สารบัญ

2

จุดเดนในรอบป

3

ประวัติผูกอตั�ง

5

รายงานจากคณะกรรมการบร�ษัท

6

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8

การประกอบธุรกิจ

15

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

18

รายงานคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

19

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

20

การจัดการ

41

การกำกับดูแลกิจการ

69

รายงานคณะกรรมการบร�หารความเสีย่ ง

70

ปจจัยความเสี่ยง

72

การควบคุ มภายใน
และการบร�หารจัดการความเสี่ยง

74

รายการระหวางกัน

76

ความรับผิดชอบตอสังคม

86

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบร�ษทั ตอรายงานทางการเง�น

87

งบการเง�น

100

หมายเหตุประกอบงบการเง�น

155

การลงทุนรวมกับบร�ษัทอื่น

158

คำอธ�บายและการว�เคราะหฐานะการเง�น
และผลการดำเนินงาน

160

ขอมูลทางการเง�นโดยสรุปของบร�ษทั

161

ผลิตภัณฑของบร�ษัท

167

กิจกรรมการตลาด

172

ขอมูลทั่วไปของบร�ษัท

จุดเดนในรอบป

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

2563

2562

2561

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

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

32,715.37
33,337.37
1,778.57
26,715.07
9,350.14
17,364.93

5.18
1.60
71.57
1.00
64.50

5.18
1.60
55.22
1.00
56.00

5.28
1.50
52.13
1.00
51.75

16.01
5.33
8.28

15.78
5.22
9.75

17.41
5.34
10.56

*หมายเหตุ : ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบร�ษทั ครัง้ ที่ 8 (ชุดที่ 27) เมือ่ วันที่ 11 มีนาคม 2564 มีมติให
นำเสนอตอทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน ซ�ง่ กำหนดใหมขี น้� ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เพือ่ อนุมตั กิ ารจาย
เง�นปนผล หุน ละ 1.60 บาท

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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ประวัติผูกอตั�ง

“ ดร.เทียม โชควัฒนา ”
เกิด :
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2459
ที่กรุงเทพมหานคร
ถึงแกกรรม :
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2534
ที่จังหวัดชลบุร�

เกียรติคุณที่ไดรับ
เคร�่องราชอิสร�ยาภรณ
พ.ศ. 2506 เคร�่องราชอิสร�ยาภรณมงกุฎไทย ชั้นที่
พ.ศ. 2521 เคร�่องราชอิสร�ยาภรณมงกุฎไทย ชั้นที่
พ.ศ. 2522 เคร�่องราชอิสร�ยาภรณชางเผือก ชั้นที่
พ.ศ. 2524 เคร�่องราชอิสร�ยาภรณชางเผือก ชั้นที่
พ.ศ. 2525 เคร�่องราชอิสร�ยาภรณมงกุฎไทย ชั้นที่
พ.ศ. 2528 เคร�่องราชอิสร�ยาภรณจากรัฐบาลญี่ปุน

5
4
4
3
2

ช�่อ เบญจมาภรณ
ช�่อ จัตุรถาภรณ
ช�่อ จัตุรถาภรณ
ช�่อ ตร�ตาภรณ
ช�่อ ทว�ติยาภรณ
ช�่อ ตร�ตาภรณ รัตนมิ่งมงคล

เกียรติคุณอื่นๆ
พ.ศ. 2528 ปร�ญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบร�หารธุรกิจ
มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรต ว�ทยาเขตบางแสน
พ.ศ. 2531 รางวัลเกียรติคุณนักการตลาดไทย ป พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2532 รางวัลนักอุตสาหกรรมไทยดีเดน ป พ.ศ. 2532
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ปรัชญาคุณธรรม
การทำธุรกิจและบร�หาร

สรางคนคุณภาพ

เปนหนาที่ของผูบร�หาร

หัวใจในการทำงานใหสำเร็จมิใชอยูที่การสรางคนใหมีความเช�่ยวชาญในการทำงานเทานั้น แตตอง
รวมถึงการสรางเสร�มใหทุกคนอยูรวมกันดวยความรักและความสามัคคีดวย
ผูบร�หารตองสรางคนใหเกงทั้งงานและเกงทั้งคน ไมใชมีความเช�่ยวชาญในการวางแผนเทานั้น แตมี
ความสามัคคี ทำงานประสานกันเปนหนึ่งเดียว ผูบร�หารตองพยายามเปนแบบอยางที่ดี สรางนิสัยขยันขันแข็ง
ซ�่อสัตยสุจร�ตและใฝรูใฝศึกษาใหแกพนักงาน ดวยความเช�่อมั่นวา คุณลักษณะดังกลาวนี้เปนพื้นฐานของ
ความสำเร็จ
ผูบ ร�หารตองสงเสร�มใหพนักงานมีโอกาสเร�ยนรู ทำใหเกิดความชำนาญ โดยการมอบงานใหทำ ใหศกึ ษา
เพิ่มเติมดวยความมั่นใจวา ความรูความชำนาญนั้น จะทำใหพนักงานสามารถกาวหนาข�้นไปเปนผูบร�หารในวัน
ขางหนา และตองเนนใหพนักงานเห็นความสำคัญของการประสานงานกับทุกฝาย บทบาทไมควรจะตกอยูกับ
ฝายใดฝายหนึ่ง ทุกหนวยตองประสานเปนหนึ่งเดียวกันและทำหนาที่ของตนใหดีที่สุด

“

ผูบร�หารตองสรางคน
ใหเกงทั�งงานและเกงทั�งคน มีความรักสามัคคี
ทำงานประสานกันเปนหนึ่งเดียว

”

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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รายงานจากคณะกรรมการบร�ษัท
ป 2563 นับเปนอีกหนึ่งปที่มีความทาทายอยางยิ่งสำหรับการดำเนินธุรกิจ ทั้งจากปจจัยทางเศรษฐกิจ
ที่มีความผันผวนอยูตลอดเวลา สังคมและการเมืองที่ยังมีปญหายืดเยื้อมานาน อีกทั้งยังเกิดว�กฤตการณการ
แพรระบาดของไวรัสโคโรนา (โคว�ด-19) ที่กอใหเกิดความยากลำบากตอการดำเนินช�ว�ต ความเปนอยู รวมถึง
ธุรกิจเปนวงกวาง ซ�่งสงผลใหเศรษฐกิจทรุดตัวลงอยางรุนแรงตั้งแตคร�่งปแรกของป
สำหรับเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน ยังคงมีทิศทางการเติบโตที่อยูในขาลง ทั้งจากเหตุการณความวุนวาย
ทางการเมืองตัง้ แตกอ นเกิดว�กฤตโคว�ด ทีก่ ระทบตอภาคการทองเทีย่ วและการลงทุนโดยตรง ในเร�อ่ งความเช�อ่ มัน่
และการตัดสินใจในการเขามาทำธุรกิจในประเทศไทย อีกทั้งสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาภายใน
ประเทศ ยิ่งทำใหการฟนตัวของภาคการทองเที่ยวจะชากวาภาคอื่นๆ เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีการพึ่งพาการ
ทองเที่ยวสูงมาก ซ�่งผลกระทบตอธุรกิจทำใหเกิดการวางงาน กอใหเกิดปญหาเร�่องรายไดและการใชจายของ
ผูบร�โภคตามมา ถึงแมวาคาใชจายภาคครัวเร�อนจะคอยๆ ฟนตัวข�้นบาง แตการใชจายในเกือบทุกหมวดสินคา
จะยังต่ำกวาระดับกอนเกิดว�กฤตโคว�ด-19
ในปที่ผานมาการดำเนินธุรกิจของทุกบร�ษัทจ�งเปนไปอยางคอนขางยากลำบาก มีหลายธุรกิจที่ตอง
ปดตัวลง แตบร�ษัทสหพัฒนยังคงสามารถรักษาผลการดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว ดวยการ
พัฒนาแนวคิดการปรับกลยุทธทางการตลาดเช�งรุก การปรับกลยุทธชองทางการขายใหมๆ ใหทันกับภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดและพฤติกรรมของผูบร�โภคที่เปลี่ยนแปลงไปในภาวะว�กฤต แตยังคงยึดหลักการบร�หาร
ธุรกิจภายใตนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความเปนธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย อีกทั้งมุงเนน
การใชทรัพยากรอยางคุม คาเพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุด โดยคำนึงถึงสังคมและสิง่ แวดลอมเปนสำคัญ เพือ่ ใหการ
ดำเนินธุรกิจเปนไปอยางสมดุลและยั่งยืน
คณะกรรมการบร�ษัทขอขอบคุณทานผูถือหุน ผูรวมทุน คูคา ลูกคา และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ที่ให
ความไววางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบร�ษัทดวยดี จนทำใหบร�ษัทประสบความสำเร็จและเจร�ญเติบโต
ไดอยางตอเนือ่ ง รวมถึงขอบคุณผูบ ร�หารและพนักงานทุกคนทีท่ มุ เท มุง มัน่ ตัง้ ใจ ทำใหบร�ษทั ดำเนินการไดตาม
เปาหมายทามกลางสถานการณที่มีความทาทายตลอดป ขอใหทุกทานเช�่อมั่นวา คณะกรรมการบร�ษัทจะปฏิบัติ
หนาทีด่ ว ยความรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ และคำนึงถึงประโยชนของผูม สี ว นไดสว นเสียทุกฝาย พรอมทัง้
จะมุงมั่นพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ดาน และเสร�มสรางสิ่งดีๆ กลับคืนสูสังคม เพื่อใหบร�ษัทเติบโตอยางมั่นคง
และยั่งยืนตอไป
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำป 2563

คณะกรรมการตรวจสอบ บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน
ซ�่งมีคุณสมบัติตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียด
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
ช�่อ
1. นายวศิน
2. นายขจรศักดิ์
3. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน

