�้นจากป�ก�อน 50.85 ล�านบาท คิดเป�น 2.92% ผลการดำเนินงานและรายได�ที่เพิ่มข�้น 

มาจากองค�ประกอบหลักที่สำคัญ ดังนี้

รายได�จากการขาย

  รายได�จากการขายของบร�ษัทและบร�ษัทย�อยในป� 2564 มีจำนวน 33,398.05 ล�านบาท เพิ่มข�้นจากป� 2563 

จำนวน 1,259.18 ล�านบาท คิดเป�น 3.92% 

  ในป� 2564 ท่ีผ�านมา เศรษฐกิจไทยได�รับผลกระทบจากการแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19 ระลอกใหม� การดำเนิน

ธุรกิจภายใต�สถานการณ�นี้เป�นไปอย�างยากลำบาก บร�ษัทจ�งต�องปรับกลยุทธ�การบร�หารธุรกิจ ปรับเปลี่ยนว�ธ�การทำงาน 

บร�หารจัดการสู�บร�บทใหม� ความปกติใหม� (New Normal) ให�สอดรับกับพฤติกรรมผู�บร�โภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง

การลดต�นทุน ลดค�าใช�จ�ายเพื่อรักษาผลการดำเนินงานให�เป�นไปตามเป�าหมายที่กำหนดไว� 

รายได�อื่นๆ

  รายได�อ่ืนๆของบร�ษัทและบร�ษัทย�อยในป� 2564 ประกอบด�วย รายได�จากการให�เช�าและบร�การ จำนวน 277.41 

ล�านบาท รายได�จากเง�นป�นผลรับ 246.22 ล�านบาท และรายได�อ่ืน 82.70 ล�านบาท เม่ือเปร�ยบเทียบกับป� 2563 รายได�

อื่นๆ ของบร�ษัท เพิ่มข�้นจำนวน 17.64 ล�านบาท คิดเป�น 27.08% 

ค�าใช�จ�าย

  ต�นทุนขาย ต�นทุนการให�เช�าและบร�การ ต�นทุนในการจัดจำหน�ายและค�าใช�จ�ายในการบร�หารรวมของบร�ษัท

และบร�ษัทย�อยป� 2564 เพิ่มข�้น 1,237.93 ล�านบาท คิดเป�น 4.04% เมื่อเทียบกับป� 2563 เป�นการเพิ่ม ข�้นของค�า

ใช�จ�ายรวม และเนื่องจากในป� 2563 มีผลขาดทุนจากการด�อยค�าเง�นลงทุน 26.74 ล�านบาท โดยพิจารณาด�อยค�าจาก

ผลการดำเนินงานในป�ที่ผ�านมาของบร�ษัทที่ร�วมลงทุน

กำไรสุทธ�

  บร�ษัทและบร�ษัทย�อย ในป� 2564 มีกำไรขั้นต�น 5,197.07 ล�านบาท คิดเป�น 15.56% ของยอดขาย เมื่อนำ

กำไรขั้นต�นบวกด�วยรายได�อื่นๆ หักต�นทุนในการจัดจำหน�าย ค�าใช�จ�ายในการบร�หารและต�นทุนทางการเง�น มีกำไรก�อน

หักภาษีเง�นได� 2,198.17 ล�านบาท และมีกำไรสุทธ�หลังหักภาษี 1,794.79 ล�านบาท เพิ่มข�้นจากป� 2563 จำนวน 50.85 

ล�านบาท หร�อคิดเป�น 2.92% 
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2.) ฐานะการเง�น

สินทรัพย�รวม

  สินทรัพย�รวมของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย สิ้นสุดป� 2564 มีมูลค�า 34,754.15 ล�านบาท เพิ่มข�้นจากป� 2563 

จำนวน 680.05 ล�านบาท คิดเป�น 2.0% โดยสินทรัพย�หมุนเว�ยนเพิ่มข�้น 159.73 ล�านบาท และสินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน

เพิ่มข�้น 520.32 ล�านบาท

  สินทรัพย�หมุนเว�ยน ประกอบด�วย เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดลดลง 464.26 ล�านบาท สินทรัพย�

ทางการเง�นหมุนว�ยนอื่นเพิ่มข�้น 245.38 ล�านบาท ซ�่งเป�นเง�นฝากกับสถาบันการเง�นประเภทฝากประจำ ลูกหนี้การค�า

และลูกหน้ีหมุนเว�ยนอ่ืนเพ่ิมข�น้ 261.76 ล�านบาท โดยลูกหน้ีการค�าของบร�ษัทฯ ในป� 2564 มีจำนวน 4,298.57 ล�านบาท 

คิดเป�น 12.37% ของสินทรัพย�รวม มีระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ีย 52 วัน ในจำนวนลูกหน้ีท้ังหมดเป�นลูกหน้ีท่ียังไม�ถึง

กำหนดชำระ ซ�่งเพิ่มข�้นจากป� 2563 จำนวน 1,262.92 ล�านบาท

  สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนเพิ่มข�้น 520.32 ล�านบาท จากการเพิ่มข�้นของเง�นให�กู�ยืมระยะยาวจำนวน 515.33 

ล�านบาท และสินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยน ซ�่งประกอบด�วยตราสารทุนและตราสารหนี้ ของหลักทรัพย�ในความ

ต�องการของตลาด ที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรม และตราสารหนี้ของหลักทรัพย�ที่ไม�อยู�ในความต�องการของตลาด 

ที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรม ลดลงจำนวน 468.84 ล�านบาท และลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ�เพิ่มข�้นจำนวน 

480 ล�านบาท

หนี้สินรวม

  บร�ษัทและบร�ษัทย�อย มีหนี้สินรวม สิ้นสุดป� 2564 มีจำนวน 10,662.13 ล�านบาท เพิ่มข�้นจากป� 2563 จำนวน 

301.88 ล�านบาท หร�อคิดเป�น 2.91% เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้หมุนเว�ยนอื่นเพิ่มข�้น 460.92 ล�านบาท ค�าส�งเสร�ม

การขายค�างจ�ายเพ่ิมข�น้ 54.18 ล�านบาท ท้ังน้ีรายการหน้ีสินส�วนใหญ�เป�นเจ�าหน้ีการค�า คิดเป�น 46.70% ของหน้ีสินรวม 

ซ�่งบร�ษัทได�ชำระหนี้ตามกำหนดเวลาเสมอ และเนื่องจากบร�ษัทฯไม�มีเง�นกู�ยืมจากสถาบันการเง�น จ�งไม�มีภาระในการ

ชำระดอกเบี้ย

ส�วนของผู�ถือหุ�น

  ส�วนของผู�ถือหุ�นของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย สิ้นสุดป� 2564 มีจำนวน 24,092.02 ล�านบาท เพิ่มข�้นจากป� 2563 

เป�นจำนวน 378.17 ล�านบาท จากกำไรสุทธ�ป� 2564 จำนวน 1,794.79 ล�านบาท และบันทึกผลกำไรจากการวัดมูลค�า

ยุติธรรมของเง�นลงทุนในหลักทรัพย�ในความต�องการของตลาด และเง�นลงทุนในหลักทรัพย�ที่ไม�อยู�ในความต�องการ

ของตลาด ลดลงจำนวน 775.17 ล�านบาท 
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การว�เคราะห�และคำอธิบายของฝ�ายจัดการ

3.) ฐานะสภาพคล�อง

กระแสเง�นสด

  ในป� 2564 บร�ษัทและบร�ษัทย�อย มีเง�นสดสุทธ�ลดลง 464.26 ล�านบาท จากกระแสเง�นสดสุทธ�จากกิจกรรม

ดำเนินงาน จำนวน 1,806.75 ล�านบาท ลดลงจากป� 2563 จำนวน 190.87 ล�านบาท จากการเพิ่มข�้นของเจ�าหนี้การค�า