เตยะธ�ติ
วันรัตนเศรษฐ
มีเพียร

ตำแหนง

การเขารวมประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

4/5
5/5
5/5

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีการหาร�อรวมกับฝายบร�หารผูตรวจสอบภายใน
และผูส อบบัญช� ในเร�อ่ งทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบไดมกี ารหาร�อกับผูส อบบัญช� 1 ครัง้ โดยไมมี
ฝายบร�หารของบร�ษัทเขารวมประชุม สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเง�นรายไตรมาส และรายงานทางการเง�นประจำปของบร�ษัท ที่ผานการ
สอบทานและตรวจสอบจากผูสอบบัญช�แลว เพื่อใหมั่นใจวางบการเง�นไดจัดทำข�้นอยางถูกตองตามที่ควรใน
สาระสำคัญตามหลักการบัญช�ทร่ี บั รองทัว่ ไป มีการเปดเผยขอมูลทีส่ ำคัญอยางครบถวนเพียงพอ และเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญช� โดยผูสอบบัญช�ไดแสดงความเห็นไวอยางไมมีเง�่อนไข
2. สอบทานใหบร�ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และมีการปองกันทุจร�ตคอรรปั ชันในระบบงานตางๆ
และติดตามการปฏิบตั งิ านตามแผนงานตรวจสอบประจำป 2563 โดยไดรบั ทราบผลการตรวจสอบอยางตอเนือ่ ง
พรอมทั้งใหขอแนะนำเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธ�ภาพยิ่งข�้น ซ�่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา
บร�ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดำเนินอยู รวมถึงอนุมัติแผนงาน
ตรวจสอบภายในประจำป 2564 ของแผนกตรวจสอบภายใน
3. สอบทานรายการเกีย่ วโยง ซ�ง่ บร�ษทั ไดปฏิบตั ติ ามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงดูแลใหมีการเปดเผยรายการเกี่ยวโยงกันอยางถูกตองครบถวน
4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาด
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบร�ษัท โดยมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของอยางถูกตองเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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5. พิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญช� และคาตอบแทน ประจำป 2564 โดยพิจารณาถึงความรู ความ
สามารถ ความเปนอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอแตงตั้งผูสอบบัญช�จาก บร�ษัท สอบบัญช� ดี ไอ เอ
อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ซ�่งไดนำเสนอตอคณะกรรมการบร�ษัท พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญช� และคาตอบแทน
ประจำป เพื่อเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนใหพิจารณาและมีมติอนุมัติตอไป
ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่กลาวมาขางตน คณะกรรมการตรวจสอบไมพบขอบกพรองใดๆ อันเปนสาระ
สำคัญทีจ่ ะมีผลกระทบตองบการเง�นของบร�ษทั และไดรายงานผลการปฏิบตั งิ านใหทป่ี ระชุมคณะกรรมการบร�ษทั
ทราบแลว
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ)
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2564
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การประกอบธุรกิจ
สหพัฒนพิบลู เร�ม่ ตนองคกรจากฐานของความอุตสาห ว�รย� ะ ของอดีตทานประธาน ดร. เทียม โชควัฒนา
และไดพัฒนาองคกรใหกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง มุงมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจร�ยธรรม
โดยตระหนักถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตอการรวมสรางเสร�มสังคมสวนรวม ในการสรางสรรค
ผลิตภัณฑทด่ี ี มีคณ
ุ คา สูส งั คม และคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมในทุกมิติ รวมถึงการบร�หารงานใหเปนไป
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซ�ง่ บร�ษทั ฯ ไดกำหนดว�สยั ทัศน นโยบายคุณภาพ และคานิยมองคกร ทีส่ ะทอน
ใหเห็นถึงคุณธรรม จร�ยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม ดังนี้
ว�สัยทัศน
: คุณภาพคูคุณธรรม ผูนำการจำหนาย
เพิ่มพูนสุขใหคนไทย พรอมกาวไกลสูสากล
นโยบายคุณภาพ : รวมใจพัฒนา สรางนวัตกรรมใหม ขยายชองทางสูสากล
เปนองคกรคนดี รับผิดชอบตอสังคม
คานิยมองคกร : ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)
: การพัฒนาไปขางหนาอยางตอเนื่อง (Advancement)
: การรวมพลังดวยความสามัคคี (Harmony)
: มีความมุงมั่นสูความเปนเลิศ (Passion for Excellence)
: องคกรคนดีที่ซ�่อสัตยและยุติธรรม (Truthfulness)
ความเปนมา และพัฒนาการที่สำคัญ
บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ไดเร�่มดำเนินกิจการในป พ.ศ. 2485 ภายใตช�่อ “เฮียบเซงเช�ยง”
ซ�ง่ เปนรานขายสินคาเบ็ดเตล็ด ตอมาไดขยายกิจการเปนตัวแทนจำหนายสินคาตางประเทศ และไดเปลีย่ นช�อ่ เปน
“บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด” ในป พ.ศ. 2495 ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท
ป 2521
ป 2525 - 2527
ป 2528
ป 2530 - 2531
ป 2531
ป 2532
ป 2533 - 2537
ป 2537
ป 2537
ป 2542
ป 2546
ป 2551

เปนบร�ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทุนจดทะเบียน 30 ลานบาท
เพิม่ ทุนจดทะเบียนเปน 48 ลานบาท
เพิม่ ทุนจดทะเบียนเปน 60 ลานบาท
เพิม่ ทุนจดทะเบียนเปน 200 ลานบาท
เปลีย่ นแปลงมูลคาหุน ทีต่ ราไวจากเดิม หุน ละ 100 บาท เปนหุน ละ 10 บาท
เพิม่ ทุนจดทะเบียนเปน 600 ลานบาท โดยมีทนุ ชำระแลว 200 ลานบาท
ออกหุน กูแ ปลงสภาพเปนหุน สามัญได จำนวน 250 ลานบาท
เร�ยกชำระทุนเพิม่ 75.87 ลานบาท มีทนุ ชำระแลว 275.87 ลานบาท
เมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2537 ไดจดั สรรหุน เพิม่ ทุนจำนวน 6,896,883 หุน
มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 10 บาท ใหกบั ผูถ อื หุน เดิมในอัตราสวน 3 หุน เดิม
มีสทิ ธ�จองซ�อ้ หุน ใหมได 1 หุน ในราคาหุน ละ 55 บาท
เมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ไดจดทะเบียนแปรสภาพ เปนบร�ษทั มหาชนจำกัด
ออกหุน กูจ ำนวนเง�น 500 ลานบาท
เปลีย่ นแปลงมูลคาหุน ทีต่ ราไวจากเดิม หุน ละ 10 บาท เปนหุน ละ 1 บาท
วันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2551 ไดเร�ยกชำระคาหุน เพิม่ ทุน จำนวน 45,979,220 หุน
โดยการจัดสรรใหกบั ผูถ อื หุน เดิมในอัตราสวน 6 หุน สามัญเดิม ตอหุน สามัญใหม 1 หุน
ในราคาเสนอขายหุน ละ 15 บาท ทำใหมที นุ ชำระแลวจำนวน 318.42 ลานบาท

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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ป 2556

ป 2557

ป 2558

ป 2559
ป 2562
ป 2563
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ลดทุนจดทะเบียนจาก 600 ลานบาท เหลือ 318.42 ลานบาท และจดทะเบียน
เพิ่มทุนเปน 330 ลานบาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุน จำนวน 11.58 ลานบาท
เสนอขายใหแกผูบร�หาร และพนักงานของบร�ษัทตามโครงการ ESOP ในราคา
หุนละ 15 บาท โดยมีระยะเวลาการเสนอขายตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง
31 พฤษภาคม 2558
วันที่ 11 - 13 กันยายน 2556 มีผบู ร�หารและพนักงานของบร�ษทั จองซ�อ้ หุน สามัญ
เพิม่ ทุนตามโครงการ ESOP จำนวน 4,957,900 หุน
วันที่ 19 กันยายน 2556 มีทนุ ชำระแลวจำนวน 323.37 ลานบาท
วันที่ 9 - 11 มิถนุ ายน 2557 มีผบู ร�หารและพนักงานของบร�ษทั
จองซ�อ้ หุน สามัญเพิม่ ทุน ตามโครงการ ESOP จำนวน 1,221,500 หุน
วันที่ 20 มิถนุ ายน 2557 มีทนุ ชำระแลว จำนวน 324.60 ลานบาท
วันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2557 มีผบู ร�หารและพนักงานของบร�ษทั
จองซ�อ้ หุน สามัญเพิม่ ทุน ตามโครงการ ESOP จำนวน 3,163,900 หุน
วันที่ 20 ตุลาคม 2557 มีทนุ ชำระแลวจำนวน 327.76 ลานบาท
วันที่ 20 ตุลาคม 2557 บร�ษทั ฯ ไดรบั พระมหากรุณาธ�คณ
ุ จากพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช โปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานตราตัง้
“พระครุฑพาห” ซ�ง่ ตราตัง้ พระราชทานนีเ้ ปนประดุจเอกสารรับรองวา
บร�ษทั สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหาชน) ไดประกอบธุรกิจการคาโดยซ�อ่ สัตยสจุ ร�ต
ตัง้ อยูใ นศีลธรรมอันดี
วันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ 2558 มีผบู ร�หารและพนักงานของบร�ษทั
จองซ�อ้ หุน สามัญเพิม่ ทุนตามโครงการ ESOP จำนวน 2,234,797 หุน
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2558 บร�ษทั มีทนุ จดทะเบียนและชำระแลว
จำนวน 330 ลานบาท
วันที่ 9 สิงหาคม 2558 พิธป� ระดิษฐานองคครุฑ ตราตัง้ พระราชทาน
ณ อาคารสำนักงานใหญ
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 บร�ษทั ฯ ไดรบั ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาช�กแนวรวม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต (Certification)
จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต
วันที่ 4 พฤศจ�กายน 2562 ไดรบั การรับรองการตออายุสมาช�กแนวรวมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจร�ต (CAC)
โครงการซ�อ้ หุน คืนเพือ่ บร�หารทางการเง�น โดยกำหนดระยะเวลา
ตัง้ แตวนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจ�กายน 2563 ซ�ง่ บร�ษทั ฯ
ไดซอ้� หุน คืน ทัง้ สิน้ จำนวน 1,827,100 หุน คิดเปนรอยละ 0.55 ของหุน ทีจ่ ำหนาย
ไดแลวทัง้ หมดของบร�ษทั มีมลู คารวมทัง้ สิน้ 119,026,418.45 บาท

การประกอบธุรกิจ
โครงสรางการถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บร�ษัทฯ มีการถือหุนในบร�ษัทยอย 5 บร�ษัท และถือหุนในบร�ษัทรวม
รวม 13 บร�ษัท แยกตามสายธุรกิจ ไดดังนี้

บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
บร�ษัทยอย

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

บร�ษัทรวม

สายธุรกิจการผลิต
President Foods (Cambodia) Co.Ltd. (30.00%)
บอจ.อิรวดี ซัคเซส เวนเจอร ฟูดส (24.00%)
สายธุรกิจการลงทุน
บอจ.ไทย-เมียนมาร ซัคเซสเวนเจอร (35.00%)
บอจ.บุญแคปปตอลโฮลดิ้ง (32.00%)
สายธุรกิจบร�การ และอื่นๆ
Canchana International Co.,Ltd. (40.00%)
บอจ.รวมอิสสระ (25.00%)
บอจ.รวมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท (25.00%)
บอจ.สยามอาราตะ (25.00%)
บอจ.ศร�ราชาขนสง (20.00%)
บอจ.สหพัฒน เร�ยล เอสเตท (20.00%)
บอจ.สหอุบลนคร (20.00%)
บอจ.สห ลอวสัน (21.34%)
บอจ. ซันรอยแปด (17.75%)

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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การถือหุนไขว
บร�ษทั ฯ มีการถือหุน ไขวระหวางกัน แตการถือหุน ไขวดงั กลาวไมมลี กั ษณะเปนการถือหุน ไขวระหวางกัน
ที่ขัดหร�อแยงกับหลักเกณฑ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เร�่อง “การขออนุญาต
และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม” ขอ 14
การถือหุนไขวระหวางกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สัดสวนการถือหุน (%)
ช�่อบร�ษัท

บร�ษัทฯ ถือหุน
บร�ษัทอื่น

1 กรณีการถือหุนเกินกวา 50%
• บร�ษัทฯ เปนผูถือหุนในบร�ษัทอื่น เกินกวา 50%
บร�ษัทอื่นตองไม ถือหุนไขวในบร�ษัทฯ
1. SAHA VIETNAM CO.,LTD.
2. บ.โชคชัยพิบูล จก.
3. บ.กรุงเทพทาวเวอร (1999) จก
4. บ. แดร�่ไทย จก.
5. บ. ทิพยวาร�นวัฒนา จก.