และเจ�าหนี้หมุนเว�ยนอื่น 460.98 ล�านบาท ซ�่งเป�นผลจากการจ�ายชำระหนี้ที่ช�าลง

  เง�นสดสุทธ�ใช�ไปในกิจกรรมลงทุน 1,536.73 ล�านบาท ลงทุนในตราสารทุนเพิ่มข�้นจำนวน 548.03 ล�านบาท 

จากการให�เง�นกู�ยืมระยะยาว จำนวน 515 ล�านบาท และลงทุนในการซ�้อทรัพย�สิน 460.20 ล�านบาท

ความเหมาะสมของโครงสร�างเง�นทุน

  บร�ษัทและบร�ษัทย�อยมีอัตราส�วนหน้ีสินต�อส�วนของผู�ถือหุ�นส้ินสุดป� 2564 คิดเป�น 0.44 เท�า ซ�ง่อยู�ในระดับต่ำ 

จัดว�าอยู�ในเกณฑ�ที่ดีมาก ขณะที่ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของบร�ษัทอยู�ในระดับสูงที่ 8,469.08 เท�า แสดงว�า

บร�ษัทและบร�ษัทย�อย มีกำไรจากการดำเนินงานเพียงพอที่จะชำระดอกเบี้ย แสดงให�เห็นถึงเสถียรภาพของโครงสร�าง

ทางการเง�นที่ดี มีฐานะทางการเง�นที่มั่นคงและแข็งแกร�ง มีความสามารถในการชำระหนี้ได�เป�นอย�างดี

สภาพคล�องที่สำคัญ

  ในป� 2564 บร�ษัทและบร�ษัทย�อย มีผลการดำเนินงานที่ดีและมีสภาพคล�องอยู�ในระดับที่ดีมาตลอด ทั้งนี้เกิด

จากบร�ษัทและบร�ษัทย�อย มีระบบติดตามการชำระเง�นจากลูกหน้ีการค�าท่ีมีประสิทธ�ภาพ ประกอบกับลูกค�าส�วนใหญ�เป�น

ลูกค�าที่ดีและมีการชำระเง�นตรงตามกำหนด โดยมีอัตราส�วนสภาพคล�องเท�ากับ 1.46 เท�า ลดลงจากป�ที่แล�ว 0.06 เท�า 

อัตราส�วนสภาพคล�องหมุนเร็วเท�ากับ 0.81 เท�า และอัตราส�วนสภาพคล�องกระแสเง�นสด 0.22 เท�า ระยะเวลาเก็บหนี้

เฉลี่ย 52 วัน ระยะเวลาขายสินค�าเฉลี่ย 12 วัน อัตราส�วนดังกล�าว แสดงให�เห็นว�าบร�ษัทมีสภาพคล�องในระดับสูงและ

มีเง�นทุนหมุนเว�ยนอย�างเพียงพอ



บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน) 167

ข�อมูลทางการเง�นโดยสรุปของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย 2564-2562

รายการ %2564 2563 2562% %

ผลการดำเนินงาน
รายได�จากการขาย
รายได�อื่น
รวมรายได�
ค�าใช�จ�าย
กำไรขั้นต�น
กำไรก�อนภาษีและดอกเบี้ย
กำไรก�อนภาษี
กำไร (ขาดทุน)

ฐานะการเง�น
สินทรัพย�หมุนเว�ยน
สินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนและเง�นลงทุน
อสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ�
สินทรัพย�อื่น
รวมสินทรัพย� = รวมหนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น
หนี้สินหมุนเว�ยน
หนี้สินอื่น
หนี้สินรวม
ส�วนของผู�ถือหุ�น
* จำนวนหุ�น

* อัตรากำไรขั้นต�น (%)
* อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น (%)
* อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย� (%)
* อัตราส�วนของสินทรัพย�หมุนเว�ยนต�อหนี้สินหมุนเว�ยน (เท�า)
* อัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (เท�า)
* ระยะเวลาดำรงสินค�าคงคลัง (วัน)
* ระยะเวลาการรับชำระหนี้ (วัน)
* กำไรสุทธ�ต�อหุ�น (บาท)
* เง�นป�นผลต�อหุ�น (บาท)
* มูลค�าหุ�นตามบัญช�ต�อหุ�น (บาท)

33,398,047
606,414

34,010,462
31,863,985
5,197,066
2,198,327
2,198,165
1,794,794

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

15.56
7.51
5.22
1.46
0.44

12
52

5.32
1.60

73.91

32,802,812
540,558

33,343,370
31,261,522
5,176,793
2,104,612
2,104,225
1,744,968

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

15.78
9.75
6.49
1.46
0.47

11
54

5.18
1.50

54.03

100.00
1.79

101.79
95.29
16.01
6.59
6.59
5.43

36.14
47.54
10.52
5.17
0.63

100.00
23.83
6.57

30.41
69.59

100.00
1.65

101.65
95.30
15.78
6.42
6.41
5.32

40.45
41.13
11.40
5.96
1.07

100.00
27.67
4.37

32.04
67.96

100.00
1.82

101.83
95.41
15.56
6.58
6.58
5.37

35.89
45.80
10.00
6.45
0.36

100.00
24.64
6.04

30.68
69.32

หน�วย : พันบาท ยกเว�นอัตราร�อยละในวงเล็บและรายการใน *

32,138,866
575,648

32,714,514
30,626,056
5,146,371
2,119,264
2,117,835
1,743,950

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
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บร�หาร ผู�บร�หารสายงานบัญช�และการเง�น และเลขานุการบร�ษัท

ช�่อ - นามสกุล
ตำแหน�ง

วันที่ได�รับแต�งตั้ง

1. นายบุณยสิทธ�์  โชควัฒนา
 - ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
  ป� 2504 

การดำรงตำแหน�งใดๆ ในกิจการหร�อองค�กรอื่นในป�ที่ผ�านมาไม�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยสำคัญ - ไม�มี -

ปร�ญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

- สาขาบร�หารธุรกิจ

 มหาว�ทยาลัยบูรพา

 มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร�

 มหาว�ทยาลัยหอการค�าไทย

- สาขาว�ศวกรรมศาสตร�

 มหาว�ทยาลัยขอนแก�น

 มหาว�ทยาลัยราชภัฎเช�ยงใหม�

- สาขากฎหมาย

 มหาว�ทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ�น

- สาขาว�ทยาศาสตร� (ส่ิงทอและเคร�อ่งนุ�งห�ม)

 มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย

- Director Accreditation Program 

 (DAP) 3/2003

- Director Certification Program 

 (DCP) 68/2005

0.84 2, 3, 5, 9 และ 10 

2560 - ป�จจุบัน

2560 - ป�จจุบัน

2560 - ป�จจุบัน

2560 - ป�จจุบัน

2560 - เม.ย. 2561

2560 - ก.ค. 2563

ส.ค. 2563 - ป�จจุบัน

2560 - ป�จจุบัน

2560 - ป�จจุบัน

2560 - ป�จจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน

ที่ปร�กษาคณะกรรมการ

ประธานกรรมการ และประธาน

กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

ที่ปร�กษา

ที่ปร�กษาคณะกรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบร�หาร และประธาน

กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

ที่ปร�กษากิตติมศักดิ์

กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

กิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบร�ษัท

ประธานกรรมการ

บมจ. ธนูลักษณ�

บมจ. ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส�

บมจ. ไทยวาโก�

บมจ. ทีพีซ�เอส

บมจ. สหโคเจน (ชลบุร�)

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง

บมจ. ไอ.ซ�.ซ�. อินเตอร�เนชั่นแนล

จำนวน 13 แห�ง

บมจ. ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส�

84

คุณวุฒิทางการศึกษา
หลักสูตรการอบรม

สัดส�วนการ
ถือหุ�นใน

บร�ษัท (%)

ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�างผู�บร�หาร

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตำแหน�ง ช�่อหน�วยงาน / บร�ษัท
อายุ

เอกสารแนบ 1
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บร�หาร ผู�บร�หารสายงานบัญช�และการเง�น และเลขานุการบร�ษัท