100.00
99.99
99.99
63.91
59.37

-

2 กรณีการถือหุนเกินกวา 25% แตไมเกิน 50%
• บร�ษัทฯ เปนผูถือหุนในบร�ษัทอื่น เกินกวา 25%
แตไมเกินกวา 50% บร�ษัทอื่น
ตองไมถือหุนไขวในบร�ษัทฯ เกินกวา 10%
1. CANCHANA INTERNATIONAL
2. บ.ไทย-เมียนมาร ซัคเซส เวนเจอร จก.
3. บ. บุญแคปปตอลโฮลดิ้ง จก.
4. PRESIDENT FOODS (COMBODIA)

40.00
35.00
32.00
30.00

-

3 กรณีการถือหุนไมเกินกวา 25%**
• บร�ษัทฯ เปนผูถือหุนในบร�ษัทอื่น ไมเกินกวา 25%
บร�ษัทอี่นตองไมถือหุนไขว ในบร�ษัทฯ เกินกวา 25%
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
2. บมจ. ไอ.ซ�.ซ� อินเตอรเนชั่นแนล
3. บ.ไอ.ดี.เอฟ จก.
4. บ.อินเตอรเนชั่นแนลแลบบอราทอร�ส จก.
5. บมจ. นิวซ�ตี้ (กรุงเทพ)
6. บมจ. ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี
7. บ.สหพัฒน เร�ยล เอสเตท จก.
8. บมจ. ประชาอาภรณ
9. บจ. ทรัพยสินสหพัฒน

8.64
8.53
19.60
9.83
0.45
11.91
20.00
8.80
6.25

24.98
10.19
4.19
1.22
0.55
0.35
0.18
0.07
0.0001

หมายเหตุ : ** แสดงรายการเฉพาะบร�ษัทที่มีการถือหุนไขวระหวางกัน
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บร�ษัทอื่นถือหุน
บร�ษัทฯ

รายงานประจำป 2563

การประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจขายสินคาอุปโภค บร�โภค และพัฒนาอสังหาร�มทรัพย บร�ษัทยอยแหงหนึ่ง
ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาร�มทรัพยและใหบร�การ บร�ษัทยอยแหงหนึ่งประกอบธุรกิจอาคารสำนักงานใหเชา
กลุม บร�ษทั มีสว นงานทางภูมศิ าสตรหลัก คือ ประเทศไทย และมีบางสวนงานเปนภูมศิ าสตรตา งประเทศ สำหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุมบร�ษัทมีรายไดจากการขายในสวนงานภูมิศาสตรตางประเทศ
จำนวน 817.55 ลานบาท และ 852.96 ลานบาท ตามลำดับ
สวนงานของกลุมบร�ษัทในงบการเง�นมีรายละเอียดดังนี้
รายได
ขายสินคาอุปโภค บร�โภค
อาคารสำนักงานใหเชา
อื่นๆ
รวม

ป 2563
32,138.9
49.7
210.2
32,398.8

(หนวย : ลานบาท)
ป 2562
ป 2561
32,755.4
32,715.4
77.8
98.8
97.3
63.4
32,930.5
32,877.6

ลักษณะผลิตภัณฑ และลักษณะลูกคา
บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจำหนาย และเปนตัวแทนจำหนายสินคาอุปโภคบร�โภค มามากกวา 70 ป
จากความรูความชำนาญ และการสรางเคร�อขายการจัดจำหนายสินคาผานรานคาประเภทตางๆ ไมวาจะเปน
รานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) รานคาแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ประกอบดวยรานคาสงทั้ง
ขนาดกลางและขนาดใหญ รวมทั้งรานคาปลีกยอยที่มีอยูทั่วประเทศ ซ�่งผลิตภัณฑที่บร�ษัทจำหนาย เปนสินคา
อุปโภคบร�โภคที่ใชในช�ว�ตประจำวัน แบงออกเปน 4 กลุมผลิตภัณฑใหญ คือ ผลิตภัณฑในครัวเร�อน, ผลิตภัณฑ
อาหาร, ผลิตภัณฑสวนบุคคล และผลิตภัณฑเด็ก
การจำหนายและชองทางการจำหนาย
บร�ษัทฯ จัดจำหนายสินคาทั้งเง�นสด และการใหเครดิตรานคาทั่วประเทศ โดยมีสัดสวนการจำหนายใน
กรุงเทพฯ 40% และตางจังหวัด 60% ซ�่งครอบคลุมทุกภาคของประเทศ โดยทีมขายที่มีประสบการณและความ
เช�่ยวชาญจะทำหนาที่เยี่ยมรานคาและติดตอประสานงานขายกับรานคา ทั้งนี้บร�ษัทฯ ไดนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใชสำหรับการรับคำสั่งซ�้อ การตรวจสอบขอมูล การออกเอกสารการขาย และการจัดสงสินคา
ชองทางการจำหนายสินคา แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้
1. กลุมรานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ประกอบดวย รานคาประเภทไฮเปอรมารเก็ต ซุปเปอร
มารเก็ต รานคาประเภทคอนว�เนียนสโตร และ รานคา Cash and Carry
2. รานคาสงและปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซ�่งประกอบดวยรานคาสงทั้งขนาดกลางและ
ขนาดใหญ ที่กระจายอยูทั่วภูมิภาคในประเทศ โดยมีพนักงานขายของบร�ษัทเขาเยี่ยมและติดตออยางสม่ำเสมอ
3. รถขายเง�นสด (Cash Van) เปนการขายสินคาใหกบั รานคายอยเปนเง�นสด โดยใชหนวยรถ เขาเยีย่ ม
เยียนและเสนอขายสินคาใหกับรานคายอยเหลานี้ตามรอบการขาย
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การประกอบธุรกิจ
สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
ป 2563 การระบาดของเช�้อไวรัสโคว�ด-19 ทั่วโลก สรางผลกระทบตอทุกภาคสวนและทุกอุตสาหกรรม
ใหเผช�ญกับความยากลำบาก กระทบทั้งช�ว�ตความเปนอยูและเศรษฐกิจ สงผลใหป 2563 ยอดขายของบร�ษัท
31,865.76 ลานบาท ลดลงจากปทผ่ี า นมา 2.86% มีกำไรสุทธ� 1,560.98 ลานบาท ลดลงจากปทผ่ี า นมา 0.90%
ขณะเดียวกันการระบาดของโรคโคว�ด-19 ก็ทำใหบร�ษัทตองเพิ่มความรวดเร็วในการวางแผนตางๆ ทั้งการผลิต
สต็อกสินคา และการตลาด ใหทนั กับสถานการณ โดยเฉพาะชวงตนของการระบาดของไวรัสโคว�ค-19 ผูบ ร�โภค
ใหความสำคัญกับของทีจ่ ำเปน และเกิดการแหกกั ตุนสินคา ความตองการของผูบ ร�โภคปรับเปลีย่ นแบบคาดเดา
ไมได สงผลใหยอดขายสินคาแตละตัวเปลี่ยนแปลงตลอดตามเหตุการณที่เกิดข�้น ทำใหไมสามารถวางแผน
การตลาด การกระจายสินคาโดยอางอิงขอมูลปกอนๆ และวางแผนหร�อคาดการณลวงหนาเปนเดือนหร�อป
เหมือนเดิมได แตตองวางแผนรายวัน และนำขอมูลปจจุบันเปนขาวสารตางๆ มาประกอบดวย เพื่อใหแมนยำ
มากที่สุด
ในภาวะที่ผูบร�โภคมีกำลังซ�้อที่ออนแอลงมาก จากการวางงานและรายไดของครัวเร�อนที่ถูกกระทบ
อยางหนัก จากสถานการณ COVID-19 รัฐบาลไดออกมาตรการตางๆ ที่ชวยลดภาระคาใชจายอยางมาตรการ
ชวยคาไฟฟา และคาน้ำประปา รวมถึงมาตรการกระตุนการใชจายในประเทศผาน 3 โครงการ ไดแก โครงการ
คนละคร�ง่ โครงการเพิม่ กำลังซ�อ้ ใหแกผมู บี ตั รสวัสดิการแหงรัฐ และโครงการชอปดีมคี นื ทัง้ 3 มาตรการกระตุน
เศรษฐกิจ ก็ชวยใหบรรยากาศการจับจายใชสอยคึกคักข�้น ชวยกระตุนการใชจายและการบร�โภคไดในวงกวาง
ขณะทีก่ ารใชมาตรการเวนระยะหางทางสังคม เพือ่ ปองกันการแพรระบาดของโคว�ด-19 ไดสง ผลกระทบ
ตอการดำเนินช�ว�ตของผูบร�โภคในทุกๆ มิติ ทำใหผูบร�โภคปรับตัวไปสูดิจ�ทัลมากข�้น ผูบร�โภคหันมาใชชองทาง
ออนไลนกนั เพิม่ มากข�น้ สงผลใหยอดขายชองทางออนไลนของบร�ษทั เติบโตข�น้ ซ�ง่ คาดวายอดขายชองทางออนไลน
จะเพิ่มข�้นอยางมากจากพฤติกรรมของผูบร�โภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ในชวงไตรมาส 1 ป 2563 ภาพรวมตลาดบะหมีก่ ง่ึ สำเร็จรูป มีการเติบโตเพิม่ ข�น้ 8% แบงเปนการเติบโต
ของบะหมีก่ ง่ึ สำเร็จรูปแบบซอง 20% และแบบคัพ 10% เปนการเติบโตทีด่ ที า มกลางว�กฤติ เนือ่ งจากประชาชน
มีความตองการสินคาในการดำรงช�พมากข�น้ ในขณะทีอ่ ยูบ า น ซ�ง่ บร�ษทั ฯ ไดรว มกับกระทรวงพาณิชยจดั แคมเปญ
พิเศษ “พาณิชยลดราคา ชวยประชาชน รวมกับ มามาคัพ” รวมมือกับรานคาพันธมิตร ทั้ง บิ๊กซ�, 108 ชอป, ซ�พี
เฟรช มารท, แมคโคร, เซเวน อีเลฟเวน เปนตน ในการลดราคาบะหมีก่ ง่ึ สำเร็จรูปมามาคัพทุกรสชาติ จาก 13 บาท
เหลือเพียง 10 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อการชวยเหลือคนไทยที่ไดรับผลกระทบ และเปนการแบงเบา
ภาระคาใชจาย และหวังวาจะชวยบรรเทาความเดือนรอนใหกับประชาชนได
“มามา” ยังคงเปนแบรนดที่ผูบร�โภคเลือกซ�้อมากที่สุดในกลุมสินคาประเภทอาหาร จากการจัดอันดับ
ของ Kantar ในงาน “Thailand Brand Footprint 2020 รวมถึง “นองมา” มาสคอตแบรนดมามา ไดควารางวัล
ผลงานยอดเยี่ยม “The Best Corporate Character of the Year 2020” ในงาน “Bangkok International
Digital Content Festival 2020”
น้ำแร “มองตเฟลอ” ไดรบั การการันตีรสชาติยอดเยีย่ มบนเวทีโลก แบรนดแรกและแบรนดเดียวในกลุม
น้ำแร ที่ควา “Superior Taste Award” 3 ปซอน จากสถาบันรับรองดานรสชาติและคุณภาพอาหารนานาชาติ
(ITQI) ซ�่งเปนองคกรระดับสากลที่ทุมเทใหกับการทดสอบและการสงเสร�มผลิตภัณฑอาหารและเคร�่องดื่มที่มี
รสชาติดีเลิศ โดย “มองตเฟลอ” ไดรับคะแนนสูงสุด 3 ดาว ที่หมายถึงรสชาติยอดเยี่ยม ถึง 3 ปซอน ทำให
มองตเฟลอไดรับรางวัล Crystal Taste Award ดวย ซ�่งเปนความภาคภูมิใจของบร�ษัท และเปนรางวัลที่สราง
ความไดเปร�ยบทางการแขงขันในการทำตลาดทั้งในและตางประเทศ
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สำหรับสินคาอุปโภค นับแตเกิดการระบาดโคว�ด-19 ทำใหผบู ร�โภคตืน่ ตัวในการดูแลสุขภาพ และสุขอนามัย
ของตนเองและครอบครัว ทั้งในสวนการดูแลรางกายและสิ่งของเคร�่องใช สงผลตอแนวโนมยอดขายสินคาที่
เกี่ยวของกับการปองกัน/ฆาเช�้อไวรัส (Anti virus) ใหเพิ่มข�้นมาก โดยเฉพาะกลุมผลิตภัณฑทำความสะอาด
และที่มีคุณสมบัติในการชวยลดการสะสมเช�้อโรค เชน โฟมลางมือ, เจลลางมือ, สเปรยฆาเช�้อ คิเรอิ คิเรอิ
(KIREI KIREI)
อยางไรก็ตาม ในยุคว�ถชี ว� ต� ใหมของผูบ ร�โภคทีม่ คี วามตองการทีม่ ากข�น้ และมีความฉลาดในการเลือกซ�อ้
สินคาดวยการคนหาขอมูลกอนการซ�อ้ ทำใหเจาของผลิตภัณฑตอ งทำงานอยางหนักในการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ
เพือ่ พัฒนาสินคาทีจ่ ะเขามาตอบโจทยของผูบ ร�โภคสมัยใหมทม่ี คี วามตองการแบบทีส่ ดุ ในทุกดานทัง้ ความสะดวก
ความงาย และมีประสิทธ�ภาพสูงสุด ดังนัน้ การชูเร�อ่ งนวัตกรรมอาจไมเพียงพอทีจ่ ะดึงความสนใจของผูบ ร�โภคได
แตตองเปนนวัตกรรมที่สามารถพิสูจนได และไดรับการรับรองจากองคกรที่นาเช�่อถือ ผลิตภัณฑซักผา “เปา”
(PAO) ไดออกผลิตภัณฑใหมอีกครั้งดวยผลิตภัณฑ “เปา ไมเซลลาร 4X” บุก Segment Ultra Concentrate
Liquid Detergent ซ�ง่ มีจดุ เดนในการใหประสิทธ�ภาพพลังซักไมเซลลารดว ยเทคโนโลยีระดับนาโน ทีก่ ารันตีดว ย
รางวัลเหร�ยญทองนวัตกรรมระดับนานาชาติกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต (SIIF 2019) เปดตัวสินคาใหม ในยุค
New Normal แบบนี้ ดวยการ Zoom Live ผานรายการคุณภาพดีอยาง “Woody LIVE” พรอมทั้งเปดตัว
พร�เซนเตอร คนแรกของ เปา ไมเซลลาร 4X ใหม แบบที่เร�ยกวา พลิกวงการ อยาง ‘คุณแอน ทองประสม’
โดยเปดตัวพรอมพิสูจน ประสิทธ�ภาพรวมกับ ผูชมกวา 100 คน
ในป 2564 บร�ษัทฯ ยังคงตั้งเปาหมายเติบโต โดยเนนกลยุทธการตลาดตางๆ เพื่อใหเขาถึงผูบร�โภค
ทุกกลุม โดยไมยึดติดกระบวนการทำงานแบบเดิม ตองวองไว ปรับตัวในการทำตลาดใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูบร�โภคที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ การทำตลาดหลังโคว�ด ยังตองมีโปรโมชั่น กระตุนการ
ตัดสินใจซ�อ้ และตองมีความวองไวใหตรงกับจังหวะความตองการของกลุม เปาหมาย ซ�ง่ ตองเตร�ยมความพรอม
ปรับยุทธศาสตรใหสอดคลองกับบร�บทของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยไมหยุดพัฒนา และสรางนวัตกรรมใหม
ออกมาเสมอ รวมถึงพัฒนาชองทางการขายแบบออนไลนใหตอบสนองกับพฤติกรรมของผูบร�โภค ในยุค
New Normal
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ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บร�ษทั มีทนุ จดทะเบียน 330,000,000
บาท เร�ยกชำระแลว 330,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 330,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 13 (ชุดที่ 26) มีมติอนุมัติโครงการ
ซ�อ้ หุน คืนพือ่ บร�หารทางการเง�นภายในวงเง�นไมเกิน 500 ลานบาท และจำนวนหุน ทีจ่ ะซ�อ้ คืนไมเกิน 9,900,000 หุน
(มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) คิดเปนรอยละ 3.0 ของหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด โดยจะดำเนินการซ�้อหุนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตัง้ แตวนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2563 ถึง วันที่ 30 พฤศจ�กายน 2563 ซ�ง่ บร�ษทั ฯ มีหนุ
สามัญที่ซ�้อคืน เปนจำนวน 1,827,100 คิดเปนรอยละ 0.55 ของหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบร�ษัท มีมูลคา
รวมทั้งสิ้น 119,026,418.45 บาท
• ผูถือหุน
ผูถือหุนของบร�ษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียน วันที่ 30 ธันวาคม 2563
รายช�่อผูถือหุนรายใหญที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ 30 ธันวาคม 2563
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รายช�่อผูถือหุน

จำนวนหุน

%

1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง

82,417,665

24.98

2. บมจ. ไอ.ซ�.ซ�. อินเตอรเนชั่นแนล

33,630,158

10.19

3. LION CORPORATION

32,188,333

9.75

4. บร�ษัท โชควัฒนา จำกัด

24,687,641

7.48

5. นายว�รพัฒน พูนศักดิ์อุดมสิน

16,735,288

5.07

6. NISSIN FOODS HOLDINGS CO.,LTD.

16,216,666

4.91

7. บร�ษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด

13,842,096

4.19

8. LOTTE COMPANY LIMITED.

8,200,000

2.48

9. นายสำเร�ง มนูญผล

7,130,144

2.16

10. KEWPIE CORPORATION

5,219,737

1.58

รายงานประจำป 2563

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
ประเภทและจำนวนผูถือหุน ตามประเภทของบุคคลที่ถือหุน

ประเภท

จำนวนราย

จำนวนหุน

รอยละ

สัญชาติไทย

56

184,332,616

55.86

สัญชาติตางดาว

13

64,059,279

19.41

1,395

81,166,295

24.59

6

441,810

0.14

1,470

330,000,000

100.00

นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
สัญชาติตางดาว
รวม

นโยบายการจายเง�นปนผล
บร�ษัทฯ กำหนดนโยบายการจายเง�นปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.15 บาท ตอป ทั้งนี้ยอมข�้นกับ
ผลการดำเนินงานของบร�ษัทและภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก
ประวัติการจายเง�นปนผลของบร�ษัท
**2563

2562

2561

2560

2559

กำไรสุทธ�ตอหุน (บาท)

4.74

4.77

4.98

4.38

3.49

เง�นปนผลตอหุน (บาท)

1.60

1.60

1.50

1.50

1.30

33.64%

33.52%

30.12%

34.28%

37.26%

การจายเง�นปนผล

อัตราการจายเง�นปนผลตอกำไรสุทธ�

**หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 8 (ชุดที่ 27) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 มีมติใหนำเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ซ�่งกำหนดให
มีข�้นในวันที่ 26 เมษายน 2564 เพื่ออนุมัติการจายเง�นปนผล หุนละ 1.60 บาท

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
ขอมูลการถือหลักทรัพยบร�ษัท ของกรรมการบร�ษัท และผูบร�หาร ณ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่ม (ลด)
ณ 31 ธ.ค. 62 ระหว
รายช�่อกรรมการและผูบร�หาร
างป 2563 ณ 31 ธ.ค. 63
2,775,585
2,775,585
1. นายบุณยสิทธ�์
โชควัฒนา
1,919,342
20,000
1,939,342
2. นายบุญชัย
โชควัฒนา
120,000
120,000
คูสมรส
1,478,965
1,478,965
3. นายบุญปกรณ
โชควัฒนา
204,353
204,353
คูสมรส
55,000
55,000
4. นางผาสุข
รักษาวงศ
458,333
458,333
5. นายเวทิต
โชควัฒนา
62,218
62,218
6. นายบุญฤทธ�์
มหามนตร�
232,254
232,254
7. นายธรรมรัตน
โชควัฒนา
23,332
23,332
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
300,000
300,000
8. นายเพชร
พะเนียงเวทย
761,551
761,551
9. นางสาวศิร�ลักษณ
ธนสารศิลป
1,166,739
1,166,739
10. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
11. นายแพทยว�ชัย
เจร�ญวงค
18,153
18,153
12. นายว�ช�ต
ตันติอนุนานนท
13. นายขจรศักดิ์
วันรัตนเศรษฐ
14. นายวศิน
เตยะธ�ติ
15,333
15,333
คูสมรส
15. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน มีเพียร
221,333
(51,636)
169,697
16. นางศิร�พร
เลขยะว�จ�ตร
17. นายพิพัฒน
โควศุภมงคล
130,000
130,000
คูสมรส
40,000
(20,000)
20,000
18. นายวระ
พันธกมล
19. นายปุณว�ณ
สุขเย็น
4,000
4,000
20. นายปร�ญญา
สิทธ�ดำรง
11,000
11,000
21. นายพีระพล
จันทรว�จ�ตร
409,500
409,500
22. นางศิร�วรรณ
วงศอร�ยะกว�
23. นายสุรพงษ
โศภนกิจ
24. นางนพวรรณ
คลายโอภาส
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%
0.84
0.59
0.04
0.45
0.06
0.02
0.14
0.02
0.07
0.01
0.09
0.23
0.35
0.01
0.00
0.05
0.02
0.01
0.00
0.00
0.12
-

รายงานคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน โดยมี
กรรมการบร�ษัท 3 ทาน ประกอบดวย
1. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
2. นายเวทิต
โชควัฒนา กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
3. นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บร�ษัท ดังนี้
ดานการสรรหา มีหนาที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เขาดำรงตำแหนงกรรมการบร�ษัทแทน
กรรมการบร�ษทั ทีต่ อ งออกตามวาระ โดยพิจารณาจากพืน้ ฐานความเช�ย่ วชาญ ทีต่ รงกับความตองการของบร�ษทั ฯ
มีความรู ความสามารถ ประสบการณ ภาวะผูน ำ ว�สยั ทัศน คุณธรรมและจร�ยธรรม รวมทัง้ มีคณ
ุ สมบัติ และไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวของ และขอบังคับของบร�ษัท เพื่อใหมั่นใจวาบร�ษัทฯ มีกระบวน
การสรรหาบุคคลเขาดำรงตำแหนงกรรมการบร�ษัทอยางโปรงใส
บร�ษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช�่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบร�ษัทในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 เปนการลวงหนา ตั้งแตวันที่ 1-30 ธันวาคม 2563 ปรากฎวาไมมีผูถือหุน
เสนอช�่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ไดพจิ ารณาสรรหา และกลัน่ กรองคุณสมบัตเิ ปนรายบุคคล
โดยกรรมการสรรหาทีม่ สี ว นไดเสียไมไดออกเสียงเลือกตัง้ ตนเอง โดยพิจารณาความรู ความสามารถ ประสบการณ
รวมทั้งความเปนอิสระของกรรมการอิสระในเร�่องของประสิทธ�ภาพในการปฏิบัติหนาที่ และสามารถใหความเห็น
ไดอยางอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ ถึงแมนับรวมการดำรงตำแหนงกรรมการอิสระแลวเกินกวา
9 ป ตอเนื่องกัน ซ�่งจากการพิจารณาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนมีมติเห็นสมควรเสนอตอ
ที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งกรรมการทั้ง 5 ทาน ซ�่งพนตำแหนงตามวาระกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการบร�ษัท
อีกวาระหนึ่ง โดยเสนอตอคณะกรรมการบร�ษัทใหความเห็นชอบ และเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ
ดานการกำหนดคาตอบแทน ไดพจิ ารณาหลักเกณฑในการจายและรูปแบบคาตอบแทน รวมทัง้ พิจารณา
วงเง�นคาตอบแทนและการจัดสรรคาตอบแทนจายใหแกกรรมการบร�ษทั ในการทำหนาที่ คือ หนาทีก่ รรมการบร�ษทั
หนาที่กรรมการตรวจสอบ หนาที่กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน หนาที่กรรมการบร�หารความเสี่ยง
และหนาที่กรรมการธรรมาภิบาล เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบร�ษัทใหความเห็นชอบกอนที่จะเสนอตอที่ประชุม
สามัญผูถ อื หุน อนุมตั ิ โดยบร�ษทั ฯ ไดเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการบร�ษทั เปนรายบุคคลไวในรายงานประจำป
และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (56-1)

(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบดวยกรรมการ จำนวน 7 ทาน คณะกรรมการธรรมาภิบาลไดปฎิบตั ิ
หนาทีต่ ามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษทั ซ�ง่ กำหนดไวในกฎบัตขิ องคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมี
หนาที่รับผิดชอบดานการกำกับดูแลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มีการบร�หารจัดการอยางโปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได มีความเปนธรรมกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และมีการ
เจร�ญเติบโตอยางยั่งยืน
ในป 2563 คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายรวมทั้งสิ้น
7 ครั้ง สรุปไดดังนี้
1. ทบทวนกฎบัติคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับ
หลักการกำกับดูแล และมีความเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน
2. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัทฯ รวมทั้งสงเสร�มและติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบร�ษัทจดทะเบียนป 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย โดยนำมาปรับใชใหเหมาะสมกับบร�บททางธุรกิจของบร�ษัทฯ ตลอดจนมีการติดตามการ
ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบร�ษัท และกรรมการชุดยอย
3. ทบทวนนโยบายตอตานการคอรรัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการตอตานคอรรัปชันของ
บร�ษทั ฯ ตลอดจนไดตดิ ตามการปฏิบตั งิ านของคณะทำงานชุดยอย ซ�ง่ ครอบคลุมระบบงานดานการขาย การตลาด
การบร�หารจัดการขนสง เทคโนโลยีสารสนเทศ และบัญช�การเง�น ใหมกี ารปฏิบตั เิ ปนไปตามนโยบาย และระเบียบ
ปฏับัติตางๆ ขององคกร
4. ดูแลและสนับสนุนใหบร�ษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสงเสร�มใหมีการ
ดำเนินงานดานความยั่งยืน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลเช�่อมั่นวาบร�ษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
มุง มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาดานการกำกับดูแลกิจการอยางตอเนือ่ ง ควบคูไ ปกับความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม
ซ�ง่ จะเปนปจจัยสำคัญทีส่ นับสนุนการดำเนินงานใหมปี ระสิทธ�ภาพ ตลอดจนสงเสร�มใหบร�ษทั ฯ ไดรบั ความไววางใจ
จากผูมีสวนไดเสียทุกกลุม อันจะเปนรากฐานใหบร�ษัทฯ เติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว

(นางผาสุข รักษาวงศ)
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
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การจัดการ
โครงสรางการจัดการ
โครงสรางกรรมการบร�ษทั มีโครงสรางการบร�หารทีช่ ดั เจน ถวงดุล และสามารถตรวจสอบได มีการมอบ
อำนาจระหวางคณะกรรมการบร�ษทั คณะกรรมการชุดยอย และฝายจัดการทีช่ ดั เจน ประกอบดวย คณะกรรมการ
บร�ษัท และคณะกรรมการชุดยอยอีก 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีฝายบร�หาร (ฝายจัดการ)
เปนผูบร�หารจัดการกิจการของบร�ษัท ปจจุบัน ประกอบดวย คณะกรรมการบร�หาร กรรมการผูอำนวยการ
กรรมการรองผูอำนวยการ และผูอำนวยการฝาย มีการกำหนดอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดตางๆ และ
ของกรรมการผูอ ำนวยการ ไวเปนลายลักษณอกั ษรในกฎบัตร ซ�ง่ อำนาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ
ผูอำนวยการ ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท โดยมีเลขานุการบร�ษัท ทำหนาที่ตามที่กฎหมาย
กำหนด และตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย
1. คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการบร�ษทั มีบทบาทสำคัญในการสรางและขับเคลือ่ นวัฒนธรรมองคกรในทุกๆ ดาน ยึดมัน่ ใน
การกำกับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ ประโยชนสงู สุดของบร�ษทั และผูถ อื หุน ปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
ซ�่อสัตย สุจร�ตเยี่ยงว�ญูชน ผูประกอบธุรกิจเชนนั้นจะพึงกระทำภายใตสถานการณอยางเดียวกัน โดยบร�ษัทฯ
มีโครงสรางการบร�หารงานที่ชัดเจน ถวงดุล และสามารถตรวจสอบได ดังนี้
1. คณะกรรมการบร�ษัท มีภาวะผูนำ ว�สัยทัศน เขาใจ บทบาท หนาที่ มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ
เพื่อประโยชนสูงสุดของบร�ษัทและผูถือหุนโดยรวม
2. โครงสรางคณะกรรมการบร�ษัท และการจัดการ มีการตรวจสอบและถวงดุลกันอยางเพียงพอโดย
2.1 คณะกรรมการบร�ษัท ประกอบดวย กรรมการบร�ษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดานทักษะ
ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานทีต่ รงกับความตองการของบร�ษทั ไมจำกัดเพศ มีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมาย
กำหนด มีจำนวนที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธ�ภาพ โดยมีจำนวนไมนอยกวา 5 คน ในป
2563 คณะกรรมการบร�ษัท มีจำนวน 15 คน โดยคณะกรรมการบร�ษัทมีกรรมการบร�ษัทที่มาจากฝายบร�หาร
จำนวน 5 คน และกรรมการบร�ษทั ทีไ่ มเปนผูบ ร�หาร จำนวน 10 คน ในการประชุมสามัญประจำปทกุ ครัง้ ใหกรรมการ
บร�ษทั ออกจากตำแหนง เปนจำนวน 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจำนวนกรรมการบร�ษทั ทีจ่ ะแบงออกใหตรงเปน 3 สวน
ไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการบร�ษัทซ�่งพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรับการ
เลือกตั้งใหมได
2.2 กรรมการอิสระ บร�ษัทฯ มีกรรมการบร�ษัทที่มีความเปนอิสระจากผูถือหุนใหญ หร�อกลุมของ
ผูถือหุนใหญและผูบร�หาร มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด จำนวน 5 คน
ซ�่งเปนไปตามหลักเกณฑในเร�่อง สัดสวนกรรมการอิสระที่กำหนดใหบร�ษัทจดทะเบียน ตองมีกรรมการอิสระ
อยางนอย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบร�ษัททั้งหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน
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2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบร�ษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการบร�ษัท จำนวน 3 คน ที่มี
ความเปนอิสระ มีคณ
ุ สมบัตเิ ปนกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เปนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีหนาที่กำกับดูแลใหมีการจัดทำรายงานทางการเง�น และการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง เปนไปตาม
มาตรฐานการรายงาน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ พียงพอตามกฎบัตร ซ�ง่ เปนไปตามที่
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบร�ษัท ประกอบดวย ผูที่มีความรูดานบัญช� การเง�น และกฎหมาย เปนผูที่มีความรูและประสบการณที่จะ
สอบทานความนาเช�่อถือของงบการเง�นได
2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบร�ษทั เปนผูแ ตงตัง้ กรรมการบร�ษทั
จำนวน 3 คน เปนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน มีหนาที่ตามกฎบัตร และชวยสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบร�ษทั ในการสรรหาและกลัน่ กรองบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม ใหเขาดำรงตำแหนง
กรรมการบร�ษัท และเพื่อพิจารณาหลักเกณฑและรูปแบบในการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการบร�ษัทแตละราย
2.5 คณะกรรมการบร�หารความเสีย่ ง จัดตัง้ ข�น้ เพือ่ ทำหนาทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บร�ษทั และคณะกรรมการบร�หาร ในการประเมินความเสีย่ งและกำหนดมาตรการปองกัน ติดตามดูแลความเสีย่ ง
ใหอยูในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได ตลอดจนติดตามดูแลสงเสร�มการสรางจ�ตสำนึกและคานิยมในการ
ตอตานการคอรรัปชัน
2.6 คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการธรรมาภิบาลจัดตั้งข�้นเพื่อทําหนาที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท ดานธรรมาภิบาล ซ�่งจะชวยสนับสนุนการดําเนินกิจการตางๆ ใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ าํ หนดไวเพือ่ เปนการสรางมูลคาเพิม่ ความเช�อ่ มัน่ ใหกบั ผูถ อื หุน และผูม สี ว นไดเสีย
ทุกภาคสวน
2.7 การมอบอำนาจระหวางคณะกรรมการบร�ษัทและฝายจัดการ คณะกรรมการบร�ษัทมีการมอบ
อำนาจระหวางคณะกรรมการบร�ษทั และฝายจัดการทีช่ ดั เจน มีการกำหนดอำนาจหนาทีข่ องคณะกรรมการชุดตางๆ
และกรรมการผูอำนวยการ ไวเปนลายลักษณอักษรในกฎบัตร และในอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการผูอำนวยการ ตามรายละเอียดที่ไดเปดเผยไวใน การกำกับดูแลกิจการ หัวขอคณะกรรมการชุดยอย
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จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
ในป 2563 คณะกรรมการบร�ษทั และคณะกรรมการชุดยอย แตละชุดมีการประชุม ตามรายละเอียด ดังนี้
การเขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตำแหนง

รายช�่อ
1.
2.
3.
4.

นายบุณยสิทธ�์
นายบุญชัย
นายบุญปกรณ
นางผาสุข

โชควัฒนา
โชควัฒนา
โชควัฒนา
รักษาวงศ

5.
6.
7.
8.
9.

นายเวทิต
นายบุญฤทธ�์
นายเพชร
นางสาวศิร�ลักษณ
นางชัยลดา

โชควัฒนา
มหามนตร�
พะเนียงเวทย
ธนสารศิลป
ตันติเวชกุล

10. นายธรรมรัตน
11. นายวศิน

โชควัฒนา
เตยะธ�ติ

12. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน มีเพียร
13. นายขจรศักดิ์

วันรัตนเศรษฐ

14. นายแพทยว�ชัย
15. นายว�ช�ต
16. นางศิร�พร

เจร�ญวงค
ตันติอนุนานนท
เลขยะว�จ�ตร

BD
AC
NRC
CG
RMC

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ประธานกิตติมศักดิ์
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการบร�ษัท
และประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล
กรรมการบร�ษัท
กรรมการบร�ษัท
กรรมการบร�ษัท
กรรมการบร�ษัท
กรรมการบร�ษัทและ
ประธานกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง
กรรมการบร�ษัท
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
เลขานุการบร�ษัท

BD

สามัญ
ผูถือหุน
AC NRC CG RMC ประจำป

12/12
12/12
12/12
12/12

1/1
1/1
1/1
1/1

2/2
7/7
2/2

12/12
12/12
12/12
12/12
12/12

8/8

2/2

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

11/12
9/12 4/5

1/1
1/1

12/12 5/5

1/1

12/12 5/5

1/1

12/12
12/12
12/12 5/5

1/1
1/1
1/1

7/7

คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
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กรรมการบร�ษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบร�ษัท
กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือช�่อแทนบร�ษัท ประกอบดวย กรรมการสองในแปดทานนี้ ลงลายมือช�่อ
รวมกัน และประทับตราสำคัญของบร�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
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท
1. กำหนดทิศทาง เปาหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบร�ษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำป รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการใหเปนไปตาม
กฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไวอยางมีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผล
3. สงเสร�มใหจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จร�ยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร
เพื่อใหกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงาน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและ
ติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางจร�งจัง
4. จัดใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวาการทำรายการตางๆ ไดรับอนุมัติจาก
ผูมีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญช�ที่ถูกตอง ตลอดจนมีระบบตางๆ ที่สามารถปองกันการนำ
ทรัพยสินของบร�ษัทไปใชในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน ตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ มีแนวทางที่
ชัดเจน และเปนไปเพือ่ ผลประโยชนของบร�ษทั และผูถ อื หุน โดยผูม สี ว นไดเสียไมมสี ว นรวมในการตัดสินใจ
และปฏิบตั ติ ามขอกำหนดเกีย่ วกับขัน้ ตอนการดำเนินการและการเปดเผยขอมูลของรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตอง
6. ใหความเห็นชอบรายงานทางการเง�นที่ผูสอบบัญช�ไดตรวจสอบ และ/หร�อสอบทานแลว และไดผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
7. รับผิดชอบตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และมีการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนและผูลงทุนอยาง
ถูกตองมีมาตรฐานและโปรงใส
8. รับทราบรายงานการบร�หารกิจการจากคณะกรรมการบร�หาร
9. เร�ยกประชุมผูถ อื หุน โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผูถ อื หุน ตลอดจนกำหนด
อัตราการจายเง�นปนผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบร�ษทั เกีย่ วกับเร�อ่ งทีเ่ สนอตอผูถ อื หุน
ในระหวาง 21 วันกอนวันประชุมผูถ อื หุน แตละครัง้ บร�ษทั จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุน ก็ได โดยประกาศ
ใหผูถือหุนทราบ ณ สำนักงานใหญและสำนักงานสาขาของบร�ษัทไมนอยกวา 14 วัน กอนวันงดรับลง
ทะเบียนการโอนหุน หร�อกำหนดวันเพื่อกำหนดรายช�่อผูถือหุน (Record Date : RD) ลวงหนากอนวัน
ประชุมผูถือหุนไมเกิน 2 เดือน เพื่อสิทธ�ในการเขารวมประชุมผูถือหุน และสิทธ�ในการรับเง�นปนผล
10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทตอรายงานทางการเง�น” โดยเปดเผยไวใน
รายงานประจำปของบร�ษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารทีจ่ ะยืน่ ตอหนวยงานกำกับดูแลทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใหมน่ั ใจวาไดแสดงขอความ หร�อลง
รายการเปนไปโดยถูกตองตรงตามขอมูลทีป่ รากฏอยูใ นสมุดบัญช� ทะเบียน หร�อเอกสารอืน่ ใดของบร�ษทั
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร หร�อตามที่คณะกรรมการบร�ษัทเห็นสมควร
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การจัดการ
อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบร�ษัท
1. แตงตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหนาที่ ใหแกที่ปร�กษาคณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการชุดตางๆ
และ/หร�อบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการใหกูยืมเง�นแกบร�ษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบร�ษัทในฐานะผูถือหุน หร�อบร�ษัทที่มีการ
ประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน หร�อบร�ษัทอื่น ในวงเง�นสวนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
3. อนุมตั กิ ารเขาค้ำประกันวงเง�นสินเช�อ่ แกบร�ษทั ทีม่ คี วามสัมพันธทางธุรกิจกับบร�ษทั ในฐานะผูถ อื หุน หร�อ
บร�ษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน หร�อบร�ษัทอื่น ในวงเง�นสวนที่เกินอำนาจคณะกรรมการ
บร�หาร
4. อนุมัติการเขาทำนิติกรรมที่มิใชธุรกรรมทางการเง�น ในวงเง�นสวนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
5. อนุมัติการไดรับ หร�อยกเลิกวงเง�นสินเช�่อ ในวงเง�นสวนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
6. อนุมัติการลงทุน ขายเง�นลงทุนในหุนสามัญ และ/หร�อหลักทรัพยอื่นใด ในวงเง�นสวนที่เกินอำนาจ
คณะกรรมการบร�หาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพยถาวร ในวงเง�นสวนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
8. อนุมัติการจัดจำหนาย จายโอนในสินทรัพยถาวร ในวงเง�นสวนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
9. อนุมตั กิ ารปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญช� ซ�ง่ สินทรัพยถาวรและสินทรัพยทไ่ี มมตี วั ตนทีเ่ ลิกใช ชำรุด สูญหาย
ถูกทำลาย เสือ่ มสภาพ หร�อลาสมัยไมสามารถใชงานได มีมลู คาทางบัญช�รวม ในวงเง�นสวนทีเ่ กินอำนาจ
คณะกรรมการบร�หาร
10. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซ�่งวัตถุดิบ และ/หร�อสินคาคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หร�อลาสมัย
ซ�่งจะทำใหมีมูลคาทางบัญช�ลดลง ในวงเง�นสวนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
11. อนุมัติการประนีประนอม การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การรองทุกข การฟองรองคดี และ/
หร�อการดำเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบร�ษัท สำหรับเร�่องที่มิใชปกติว�สัยทางการคา
และ/หร�อที่เปนปกติว�สัยทางการคา ที่มีทุนทรัพยเกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
12. เสนอการเพิม่ ทุน หร�อลดทุน หร�อการเปลีย่ นแปลงมูลคาหุน การแกไขเปลีย่ นแปลงหนังสือบร�คณหสนธ�
ขอบังคับ และ/หร�อวัตถุประสงคของบร�ษัทตอผูถือหุน
13. อนุมัติการกอตั้ง ควบรวม หร�อเลิกบร�ษัทยอย
14. อนุมัติใหประธานกรรมการหร�อคณะกรรมการบร�หารเปนผูกำหนดคูมืออำนาจดำเนินการ
15. มอบอำนาจใหแกฝายจัดการ พนักงานระดับบร�หารของบร�ษัท หร�อบุคคลอื่นใดทำการแทนได
16. มีอำนาจเช�ญฝายจัดการ ผูบ ร�หาร และพนักงานของบร�ษทั ทีเ่ กีย่ วของมาช�แ้ จง ใหความเห็น รวมประชุม
หร�อสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจำเปน
17. ปร�กษาผูเช�่ยวชาญ หร�อที่ปร�กษาของบร�ษัท (ถามี) หร�อจางที่ปร�กษา หร�อผูเช�่ยวชาญภายนอกในกรณี
จำเปนดวยคาใชจายของบร�ษัท
18. แตงตั้งและถอดถอนเลขานุการบร�ษัท