ช�่อ - นามสกุล
ตำแหน�ง

วันที่ได�รับแต�งตั้ง

การดำรงตำแหน�งใดๆ ในกิจการหร�อองค�กรอื่นในป�ที่ผ�านมาไม�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยสำคัญ - ไม�มี -

การดำรงตำแหน�งใดๆ ในกิจการหร�อองค�กรอื่นในป�ที่ผ�านมาไม�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยสำคัญ - ไม�มี -

74

86

คุณวุฒิทางการศึกษา
หลักสูตรการอบรม

สัดส�วนการ
ถือหุ�นใน

บร�ษัท (%)

ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�างผู�บร�หาร

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตำแหน�ง ช�่อหน�วยงาน / บร�ษัท
อายุ

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

3. นายบุญปกรณ�  โชควัฒนา
 - รองประธานกรรมการ
  ป� 2505

ปร�ญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- 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

Assumption Commercial College (1956)
B.A. Economics  University of 
Nottingham (1962)
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program
 (DAP) 3/2003
- Director Certification Program
 (DCP) 68/2005
- Role of Compensation Committee
 (RCC) 7/2008

0.84

0.52

1, 3, 5, 9 และ 10 

1, 2, 5, 9 และ 10

2560 - ป�จจุบัน
2560 - ป�จจุบัน
2560 - ป�จจุบัน
2562 - ป�จจุบัน

2564 - ป�จจุบัน

ต.ค. 2560 - ป�จจุบัน

2560 - ป�จจุบัน
2560 - 23 เม.ย. 2561
2560 - 11 เม.ย. 2561

บร�ษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน
กรรมการ
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบร�ษัท
กรรมการ
 
 
 
 
 

บร�ษัทจดทะเบียน 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบร�ษัท

บมจ. ฟาร�อีสท� เฟมไลน� ดีดีบี
บมจ. ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส�
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง
บมจ. เมืองไทยประกันภัย

บมจ. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี
จำนวน  16  แห�ง

บมจ. ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส�

บมจ.นิวซ�ตี้ (กรุงเทพ)
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง
บมจ. ไอที ซ�ตี้
จำนวน  4  แห�ง
- ไม�มี -

เอกสารแนบ 1
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บร�หาร ผู�บร�หารสายงานบัญช�และการเง�น และเลขานุการบร�ษัท

ช�่อ - นามสกุล
ตำแหน�ง

วันที่ได�รับแต�งตั้ง

การดำรงตำแหน�งใดๆ ในกิจการหร�อองค�กรอื่นในป�ที่ผ�านมาไม�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยสำคัญ - ไม�มี -

การดำรงตำแหน�งใดๆ ในกิจการหร�อองค�กรอื่นในป�ที่ผ�านมาไม�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยสำคัญ - ไม�มี -

67

57

คุณวุฒิทางการศึกษา
หลักสูตรการอบรม

สัดส�วนการ
ถือหุ�นใน

บร�ษัท (%)

ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�างผู�บร�หาร

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตำแหน�ง ช�่อหน�วยงาน / บร�ษัท
อายุ

4. นางผาสุข   รักษาวงศ�
 - รองประธานกรรมการบร�หาร
 - ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
  19  มิถุนายน 2551

5. นายเวทิต โชควัฒนา 
 - กรรมการผู�อำนวยการ 
 - กรรมการบร�หาร
 - กรรมการสรรหาและกำหนด
  ค�าตอบแทน
  19 มิถุนายน 2551

ปร�ญญาโทบร�หารธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร� 
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- 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

ปร�ญญาโทบร�หารธุรกิจ, มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ 
ปร�ญญาตร� Electronic Engineer, San Francisco
State University, California, U.S.A
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program 
 (DAP) 75/2008
- Director Certification Program 
 (DCP) 251/2017
- Risk Management Program for 
 Corporate Leaders (RCL) 4/2016
สถาบันว�ทยาลัยตลาดทุน
- หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูง รุ�นที่ 21/2558

0.03

0.14

-

1,2 และ 3 

 
2560 - ป�จจุบัน

2560 - ป�จจุบัน
ต.ค. 2564 - ป�จจุบัน

2560 - ป�จจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบร�ษัท

 
 
 

บร�ษัทจดทะเบียน 
กรรมการ
ประธานกรรมการบร�หาร
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบร�ษัท
กรรมการ 

บมจ. นวเวชอินเตอร�เนชั่นแนล
จำนวน 4 แห�ง
- ไม�มี -

บมจ. ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส�
บมจ. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี
จำนวน  15  แห�ง

บมจ. ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส�



บร�ษัท สหพ
ัฒ

นพ
�บูล จำกัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บร�หาร ผู�บร�หารสายงานบัญช�และการเง�น และเลขานุการบร�ษัท

ช�่อ - นามสกุล
ตำแหน�ง

วันที่ได�รับแต�งตั้ง

การดำรงตำแหน�งใดๆ ในกิจการหร�อองค�กรอื่นในป�ที่ผ�านมาไม�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยสำคัญ - ไม�มี -

การดำรงตำแหน�งใดๆ ในกิจการหร�อองค�กรอื่นในป�ที่ผ�านมาไม�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยสำคัญ - ไม�มี -

76

47

72

คุณวุฒิทางการศึกษา
หลักสูตรการอบรม

สัดส�วนการ
ถือหุ�นใน

บร�ษัท (%)

ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�างผู�บร�หาร

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตำแหน�ง ช�่อหน�วยงาน / บร�ษัท
อายุ

การดำรงตำแหน�งใดๆ ในกิจการหร�อองค�กรอื่นในป�ที่ผ�านมาไม�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยสำคัญ - ไม�มี -

6. นายบุญฤทธ�์  มหามนตร�
 - กรรมการบร�ษัท 
  ป� 2531

7. นายเพชร  พะเนียงเวทย�
 - กรรมการบร�ษัท 
 - กรรมการบร�หาร
 - ผู�อำนวยการฝ�ายการตลาด 2
  26 เมษายน 2555

       

8. นางสาวศิร�ลักษณ� ธนสารศิลป�
 - กรรมการบร�ษัท
  17 ธันวาคม 2558

ว�ทยาศาสตร�บัณฑิต (เคมี) 
จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program 
 (DAP) 3/2003
- Director Certification Program 
 (DCP) 68/2005

เอ็มบีเอ อินเตอร�เนชั่นแนล บิสซ�เนส
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีแห�งซ�ดนีย�
ประเทศออสเตรเลีย
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program 
 (DAP) 99/2012

ปร�ญญาตร� (นิติศาสตร�) 
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program 
 (DAP) 22/2004

0.02

0.09

0.23

-

-

-

2560 - 14 ธ.ค. 2564

2560
2560 - 2562
ม.ค. 2563-ธ.ค. 2563

2560 - ป�จจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบร�ษัท

บร�ษัทจดทะเบียน 
ผู�จัดการฝ�ายพัฒนาธุรกิจ
ผู�จัดการสำนักการลงทุนต�างประเทศ
ผู�ช�วยรองผู�อำนวยการ สายงานพัฒนา
ธุรกิจ และการลงทุนต�างประเทศ
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบร�ษัท
 

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบร�ษัท

บมจ. สหโคเจน (ชลบุร�)
จำนวน  1  แห�ง
- ไม�มี -

บมจ. ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส�
บมจ. ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส�
บมจ. ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส�

จำนวน 5 แห�ง
-ไม�มี-

-ไม�มี-
จำนวน  2  แห�ง
-ไม�มี-
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บร�หาร ผู�บร�หารสายงานบัญช�และการเง�น และเลขานุการบร�ษัท

ช�่อ - นามสกุล
ตำแหน�ง

วันที่ได�รับแต�งตั้ง

การดำรงตำแหน�งใดๆ ในกิจการหร�อองค�กรอื่นในป�ที่ผ�านมาไม�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยสำคัญ - ไม�มี -

การดำรงตำแหน�งใดๆ ในกิจการหร�อองค�กรอื่นในป�ที่ผ�านมาไม�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยสำคัญ - ไม�มี -

45

52

คุณวุฒิทางการศึกษา
หลักสูตรการอบรม

สัดส�วนการ
ถือหุ�นใน

บร�ษัท (%)

ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�างผู�บร�หาร

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตำแหน�ง ช�่อหน�วยงาน / บร�ษัท
อายุ

9. นางชัยลดา  ตันติเวชกุล
 - กรรมการบร�ษัท
 - รองกรรมการผู�อำนวยการ
 - กรรมการบร�หาร
 - ประธานกรรมการบร�หาร
  ความเสี่ยง
 - กรรมการและเลขานุการคณะ
  กรรมการสรรหาและกำหนด
  ค�าตอบแทน
  17 ธันวาคม 2558

10. นายธรรมรัตน�  โชควัฒนา
 - กรรมการบร�ษัท
  11 พฤษภาคม 2560

ปร�ญญาโท สาขาการค�าและนโยบายระหว�าง-
ประเทศ มหาว�ทยาลัยจอร�จเมสัน 
สหรัฐอเมร�กา
ปร�ญญาตร� คณะเศรษฐศาสตร�
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program 
 (DAP) 55/2006
- Risk Management Program for 
 Corporate Leaders (RCL) 8/2017

ปร�ญญาตร� ศิลปะศาสตร� 
มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program 
 (DAP) 3/2003
- Director Certification Program 
 (DCP) 68/2005
- อบรมหลักสูตร CSP รุ�น 31/2009
- Company Secretary
 Program (CSP) 31/2009

0.46

0.07

1, 2 และ 3

1, 2 และ 3

2560
2560 - ป�จจุบัน

2562 - ป�จจุบัน

 2560 - ป�จจุบัน
 2560 - ป�จจุบัน

 2560 - 2561
 2561 - ป�จจุบัน

2560 - ป�จจุบัน
2560 - ป�จจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการผู�จัดการ
รองกรรมการผู�อำนวยการและ
ผู�อำนวยการฝ�ายการเง�น
กรรมการ
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบร�ษัท

 
บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กรรมการผู�อำนวยการ และ
รองประธานกรรมการบร�หาร
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบร�ษัท
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บมจ. ฟาร�อีสท�  เฟมไลน� ดีดีบี
บมจ. ฟาร�อีสท�  เฟมไลน� ดีดีบี

บมจ. ไอ.ซ�.ซ�. อินเตอร�เนชั่นแนล
จำนวน 13 แห�ง
- ไม�มี -

บมจ. ไทยวาโก�
บมจ. ไอ.ซ�.ซ�. อินเตอร�เนชั่นแนล

บมจ. ธนูลักษณ�
บมจ. ธนูลักษณ�
จำนวน 40 แห�ง

บจ.เพนส� มาร�เก็ตติ้ง แอนด�ดิสทร�บิวชั่น 
บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย)

เอกสารแนบ 1
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นพ
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173

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บร�หาร ผู�บร�หารสายงานบัญช�และการเง�น และเลขานุการบร�ษัท

ช�่อ - นามสกุล
ตำแหน�ง

วันที่ได�รับแต�งตั้ง

การดำรงตำแหน�งใดๆ ในกิจการหร�อองค�กรอื่นในป�ที่ผ�านมาไม�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยสำคัญ - ไม�มี -

การดำรงตำแหน�งใดๆ ในกิจการหร�อองค�กรอื่นในป�ที่ผ�านมาไม�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยสำคัญ - ไม�มี -

73

74

74

คุณวุฒิทางการศึกษา
หลักสูตรการอบรม

สัดส�วนการ
ถือหุ�นใน

บร�ษัท (%)

ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�างผู�บร�หาร

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตำแหน�ง ช�่อหน�วยงาน / บร�ษัท
อายุ

การดำรงตำแหน�งใดๆ ในกิจการหร�อองค�กรอื่นในป�ที่ผ�านมาไม�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยสำคัญ - ไม�มี -

11. นายวศิน  เตยะธ�ติ
 - กรรมการอิสระ 
 - กรรมการตรวจสอบ 
  28 เมษายน 2540

12. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน�  มีเพียร
 - กรรมการอิสระ 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ    
  27 เมษายน 2552

13. นายขจรศักดิ์  วันรัตน�เศรษฐ
 - กรรมการอิสระ 
 - กรรมการตรวจสอบ
  22 เมษายน 2539

ปร�ญญาตร� คณะพาณิชย�ศาสตร�และการบัญช�  
จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program 
 (DAP) 3/2003

ปร�ญญาโท บร�หารรัฐกิจ (Public Affairs)
สหรัฐอเมร�กา
ปร�ญญาตร� รัฐศาสตร� (ปกครอง) 
มหาว�ทยาลัยเช�ยงใหม�
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program 
 (DAP) 77/2009

ปร�ญญาโท M.Acc., 
Western Illinois University, U.S.A.
บัญช�บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญช� 
จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญช�,
จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program 
 (DAP) 3/2003

0.005

-

-

-

-

-

 2560 - ป�จจุบัน

 2560 - ป�จจุบัน

เม.ย. 2560

2560 - ป�จจุบัน

เม.ย. 60 - ป�จจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน
รองประธานกรรมการ
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบร�ษัท

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบร�ษัท

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบร�ษัท

บมจ.ฟาร�อีสท� เฟมไลน� ดีดีบี
จำนวน 10 แห�ง
- ไม�มี -

บมจ. แพนเอเซ�ยฟุตแวร�

- ไม�มี -
- ไม�มี -

บมจ. เอสแอนด�เจ อินเตอร�เนชั่นแนล
เอ็นเตอร�ไพรส�
บมจ. ฟาร�อีสท� เฟมไลน� ดี.ดี.บี.

บมจ.ประชาอาภรณ�

จำนวน  1  แห�ง
- ไม�มี -

เอกสารแนบ 1



รายงานประจำป� 2564
174

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บร�หาร ผู�บร�หารสายงานบัญช�และการเง�น และเลขานุการบร�ษัท

ช�่อ - นามสกุล
ตำแหน�ง

วันที่ได�รับแต�งตั้ง

การดำรงตำแหน�งใดๆ ในกิจการหร�อองค�กรอื่นในป�ที่ผ�านมาไม�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยสำคัญ - ไม�มี -

การดำรงตำแหน�งใดๆ ในกิจการหร�อองค�กรอื่นในป�ที่ผ�านมาไม�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยสำคัญ - ไม�มี -

75

75

72

คุณวุฒิทางการศึกษา
หลักสูตรการอบรม

สัดส�วนการ
ถือหุ�นใน

บร�ษัท (%)

ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�างผู�บร�หาร

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตำแหน�ง ช�่อหน�วยงาน / บร�ษัท
อายุ

การดำรงตำแหน�งใดๆ ในกิจการหร�อองค�กรอื่นในป�ที่ผ�านมาไม�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยสำคัญ - ไม�มี -

14. นายแพทย�ว�ชัย  เจร�ญวงค�
 - กรรมการอิสระ
  25 เมษายน 2559

15. นายว�ช�ต  ตันติอนุนานนท�
 - กรรมการอิสระ       
  23 เมษายน  2561

16. นางศิร�พร  เลขยะว�จ�ตร
 - เลขานุการบร�ษัท
 - กรรมการบร�หาร
 - กรรมการธรรมาภิบาล
  10 พฤษภาคม 2548

แพทยศาสตร�บัณฑิต ศิร�ราชพยาบาล 
มหาว�ทยาลัยมหิดล
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program 
 (DAP) 138/2017

อัสสัมชัญ ศร�ราชา
อัสสัมชัญ พาณิชยการ
Joint Venture Management Course, 
Insead University
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program 
 (DAP) 3/2003

บัญช�บัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Effective Minute Taking (EMT) 14/2009
- Risk Management Program for 
 Corporate Leaders (RCL) 7/2017
หลักสูตรการอบรมจากหน�วยงานอื่น
- อบรม Corporate Secretary Development Program
 คณะพาณิชย�ศาสตร�และการบัญช� 
 จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
- อบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 จากสมาคมการจัดการธุรกิจ แห�งประเทศไทย   