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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การจัดการ
2. ผูบร�หาร
2.1 คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการบร�ษทั เปนผูแ ตงตัง้ กรรมการบร�ษทั และ/หร�อบุคคลอืน่ ทัง้ ทีม่ ี
ฐานะเปนพนักงาน หร�อลูกจางของบร�ษทั และ/หร�อบุคคลภายนอก ใหดำรงตำแหนงดังกลาว ทัง้ นี้ ตองมีความรู
และประสบการณเพียงพอที่จะทำหนาที่บร�หารจัดการกิจการของบร�ษัทไดเปนอยางดีมีจำนวนไมนอยกวา 5 คน
ดังนี้
รายช�่อ

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

นายบุญชัย
นางผาสุข
นายเวทิต
นางชัยลดา
นายเพชร
นางศิร�พร
นายพิพัฒน
นายวระ
นายปุณว�ณ
นายปร�ญญา
นายพีระพล
นางศิร�วรรณ

โชควัฒนา
รักษาวงศ
โชควัฒนา
ตันติเวชกุล
พะเนียงเวทย
เลขยะว�จ�ตร
โควศุภมงคล
พันธกมล
สุขเย็น
สิทธ�ดำรง
จันทรว�จ�ตร
วงศอร�ยะกว�

ตำแหนง

ประธานกรรมการบร�หาร
รองประธานกรรมการบร�หาร
กรรมการบร�หาร
กรรมการบร�หาร
กรรมการบร�หาร
กรรมการบร�หาร
กรรมการบร�หาร
กรรมการบร�หาร
กรรมการบร�หาร
กรรมการบร�หาร
กรรมการบร�หาร
กรรมการบร�หาร

2.2 ผูบ ร�หาร ประกอบดวย
รายช�่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายเวทิต
นางชัยลดา
นายเพชร
นายปุณว�ณ
นายปร�ญญา
นางศิร�วรรณ
นายสุรพงษ
นางนพวรรณ

โชควัฒนา
ตันติเวชกุล
พะเนียงเวทย
สุขเย็น
สิทธ�ดำรง
วงศอร�ยะกว�
โศภนกิจ
คลายโอภาศ

ตำแหนง

กรรมการผูอำนวยการ
กรรมการรองผูอำนวยการ
ผูอำนวยการฝายการตลาด 2
ผูอำนวยการฝายขาย 2
ผูอำนวยการฝายการตลาด 1
ผูอำนวยการฝายบร�หารการเง�นและการลงทุน
ผูอำนวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล

ซ�่งผูดำรงตำแหนงขางตน เปนผูบร�หารตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
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การจัดการ

ที่ปร�กษาคณะกรรมการบร�ษัท
ช�่อ - นามสกุล
ตำแหนง
วันที่ไดรับแตงตั้ง
1. นายบุณยเอก โชควัฒนา
ที่ปร�กษาคณะกรรมการ
14 พฤษภาคม 2552
2. นายสำเร�ง มนูญผล
ที่ปร�กษาคณะกรรมการ
10 พฤษภาคม 2550

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

87

Melbourne Technical College Australia
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP)3/2003

84

มัธยมศึกษา โรงเร�ยนราชบพิธ
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP)3/2003

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2559- ปจจุบัน

2559 - ปจจุบัน

ตำแหนง

ช�่อหนวยงาน / บร�ษัท

บร�ษัทจดทะเบียน
-ไมมีกิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แหง
บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการบร�ษัท
กรรมการบร�หาร
ที่ปร�กษา
กิจการอื่น ที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน

บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
บมจ. ไอ.ซ�.ซ�. อินเตอรเนชั่นแนล
จำนวน 9 แหง
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ขอมูลสวนบุคคลของกรรมการบร�ษัท และผูบร�หาร
ช�่อ - นามสกุล
ตำแหนง
วันที่ไดรับแตงตั้ง
1. นายบุณยสิทธ�์ โชควัฒนา
- ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
ป 2504

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

0.84

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

2, 3, 5, 9 และ 10
ก.ค.2559 - ปจจุบัน
2559 - ปจจุบัน
2560 - ต.ค. 2560
2559 - ปจจุบัน
2559 - ปจจุบัน
2559 - เม.ย. 2561
ก.ย.2559 - ก.ค.2563
ส.ค.2563 - ปจจุบัน
2559 - ปจจุบัน
พ.ค. - ธ.ค. 2559
ธ.ค. 2559 - ปจจุบัน

ตำแหนง
บร�ษัทจดทะเบียน
ที่ปร�กษาคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
ที่ปร�กษา
ที่ปร�กษาคณะกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบร�หาร และประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการที่ปร�กษากิตติมศักดิ์
ที่ปร�กษากิตติมศักดิ์
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน

ช�่อหนวยงาน / บร�ษัท
บมจ. ธนูลักษณ
บมจ. ไทยเพรซ�เดนทฟูดส
บมจ. ไทยเพรซ�เดนทฟูดส
บมจ. ไทยวาโก
บมจ. เท็กซไทลเพรสทีจ
บมจ. สหโคเจน (ชลบุร�)
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
บมจ. ไอ.ซ�.ซ�. อินเตอรเนชั่นแนล
บมจ. ไอ.ซ�.ซ�. อินเตอรเนชั่นแนล
จำนวน 12 แหง

การจัดการ

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

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

ขอมูลสวนบุคคลของกรรมการบร�ษัท และผูบร�หาร
อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

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

73 ปร�ญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- สาขานิเทศศาสตร มหาว�ทยาลัยนเรศวร
- สาขาบร�หารธุรกิจ มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม
- สาขาว�ชาการจัดการโลจ�สติกส
มหาว�ทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปร�ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปร�ญญาตร� ศิลปศาสตร (รัฐศาสตร)
มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003
- Director Certification Program
(DCP) 68/2005

3. นายบุญปกรณ โชควัฒนา
- รองประธานกรรมการ
ป 2505

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

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บร�ษัท (%) ระหวางผูบ ร�หาร
0.62

0.51

1, 3, 5, 9 และ 10

1, 2, 5, 9 และ 10

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตำแหนง

ช�่อหนวยงาน / บร�ษัท

2559 - ปจจุบัน
2559 - ปจจุบัน
2559 - ปจจุบัน
2562 - ปจจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน

บมจ. ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี
บมจ. ไทยเพรซ�เดนทฟูดส
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
บมจ. เมืองไทยประกันภัย

บร�ษัทจดทะเบียน
2559 - ปจจุบนั
ประธานกรรมการ
2559 - 23 เม.ย. 2561 รองประธานกรรมการ
2559 - 11 เม.ย. 2561 กรรมการ
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน

บมจ.นิวซ�ตี้ (กรุงเทพฯ)
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
บมจ. ไอที ซ�ตี้
จำนวน 4 แหง

จำนวน 16 แหง

การจัดการ

ช�่อ - นามสกุล
ตำแหนง
วันที่ไดรับแตงตั้ง

28

29
รายงานประจำป 2563

ขอมูลสวนบุคคลของกรรมการบร�ษัท และผูบร�หาร
ช�่อ - นามสกุล
ตำแหนง
วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตำแหนง

ช�่อหนวยงาน / บร�ษัท

66 ปร�ญญาโทบร�หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษทั ไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 75/2008
- Director Certification Program
(DCP) 251/2017
- Risk Management Program for
Corporate Leaders ( RCL) 7/2017
- สถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.30)
Capital Market Academy

0.02

-

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน

-ไมมีจำนวน 5 แหง

5. นายเวทิต โชควัฒนา
- กรรมการผูอำนวยการ
- กรรมการบร�หาร
- กรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน
19 มิถุนายน 2551

56 ปร�ญญาโทบร�หารธุรกิจ,
มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ
ปร�ญญาตร� Electronic Engineer,
San Francisco
State University, California, U.S.A
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษทั ไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 75/2008
- Director Certification Program
(DCP) 251/2017
- Risk Management Program for
Corporate Leaders (RCL) 4/2016
- สถาบันว�ทยาลัยตลาดทุน
หลักสูตรผูบ ร�หาร ระดับสูง รุน 21/2558

0.14

1, 2 และ 3

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน

บมจ. ไทยเพรซ�เดนทฟูดส
จำนวน 18 แหง

2559 - ปจจุบัน

การจัดการ

4. นางผาสุข รักษาวงศ
- รองประธานกรรมการบร�หาร
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
19 มิถุนายน 2551

ขอมูลสวนบุคคลของกรรมการบร�ษัท และผูบร�หาร
อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

6. นายบุญฤทธ�์ มหามนตร�
- กรรมการบร�ษัท
ป 2531

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

0.02

-

7. นายเพชร พะเนียงเวทย
- กรรมการบร�ษัท
- กรรมการบร�หาร
- ผูอำนวยการฝายการตลาด 2
26 เมษายน 2555

46 เอ็มบีเอ อินเตอรเนชั่นแนล บิสซ�เนส
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีแหงซ�ดนีย
ประเทศออสเตรเลีย
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษทั ไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 99/2012

0.09

-

8. นางสาวศิร�ลักษณ ธนสารศิลป
- กรรมการบร�ษัท
17 ธันวาคม 2558

71 ปร�ญญาตร� (นิติศาสตร)
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 22/2004

0.23

-

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2559 - ปจจุบัน

2559 - 2560
2560 - 2562
2563 - ปจจุบัน

2559 - ปจจุบัน

ตำแหนง
บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
ผูจัดการสำนักการลงทุนตางประเทศ
ผูชวยรองผูอำนวยการ สายงานพัฒนา
ธุรกิจ และการลงทุนตางประเทศ
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน

ช�่อหนวยงาน / บร�ษัท
บมจ. สหโคเจน (ชลบุร�)
จำนวน 1 แหง

บมจ. ไทยเพรซ�เดนทฟูดส
บมจ. ไทยเพรซ�เดนทฟูดส
บมจ. ไทยเพรซ�เดนทฟูดส
จำนวน 5 แหง
-ไมมีจำนวน 2 แหง

การจัดการ

ช�่อ - นามสกุล
ตำแหนง
วันที่ไดรับแตงตั้ง

30

31
รายงานประจำป 2563

ขอมูลสวนบุคคลของกรรมการบร�ษัท และผูบร�หาร
ช�่อ - นามสกุล
ตำแหนง
วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนใน ทางครอบครัว
บร�ษัท (%) ระหวางผูบ ร�หาร
0.35

10. นายธรรมรัตน โชควัฒนา
- กรรมการบร�ษัท
11 พฤษภาคม 2560

51 ปร�ญญาตร� ศิลปศาสตร
มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษทั ไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003
- Director Certification Program
(DCP) 68/2005
สถาบันว�ทยาการ สวทช (NSTDA Academy)
- อบรมหลักสูตร CSP รุน 31/2009

0.07

72 ปร�ญญาตร� คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช�
จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษทั ไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003

0.005

11. นายวศิน เตยะธ�ติ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
28 เมษายน 2540