-

0.01

0.05

-

-

-

-

 2560 - ป�จจุบัน

 2560 - ป�จจุบัน

-

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบร�ษัท

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบร�ษัท

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบร�ษัท

- ไม�มี -
- ไม�มี -
- ไม�มี -

บมจ. ฟาร�อีสท� เฟมไลน� ดีดีบี

บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
จำนวน   1  แห�ง
- ไม�มี -

- ไม�มี -
จำนวน   1  แห�ง
- ไม�มี -

เอกสารแนบ 1



บร�ษัท สหพ
ัฒ

นพ
�บูล จำกัด (มหาชน)

175

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บร�หาร ผู�บร�หารสายงานบัญช�และการเง�น และเลขานุการบร�ษัท

ช�่อ - นามสกุล
ตำแหน�ง

วันที่ได�รับแต�งตั้ง

การดำรงตำแหน�งใดๆ ในกิจการหร�อองค�กรอื่นในป�ที่ผ�านมาไม�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยสำคัญ - ไม�มี -

การดำรงตำแหน�งใดๆ ในกิจการหร�อองค�กรอื่นในป�ที่ผ�านมาไม�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยสำคัญ - ไม�มี -

63

54

60

คุณวุฒิทางการศึกษา
หลักสูตรการอบรม

สัดส�วนการ
ถือหุ�นใน

บร�ษัท (%)

ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�างผู�บร�หาร

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตำแหน�ง ช�่อหน�วยงาน / บร�ษัท
อายุ

การดำรงตำแหน�งใดๆ ในกิจการหร�อองค�กรอื่นในป�ที่ผ�านมาไม�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยสำคัญ - ไม�มี -

17. นายวระ  พันธ�กมล
 - กรรมการบร�หาร
  9 พฤษภาคม 2556

18. นายปุณว�ณ�  สุขเย็น
 - กรรมการบร�หาร
 - กรรมการธรรมาภิบาล
 - ผู�อำนวยการฝ�ายขาย 2
  12 พฤษภาคม 2557

19. นายปร�ญญา  สิทธ�ดำรง
 - กรรมการบร�หาร
 - ผู�อำนวยการฝ�ายการตลาด 1
  1 พฤษภาคม 2551

มินิเอ็มบีเอ เศรษฐศาสตร�ธุรกิจและการจัดการ
จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
ปร�ญญาตร� คณะว�ทยาการจัดการ
สาขาว�ชาการตลาด 
มหาว�ทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปร�ญญาโท สาขาว�ชาการตลาด
Thames Valley University

ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ
มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ
ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร�บัณฑิต
มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Risk Management Program for 
 Corporate Leaders (RCL) 8/2017

0.006

-

0.001

-

-

-

2560 - ป�จจุบัน

2560 - ป�จจุบัน

2560 - ป�จจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบร�ษัท

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบร�ษัท

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบร�ษัท

- ไม�มี -
- ไม�มี -
- ไม�มี -

- ไม�มี -
- ไม�มี -
- ไม�มี -

- ไม�มี -
จำนวน  1 แห�ง
- ไม�มี - เอกสารแนบ 1



รายงานประจำป� 2564
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บร�หาร ผู�บร�หารสายงานบัญช�และการเง�น และเลขานุการบร�ษัท

ช�่อ - นามสกุล
ตำแหน�ง

วันที่ได�รับแต�งตั้ง

การดำรงตำแหน�งใดๆ ในกิจการหร�อองค�กรอื่นในป�ที่ผ�านมาไม�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยสำคัญ - ไม�มี -

การดำรงตำแหน�งใดๆ ในกิจการหร�อองค�กรอื่นในป�ที่ผ�านมาไม�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยสำคัญ - ไม�มี -

45

50

คุณวุฒิทางการศึกษา
หลักสูตรการอบรม

สัดส�วนการ
ถือหุ�นใน

บร�ษัท (%)

ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�างผู�บร�หาร

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตำแหน�ง ช�่อหน�วยงาน / บร�ษัท
อายุ

20. นายพีระพล  จันทร�ว�จ�ตร
     - กรรมการบร�หาร
     - กรรมการบร�หารความเสี่ยง
     - ผู�ช�วยผู�อำนวยการฝ�ายขาย 1
  12 พฤษภาคม 2560

21. นายณัฐพล  เดชว�ทักษ�
 - รองกรรมการผู�อำนวยการ
 - กรรมการบร�หาร
  23 กุมภาพันธ� 2564

ปร�ญญาโท Telecommunication
Management
Assumption University
ปร�ญญาตร� Electronics Engineering
Assumption University

ปร�ญญาโทบร�หารธุรกิจ ศศินทร� 
จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
ปร�ญญาโท Master of Commerce 
(International Trade)
มหาว�ทยาลัยฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ�น
Diploma (Project Management), 
University of California Berkeley, 
San Francisco, USA
ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมศาสตร�บัณฑิต
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program 
 (DAP) 165/2019
- Advanced Audit Committee Program 
 (AACP) 37/2020

0.003

0.06

-

-

2560 - ป�จจุบัน

2560 - 2563
2562 - ก.พ. 2564
ก.พ. 2564 - ป�จจุบัน

2564 - ป�จจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบร�ษัท

บร�ษัทจดทะเบียน
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรมมการ และประธานกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง
กรรมการ
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบร�ษัท

- ไม�มี -
- ไม�มี -
- ไม�มี -

บมจ. ล็อกซ�เลย� การค�าการลงทุน
บมจ. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี
บมจ. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี

บมจ. นวเวช อินเตอร�เนชั่นแนล
จำนวน  1  แห�ง
- ไม�มี -

เอกสารแนบ 1



บร�ษัท สหพ
ัฒ

นพ
�บูล จำกัด (มหาชน)

177

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บร�หาร ผู�บร�หารสายงานบัญช�และการเง�น และเลขานุการบร�ษัท

ช�่อ - นามสกุล
ตำแหน�ง

วันที่ได�รับแต�งตั้ง

การดำรงตำแหน�งใดๆ ในกิจการหร�อองค�กรอื่นในป�ที่ผ�านมาไม�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยสำคัญ - ไม�มี -

การดำรงตำแหน�งใดๆ ในกิจการหร�อองค�กรอื่นในป�ที่ผ�านมาไม�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยสำคัญ - ไม�มี -

57

52

50

คุณวุฒิทางการศึกษา
หลักสูตรการอบรม

สัดส�วนการ
ถือหุ�นใน

บร�ษัท (%)

ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�างผู�บร�หาร

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตำแหน�ง ช�่อหน�วยงาน / บร�ษัท
อายุ

การดำรงตำแหน�งใดๆ ในกิจการหร�อองค�กรอื่นในป�ที่ผ�านมาไม�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยสำคัญ - ไม�มี -

22. นางศิร�วรรณ  วงศ�อร�ยะกว�
 - กรรมการบร�หาร
 - ผู�อำนวยการฝ�ายบร�หาร
  การเง�นและการลงทุน 
 - CFO
  12 พฤษภาคม 2560

23. นางนพวรรณ  คล�ายโอภาส
 - กรรมการบร�หาร
 - ผู�อำนวยการ
  ฝ�ายทรัพยากรบุคคล
 - กรรมการบร�หารความเสี่ยง
  23 กุมภาพันธ� 2564

24. นายสุรพงษ�  โศภนกิจ
 - ผู�อำนวยการฝ�ายเทคโนโลยี
  สารสนเทศ
 - กรรมการบร�หารความเสี่ยง
  1 พฤษภาคม 2558

ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ
มหาว�ทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�
ปร�ญญาตร� ว�ทยาศาสตร�บัณฑิต
มหาว�ทยาลัยมหิดล

ปร�ญญาโทนิเทศศาสตร� 
จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

ปร�ญญาเอก Sustainable Energy and
Environmental Technology
ว�ทยาลัยพลังงานทดแทนและส่ิงแวดล�อม
ปร�ญญาโท MSCIS Assumption University
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program 
 (DAP) 79/2009

0.12

0.003

-

-

-

-

2560 - ป�จจุบัน

2560 - ป�จจุบัน

2560 - ป�จจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบร�ษัท

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบร�ษัท

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบร�ษัท

- ไม�มี -
จำนวน 7 แห�ง
- ไม�มี -

- ไม�มี -
- ไม�มี -
- ไม�มี -

- ไม�มี -
- ไม�มี -
- ไม�มี - เอกสารแนบ 1



รายงานประจำป� 2564178

เอกสารแนบ 1

เลขานุการบร�ษัท  
  บร�ษัทฯ ได�แต�งตั้งนางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร กรรมการบร�หาร ดำรงตำแหน�งเป�นเลขานุการบร�ษัท ซ�่งเป�นผู�ที่มี
คุณวุฒิและประสบการณ�ที่เหมาะสม เพื่อให�การบร�หารงานของบร�ษัทดำเนินไปอย�างมีประสิทธ�ภาพตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยคุณสมบัติของผู�ดำรงตำแหน�งเลขานุการบร�ษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1   

  เลขานุการบร�ษัทมีหน�าที่และความรับผิดชอบดังนี้
  1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต�อไปนี้
   (ก) ทะเบียนกรรมการ
   (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำป� ของบร�ษัท
   (ค) หนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�น และรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น
  2. เก็บรักษารายงานการมีส�วนได�เสียที่รายงานโดยกรรมการหร�อผู�บร�หาร 
  3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
  4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย
  5. สนับสนุนให�การกำกับดูแลกิจการเป�นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให�คำแนะนำเบื้องต�นแก�
กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร เกี่ยวกับข�อกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ�ต�างๆ และข�อบังคับของบร�ษัท รวมถึงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก�กรรมการบร�ษัท
  6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบร�ษัท ประสานงานระหว�างกรรมการบร�ษัทและฝ�ายจัดการ ประสานงาน
ด�านกฎหมาย กฎเกณฑ�ต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง รวมทั้งดำเนินการให�มีการปฏิบัติตามอย�างถูกต�อง ติดตามให�มีการปฏิบัติ
ตามมติคณะกรรมการบร�ษัท และรายงานผลการปฏิบัติงานต�อคณะกรรมการบร�ษัท
  7. ทำหน�าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบร�ษัทและการประชุมผู�ถือหุ�น
  8. ดูแลให�มีการเป�ดเผยข�อมูล และรายงานสารสนเทศในส�วนที่เกี ่ยวข�องตามระเบียบ และข�อบังคับของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการในบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วม

  รายช�่อกรรมการในบร�ษัทย�อย

 X       หมายถึง   ประธานกรรมการ
 /        หมายถึง   กรรมการ
 //       หมายถึง   กรรมการบร�หาร

  รายช�่อกรรมการในบร�ษัทร�วม

 X       หมายถึง   ประธานกรรมการ
 /        หมายถึง   กรรมการ
 //       หมายถึง   กรรมการบร�หาร

1. นายบุญชัย โชควัฒนา

2. นางผาสุข รักษาวงศ�

3. นายเวทิต  โชควัฒนา

4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

5. นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร

6. นางศิร�วรรณ วงศ�อร�ยะกว�

7. นายปร�ญญา สิทธ�ดำรง

X

/

/

/

//

//

//

รายช�่อ บร�ษัท

X

/

/

/

บจ. แดร�่ไทย

/

/

/

/

/

บจ. โชคชัยพิบูล

/

/

/

บจ. กรุงเทพ
ทาวเวอร�(1999)

/

/

บจ. ทิพย�วาร�น
วัฒนา

1. นายบุญชัย โชควัฒนา

2. นายเวทิต โชควัฒนา

3. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

4. นางสาวศิร�ลักษณ� ธนสารศิลป�

5. นายธรรมรัตน�  โชควัฒนา

6. นางศิร�วรรณ วงศ�อร�ยะกว�

X

/

/

/

/

//

/

/

/

/

/

รายช�่อ บร�ษัท
บร�ษัทร�วม

บจ.
ไทย เมียนม�าร�

 ซัคเซสเวนเจอร�

/

/

บจ. 
ร�วมอิสสระ

ดีเวล็อปเมนท�

/

X

บจ. 
สหพัฒน�

เร�ยลเอสเตท

บจ. 
ร�วมอิสสระ

X

/

/

บจ. 
สห ลอว�สัน

/

บจ. สยาม
อาราตะ
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน�างานตรวจสอบภายใน และหัวหน�างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบร�ษัท 

หัวหน�างานตรวจสอบภายใน

 ช�อ่ - สกุล : นางสาวสุนันทา   มงคลกิจทว�ผล
 คุณวุฒิทางการศึกษา     : ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ   มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
    ปร�ญญาตร� สาขาการบัญช�  มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
 หลักสูตรอบรม/ สัมมนา : อบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
         จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห�งประเทศไทย
   : Update COSO Enterprise Risk Management : Integrating 
    With Strategy and Performance โดยตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
   : ร�าง TFRS 15 รายได�จากสัญญาท่ีทำกับลูกค�า 
   : กฎหมาย Transfer Pricing
   : TFRS.15 รายได�จากสัญญาท่ีทำกับลูกค�า
   : Enterprise Risk Management
   : อบรมเช�งปฏิบัติการ แนวทางการปฎิบัติตาม 
    พรบ. คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. 2562
   : Critical Thinking
   : Digital Transformation: Mobilizing your new digital capability
   :     Master the Art of Storytelling in Business ศิลปะของเร�อ่งเล�าและ
    การเล�าเร�อ่งในธุรกิจ
   :     Blockchain

หัวหน�างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบร�ษัท

 ช�อ่ -สกุล                      : นางศิร�พร  เลขยะว�จ�ตร
 คุณวุฒิทางการศึกษา     : ปร�ญญาตร� บัญช�บัณฑิต  มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
 หลักสูตรอบรม/ สัมมนา : อบรม Corporate Secretary Development Program
    คณะพาณิชย�ศาสตร�และการบัญช�  จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
   : Effective Minute Taking (EMT) 14/2009 
    สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
   : Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 7/2017 
    สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
   : อบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
     จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห�งประเทศไทย
   : ร�าง TFRS 15 รายได�จากสัญญาท่ีทำกับลูกค�า 
   : กฎหมาย Transfer Pricing
   : TFRS.15 รายได�จากสัญญาท่ีทำกับลูกค�า
   : อบรมเช�งปฏิบัติการ แนวทางการปฎิบัติตาม 
    พรบ. คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. 2562
   : Digital Transformation : Mobilizing your new digital capability
   : Enterprise Risk Management
   :     Switching Point และการต้ังเป�าหมายส�วนตัว
   : Blockchain

เอกสารแนบ 3
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ทรัพย�สินที่ใช�ในการประกอบธุรกิจ 
 สินทรัพย�ถาวรที่ใช�ในการประกอบธุรกิจของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย ได�แก�ที่ดิน อาคาร และเคร�่องจักรของบร�ษัท
ซ�่งบร�ษัทฯ และบร�ษัทย�อย เป�นเจ�าของกรรมสิทธ� และไม�มีภาระผูกพัน รายละเอียดดังนี้

สำนักงานของบร�ษัท 
เป�นอาคารคอนกร�ต  3 ชั้นคร�่ง

โกดังและสิ่งปลูกสร�าง

อาคารและโกดัง 
เป�นตึกแถว 5 ชั้น 17 คูหา

ที่ดินและสิ่งปลูกสร�าง

ที่ดินสุว�นทวงศ�  

ที่ดินพร�อมสิ่งปลูกสร�าง  

ที่ดินขอนแก�นพร�อมสิ่งปลูกสร�าง  

ที่ดินและอาคารพระราม  3   

ที่ดินชลบุร�   

ที่ดินชลบุร�พร�อมสิ่งปลูกสร�าง  

ที่ดินนครราชสีมาพร�อมสิ่งปลูกสร�าง  

ที่ดินเช�ยงราย   

ที่ดินอ�อมน�อยพร�อมสิ่งปลูกสร�าง

ที่ดินรังสิตพร�อมสิ่งปลูกสร�าง   

ที่ดินพิษณุโลก   

ที่ดินจันทบุร�  

ที่ดินสุราษฎร�ธานี    

ที่ดินระยอง  

ถนนเพชรบุร�ตัดใหม� แขวงบางกะป�  
เขตห�วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ซอยประดู� 1 แขวงบางโคล� 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง   
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง              
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ถนนสุว�นทวงศ� ตำบลศาลาแดง 
อำเภอบางน้ำเปร�้ยว จังหวัดฉะเช�งเทรา

ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง 
จังหวัดเช�ยงใหม�    

ตำบลบ�านทุ�ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น  

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุร�   

ตำบลหนองขาม อำเภอศร�ราชา จังหวัดชลบุร�   

ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

ตำบลป�าอ�อดอนชัย อำเภอเมืองเช�ยงราย
จังหวัดเช�ยงราย   

ตำบลท�าไม� อำเภอกระทุ�มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร

ถนนพหลโยธ�น ตำบลคูคต 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  

ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก   

ตำบลทับไทร อำเภอโป�งน้ำร�อน 
จังหวัดจันทบุร�

ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จ. สุราษฎร�ธานี

ตำบลบ�านฉาง อำเภอบ�านฉาง จังหวัดระยอง  

15,661,631.75

154,489,709.24

202,098,876.31

1,031,291.08

4,594,959.00

12,110,673.24

1,081,292.00

9,877,001.00

4,808,500.00

5,618,701.96

16,787,041.81

2,641,508.00

82,860,389.50

70,379,713.29

3,535,228.30

3,481,878.50

9,784,312.00

2,374,600.00

2

10

17

-

12

10

8

-

9

4

12

3

15

5

44

2

13

1

รายการทรัพย�สิน ที่ตั้ง มูลค�าตามบัญช�
(บาท)

เนื้อที่

ไร�

3

3

3

-

-

1

-

1

2

3

1

2

-

2

2

1

-

-

งาน

11

51.6

97.5

49.8

30

51.7

72.10

41.1

50.4

40

46

59.6

-

95

46

25.8

18.3

85

ตารางวา

เอกสารแนบ 4
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ที่ดินคลองหลวง   

ที่ดินมีนบุร�  

ที่ดินมีนบุร� 

ที่ดินเช�ยงใหม�   

ที่ดินศร�ราชา (บางพระ)   

อาคารชุดสุขหทัยเพลส   

ที่ดินกบินทร�บุร� อาคาร 
และเคร�่องจักร

ที่ดินบางพลี  

ที่ดินหนองแขม พร�อมสิ่งปลูกสร�าง

ที่ดินร�มเกล�า พร�อมสิ่งปลูกสร�าง

ที่ดินกบินทร�บุร�พร�อมสิ่งปลูกสร�าง

ที่ดินจันทบุร�  

ที่ดินกบินทร�บุร� พร�อมสิ่งปลูกสร�าง

ที่ดิน ถนนกำแพงเพชร 7

ที่ดิน-ฟ�าฮ�าม พร�อมสิ่งปลูกสร�าง

อาคารชุดบ�านทิวทะเล อความาร�น

อาคารชุดแคทเธอร�นคอร�ท

ที่ดินปากช�อง พร�อมสิ่งปลูกสร�าง

ที่ดินปากช�อง

ที่ดินลำพูน พร�อมสิ่งปลูกสร�าง

ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี   

ตำบลบางชัน อำเภอมีนบุร� กรุงเทพฯ   

ตำบลสามวาตะวันออก อำเภอคลองสามวา 
กรุงเทพฯ   

ตำบลฟ�าฮ�าม  อำเภอเมือง จังหวัดเช�ยงใหม�

ตำบลบางพระ  อำเภอศร�ราชา จังหวัดชลบุร�

ถนนร�มเกล�า แขวงคลองสามประเวศ 
เขตลาดกระบัง กรุงเพทฯ  

ตำบลนนทร�  อำเภอกบินทร�บุร�  
จังหวัดปราจ�นบุร�

ตำบลบางพลีใหญ�  อำเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ  

ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขม 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

แขวงมีนบุร� เขตมีนบุร� กรุงเทพ

ตำบลเมืองเก�า อำเภอกบินทร�บุร� 
จังหวัดปราจ�นบุร�

ตำบลทุ�งเบญจา อำเภอท�าใหม� จังหวัดจันทบุร�  

ตำบลนนทร� อำเภอกบินทร�บุร� 
จังหวัดปราจ�นบุร�

ถนนกำแพงเพชร 7 แยกจากถนนเพชรอุทัย 
แขวงห�วยขวาง เขตห�วยขวาง กรุงเทพ

ตำบลฟ�าฮ�าม (วัดเกษ) อำเภอเมือง 
จังหวัดเช�ยงใหม� 

ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุร�

ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช�อง จ.นครราชสีมา

ตำบลหมูสี อำเภอปากช�อง จ.นครราชสีมา

ตำบลหมูสี อำเภอปากช�อง จ.นครราชสีมา

ตำบลป�าสัก อำเภอเมืองลำพูน จ.ลำพูน

15,380,000.00

14,261,000.00

25,173,246.30

20,561,145.00

24,683,040.00

1.00

44,823,639.80

97,371,593.00

60,804,578.07

339,488,524.52

4,833,118.25

34,536,688.00

143,433,362.78

160,000,000.00

44,240,311.73

13,336,775.68

5,915,867.97

 127,384,749.52

10,648,595.00

44,387,606.81

7

2

8

1

3

21

5

8

50

1

172

55

3

1

35

3

11

รายการทรัพย�สิน ที่ตั้ง มูลค�าตามบัญช�
(บาท)

เนื้อที่

ไร�

-

2

2

1

1

3

1

3

3

3

1

2

2

1

2

2

-

งาน

-

97

26.4

65

88.3

4 ยูนิต

87

55

40

36

97

55

83

68

14

4 ยูนิต

1 ยูนิต

24

72

75

ตารางวา

เอกสารแนบ 4



บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน) 183

บ�านเดี่ยว 2 ชั้น 
โครงการบาบาบีชคลับ

ที่ดินกลางดง

ที่ดินหนองขาม

ที่ดินพุนพิน พร�อมสิ่งปลูกสร�าง
และเคร�่องจักร

ที่ดินบางโคล� พร�อมสิ่งปลูกสร�าง

ที่ดินบ�านกลาง พร�อมสิ่งปลูกสร�าง

ที่ดินสาธุประดิษฐ�

ที่ดินศร�ราชา

ห�องชุด SWAN LAKE

อาคารเคนซ�งตัน

ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จ. เพชรบุร�

ตำบลกลางดง อำเภอปากช�อง จ.นครราชสีมา

ตำบลหนองขาม อำเภอศร�ราชา จ.ชลบุร�

ตำบลทาข�าม อำเภอพุนพิน จ. สุราษฎร�ธานี

ถนนเจร�ญราษฎร� แขวงบางโคล� 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพ

ตำบลบ�านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จ.ลำพูน

ซอยสาธุประดิษฐ� 58 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพ

ตำบลสรศักดิ์ อำเภอศร�ราชา จ.ชลบุร�

ตำบลโป�งตาลอง อำเภอปากช�อง 
จ.นครราชสีมา

ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช�อง 
จ.นครราชสีมา

60,264,056.98

197,362,500.00

558,975,264.00

108,805,356.57

248,783,649.88

152,862,328.04

211,553,397.50

196,936,464.00

18,690,335.83

67,319,902.14

-

78

70

18

4

36

2

27

-

รายการทรัพย�สิน ที่ตั้ง มูลค�าตามบัญช�
(บาท)

เนื้อที่

ไร�

1

3

3

3

-

2

-

2

1

งาน

97

78

15

33

-

22.9

22.7

48

1 ยูนิต

12

ตารางวา

1. บร�ษัท โชคชัยพิบูล จำกัด

ที่ดินบางนา-ตราด

  
ที่ดินบางพลี  

ที่ดินปทุมธานี  

ถนนบางนา-ตราด กม.10-11 
ตำบลบางพลีใหญ� อำเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ  

ถนนส�วนบุคคล แยกจากซอยบุญเจร�ญ 
และแยกจากถนน บางนา-ตราด
(ระหว�างหลักกิโลเมตรที่ 16-17)
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ   

ซอยสวนเป� แยกจากคลองสอง 
แยกจากถนนสายบางขันธ� หนองเสือ 
และถนนพหลโยธ�น ตำบลคลองสอง 
อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 

583,223,381.55

76,300,000.00

5,360,000.00

33

20

2

รายการทรัพย�สิน ที่ตั้ง มูลค�าตามบัญช�
(บาท)

เนื้อที่

ไร�

2

-

-

งาน

8

36

-

ตารางวา

ที่ดินของบร�ษัทย�อย 

เอกสารแนบ 4



รายงานประจำป� 2564184

รายการทรัพย�สิน ที่ตั้ง มูลค�าตามบัญช�
(บาท)

เนื้อที่

ไร� งาน ตารางวา

ที่ดินพนัสนิคม แยกจากทางหลวงหมายเลข 331  
(ระหว�าง กม.ที่ 50-51) ตำบลหมอนนาง 
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุร�

3,630,000.006 3 94.8

ที่ดินและอาคารสำนักงาน 19 ชั้น  

ที่ดินและสิ่งปลูกสร�าง

ที่ดินปากช�อง

ที่ดินปากช�อง

ถนนเพชรบุร�ตัดใหม� แขวงบางกะป�  
เขตห�วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

ตำบลหมูสี อำเภอปากช�อง จ.นครราชสีมา

ตำบลหมูสี อำเภอปากช�อง จ.นครราชสีมา

ตำบลหมูสี อำเภอปากช�อง จ.นครราชสีมา

77,684,568.00

46,958,660.68

45,363,550.00

19,230,000.00

2

6

10

3

2

-

1

-

1

53

-

-

ที่ดินและสิ่งปลูกสร�าง 132 ม.3 ถ.เขางู-เบิกไพร ต.คุ�งพยอม 
ต.บ�านโป�ง จ.ราชบุร�

23,787,583.577 3 7

ที่ดินและสิ่งปลูกสร�าง

ที่ดินพบพระ

134 ม.4 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จ.ตาก

55 ม.1 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จ.ตาก

24,471,647.66

44,253,863.49

4

41

3

2

5

75

2. บร�ษัท กรุงเทพทาวเวอร� (1999) จำกัด

3. บร�ษัท ทิพย�วาร�นวัฒนา จำกัด

4. บร�ษัท แดร�่ไทย จำกัด

เอกสารแนบ 4



บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน) 185

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

  บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได�จัดทำคู�มือหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ,
จรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน, ข�อปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน และนโยบายต�อต�าน
การคอร�รัปชัน ให�สอดคล�องตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีสำหรับบร�ษัทจดทะเบียน ป� 2560 (Corporate Governance 
Code : CG Code) และสอดคล�องกับหลักกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติแก�คณะกรรมการบร�ษัท 
ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคนได�รับทราบ และถือเป�นหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน ซ�่งประกอบด�วย 
  • นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  • หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
  • จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  • จรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน 
  • ข�อปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน 
  • นโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน

  ทั้งนี ้ บร�ษัทฯ ได�ประกาศใช�และเผยแพร�นโยบายและแนวปฏิบัติข�างต�น บนเว็บไซต�ของบร�ษัทในหัวข�อ
“นักลงทุนสัมพันธ� : หลักการกำกับดูแลกิจการ” ซ�่งสามารถศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข�องได�ตามลิ้งค�และ QR Code 
(คิวอาร�โค�ด) ด�านล�าง

นโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี 

หลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ

จร�ยธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจ

จรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท 
ผู�บร�หาร และพนักงาน 

ข�อปฏิบัติตามนโยบาย
ต�อต�านการคอร�รัปชัน

นโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน

เอกสารแนบ 5

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

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

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

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

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

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



รายงานประจำป� 2564186

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำป� 2564
  คณะกรรมการตรวจสอบ บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ประกอบด�วยกรรมการอิสระ 3 ท�าน ซ�ง่มีคุณสมบัติ
ตามข�อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย  
ในป� 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได�มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข�าร�วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนี้  

  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีการหาร�อร�วมกับฝ�ายบร�หาร ผู�ตรวจสอบภายใน และ
ผู�สอบบัญช� ในเร�่องที่เกี่ยวข�อง รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได�มีการหาร�อกับผู�สอบบัญช� 1 ครั้ง โดยไม�มีฝ�ายบร�หาร
ของบร�ษัทเข�าร�วมประชุม สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน�าที่ ดังนี้ 
  1. สอบทานรายงานทางการเง�นรายไตรมาส และรายงานทางการเง�นประจำป�ของบร�ษัท ที่ผ�านการสอบทาน
และตรวจสอบจากผู�สอบบัญช�แล�ว เพื่อให�มั่นใจว�างบการเง�นได�จัดทำข�้นอย�างถูกต�องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลัก
การบัญช�ที่รับรองทั่วไป มีการเป�ดเผยข�อมูลที่สำคัญอย�างครบถ�วนเพียงพอ และเป�นไปตามมาตรฐานการบัญช� โดยผู�
สอบบัญช�ได�แสดงความเห็นไว�อย�างไม�มีเง�่อนไข 
  2. สอบทานให�บร�ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และมีการป�องกันทุจร�ตคอร�รัปชันในระบบงานต�างๆ และ
ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบประจำป� 2564 โดยได�รับทราบผลการตรวจสอบอย�างต�อเนื่อง พร�อมทั้ง
ให�ข�อแนะนำเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให�มีประสิทธ�ภาพยิ่งข�้น ซ�่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว�า บร�ษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจที่ดำเนินอยู� รวมถึงอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำป� 2565
ของแผนกตรวจสอบภายใน
  3. สอบทานรายการเก่ียวโยง ซ�ง่บร�ษัทได�ปฏิบัติตามข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�ฯ และคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� รวมถึงดูแลให�มีการเป�ดเผยรายการเกี่ยวโยงกันอย�างถูกต�องครบถ�วน
  4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย� และกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจของบร�ษัท โดยมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข�องอย�างถูกต�อง
เป�นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  5. พิจารณาเสนอแต�งตั้งผู�สอบบัญช� และค�าตอบแทน ประจำป� 2565 โดยพิจารณาถึงความรู� ความสามารถ 
ความเป�นอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต�งต้ังผู�สอบบัญช�จาก บร�ษัท สอบบัญช� ดี ไอ เอ  อินเตอร�เนช่ันแนล
จำกัด ซ�ง่จะได�นำเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัท พิจารณาแต�งต้ังผู�สอบบัญช� และค�าตอบแทนประจำป� เพ่ือเสนอต�อท่ีประชุม
สามัญผู�ถือหุ�นให�พิจารณาและมีมติอนุมัติต�อไป
 
  ในการปฏิบัติหน�าที่ตามที่กล�าวมาข�างต�น คณะกรรมการตรวจสอบไม�พบข�อบกพร�องใดๆ อันป�นสาระสำคัญ
ที่จะมีผลกระทบต�องบการเง�นของบร�ษัท และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับธุรกิจที่ดำเนินอยู�

     ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

   

     (พลตำรวจตร�ภาณุรัตน�  มีเพียร)
     ประธานกรรมการตรวจสอบ
     วันที่ 22 กุมภาพันธ� 2565

1.  พลตำรวจตร�ภาณุรัตน�  มีเพียร

2.  นายขจรศักดิ์  วันรัตน�เศรษฐ

3.  นายวศิน เตยะธ�ติ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

ช�่อ ตำแหน�ง

5/5

5/5

4/5

การเข�าร�วมประชุม
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