1, 2 และ 3

ชวงเวลา
2559 - 2560
2560 - ปจจุบัน
2562 - ปจจุบัน

1, 2 และ 3

2559 - ปจจุบัน
2559 - ปจจุบัน
2559 - 2561
2561 - ปจจุบัน

-

2559 - ปจจุบัน

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

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กรรมการผูอำนวยการ และ
รองประธานกรรมการบร�หาร
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
รองประธานกรรมการ
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน

ช�่อหนวยงาน / บร�ษัท
บมจ. ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี
บมจ. ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี
บมจ. ไอ.ซ�.ซ�. อินเตอรเนชั่นแนล
จำนวน 11 แหง

บมจ. ไทยวาโก
บมจ. ไอ.ซ�.ซ�. อินเตอรเนชั่นแนล
บมจ. ธนูลักษณ
บมจ. ธนูลักษณ
จำนวน 44 แหง

บมจ.ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี.
จำนวน 10 แหง

การจัดการ

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

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ขอมูลสวนบุคคลของกรรมการบร�ษัท และผูบร�หาร

12. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
22 เมษายน 2539

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

73 ปร�ญญาโท M.Acc.,
Western Illinois University, U.S.A.
บัญช�บณั ฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช�
จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
ประกาศนียบัตรชัน้ สูงการสอบบัญช�
จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษทั ไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003

-

13. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน มีเพียร
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
27 เมษายน 2552

73 ปร�ญญาโท บร�หารรัฐกิจ (Public Affairs)
สหรัฐอเมร�กา
ปร�ญญาตร� รัฐศาสตร (ปกครอง)
มหาว�ทยาลัยเช�ยงใหม
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษทั ไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 77/2009

-

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

74 แพทยศาสตรบณั ฑิต ศิรร� าชพยาบาล
มหาว�ทยาลัยมหิดล
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษทั ไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 138/2017

-

-

-

-

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตำแหนง

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2559 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
เม.ย. 60 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
2559 - เม.ย. 60

2559 - ปจจุบัน

2559 - ปจจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน

ช�่อหนวยงาน / บร�ษัท
บมจ. เอสแอนดเจ อินเตอรเนชั่นแนล
เอ็นเตอรไพรส
บมจ. ฟารอีสท เฟมไลน ดี.ดี.บี.
บมจ.ประชาอาภรณ
จำนวน 1 แหง

บมจ. แพนเอเช�ยฟุตแวร
-ไมมี-

-ไมมี-ไมมี-

การจัดการ

ช�่อ - นามสกุล
ตำแหนง
วันที่ไดรับแตงตั้ง

32

33
รายงานประจำป 2563

ขอมูลสวนบุคคลของกรรมการบร�ษัท และผูบร�หาร
ช�่อ - นามสกุล
ตำแหนง
วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตำแหนง

ช�่อหนวยงาน / บร�ษัท

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี
ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
จำนวน 1 แหง

74 อัสสัมชัญ ศร�ราชา
อัสสัมชัญ พาณิชยการ
Joint Venture Management Course,
Insead University
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษทั ไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003

0.01

16. นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร
- เลขานุการบร�ษัท
- กรรมการบร�หาร
- กรรมการธรรมาภิบาล
10 พฤษภาคม 2548

71 บัญช�บณั ฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
อบรม Corporate Secretary
Development Program
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช�
จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษทั ไทย
- อบรม Board Reporting
- Risk Management Program for
Corporate Leaders (RCL) 7/2017
อบรมการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
จากสมาคมการจัดการธุรกิจ แหงประเทศไทย

0.05

-

2559 - ปจจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน

- ไมมี จำนวน 3 แหง

17. นายพิพัฒน โควศุภมงคล
- กรรมการบร�หาร
- กรรมการธรรมาภิบาล
10 พฤษภาคม 2548

67 ปร�ญญาตร�วท� ยาศาสตร
มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร

0.04

-

2559 - ปจจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน

- ไมมี - ไมมี -

2559 - ปจจุบัน
2559 - ปจจุบัน

การจัดการ

15. นายว�ช�ต ตันติอนุนานนท
- กรรมการอิสระ
23 เมษายน 2561

ขอมูลสวนบุคคลของกรรมการบร�ษัท และผูบร�หาร
อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

18. นายวระ พันธกมล
- กรรมการบร�หาร
9 พฤษภาคม 2556

62 มินเิ อ็มบีเอ เศรษฐศาสตรธรุ กิจและการจัดการ
จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
ปร�ญญาตร� คณะว�ทยาการจัดการ
สาขาว�ชาการตลาด
มหาว�ทยาลัยราชภัฎพระนคร

19. นายปุณว�ณ สุขเย็น
- กรรมการบร�หาร
- กรรมการธรรมาภิบาล
- ผูอำนวยการฝายขาย 2
12 พฤษภาคม 2557

53 ปร�ญญาโท สาขาว�ชาการตลาด
Thames Valley University

20. นายปร�ญญา สิทธ�ดำรง
- กรรมการบร�หาร
- ผูอำนวยการฝายการตลาด 1
1 พฤษภาคม 2551

59 ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ
มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ
ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตรบณั ฑิต
มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษทั ไทย
- Risk Management Program for
Corporate Leaders ( RCL) 8/2017

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

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตำแหนง

ช�่อหนวยงาน / บร�ษัท

0.01

-

2559 - ปจจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน

- ไมมี - ไมมี -

-

-

2559 - ปจจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน

- ไมมี - ไมมี -

0.001

-

2559 - ปจจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน

- ไมมี จำนวน 1 แหง

การจัดการ

ช�่อ - นามสกุล
ตำแหนง
วันที่ไดรับแตงตั้ง

34

35
รายงานประจำป 2563

ขอมูลสวนบุคคลของกรรมการบร�ษัท และผูบร�หาร
ช�่อ - นามสกุล
ตำแหนง
วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตำแหนง

ช�่อหนวยงาน / บร�ษัท

44 ปร�ญญาโท Telecommunication
Management
Assumption University
ปร�ญญาตร� Electronics Engineering
Assumption University

0.003

-

2559 - ปจจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน

- ไมมี - ไมมี -

22. นางศิร�วรรณ วงศอร�ยะกว�
- กรรมการบร�หาร
- ผูอำนวยการฝาย
บร�หารการเง�นและการลงทุน
- CFO
12 พฤษภาคม 2560

56 ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาว�ทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ปร�ญญาตร� ว�ทยาศาสตรบณั ฑิต
มหาว�ทยาลัยมหิดล

0.12

-

2559 - ปจจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน

- ไมมี จำนวน 7 แหง

23. นายสุรพงษ โศภนกิจ
- ผูอำนวยการฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- กรรมการบร�หารความเสี่ยง
1 พฤษภาคม 2558

49 ปร�ญญาเอก Sustainable Energy and
Environmental Technology
ว�ทยาลัยพลังงานทดแทนและสิง่ แวดลอม
ปร�ญญาโท MSCIS Assumption University
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษทั ไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 79/2009

-

-

2559 - ปจจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน

- ไมมี - ไมมี -

24. นางนพวรรณ คลายโอภาส
- ผูอำนวยการ
ฝายทรัพยากรบุคคล
- กรรมการบร�หารความเสี่ยง
17 มกราคม 2563

51 ปร�ญญาโทนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

-

-

2564 - ปจจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน

- ไมมี จำนวน 1 แหง

การจัดการ

21. นายพีระพล จันทรว�จ�ตร
- กรรมการบร�หาร
- กรรมการบร�หารความเสี่ยง
- ผูชวยผูอำนวยการฝายขาย 1
12 พฤษภาคม 2560

การจัดการ
3. โครงสรางองคกร ณ 31 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการบร�ษัท
เลขานุการบร�ษัท
คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบร�หาร

สำนักตรวจสอบภายใน

สำนักประธานกรรมการบร�หาร
กรรมการผูอำนวยการ
สำนักกรรมการผูอำนวยการ

สายงานธุรกิจ 1
และโครงการ
พิเศษ

สายงานธุรกิจ 2

สายงานธุรกิจ 3

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และซัพพลายเชน

สายงานบร�หารกลาง

ฝายบร�หาร ฝาย
ฝาย ฝายธุรกิจ ฝาย ฝายขาย 2 ฝายขาย 2 ฝาย ฝายขาย 1 ฝายขาย 1
ฝาย
ฝาย
ฝาย
น
การตลาด ตาง การตลาด Traditional Modern การตลาด Traditional Modern ฝายว�จัย เทคโนโลยี ซัพพลาย ฝายบัญช� การเง�
และ ทรัพยากร สำนักงาน
1
ประเทศ
2
สารสนเทศ เชน
Trade Trade
3
Trade Trade
การลงทุน บุคคล

4. เลขานุการบร�ษัท
บร�ษัทฯ ไดแตงตั้งนางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร กรรมการบร�หาร ซ�่งเปนผูที่มีคุณวุฒิและประสบการณที่
เหมาะสม เปนเลขานุการบร�ษทั เพือ่ ใหการบร�หารงานของบร�ษทั ดำเนินไปอยางมีประสิทธ�ภาพตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
เลขานุการบร�ษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปของบร�ษทั
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหร�อผูบร�หาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย
5. สนับสนุนใหการกำกับดูแลกิจการเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยใหคำแนะนำเบือ้ งตน
แกกรรมการบร�ษทั ผูบ ร�หาร เกีย่ วกับขอกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑตา งๆ และขอบังคับของบร�ษทั รวมถึงรายงาน
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแกกรรมการบร�ษัท
บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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การจัดการ
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบร�ษัท ประสานงานระหวางกรรมการบร�ษัทและฝายจัดการ ประสาน
งานดานกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดำเนินการใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตอง ติดตามใหมี
การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบร�ษัท และรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบร�ษัท
7. ทำหนาที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบร�ษัทและการประชุมผูถือหุน
8. ดูแลใหมกี ารเปดเผยขอมูล และรายงานสารสนเทศในสวนทีเ่ กีย่ วของตามระเบียบ และขอบังคับของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5. คาตอบแทนกรรมการและผูบร�หาร
5.1 หลักเกณฑการกำหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบร�หาร
คณะกรรมการบร�ษัทไดกำหนดนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการบร�ษัทอยางเปนธรรมและสมเหตุ
สมผล โดยไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนทำหนาที่พิจารณากำหนดวงเง�นและ
หลักเกณฑการกำหนดคาตอบแทนแกกรรมการ ซ�ง่ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบร�ษทั อำนาจหนาทีค่ วาม
รับผิดชอบ และเปร�ยบเทียบกับบร�ษัทในกลุมธุรกิจเดียวกัน โดยกำหนดคาตอบแทนประจำป และคาเบี้ยประชุม
แลวนำเสนอตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบร�ษทั เพือ่ พิจารณากอนนำเสนอทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เพือ่ พิจารณาอนุมตั วิ งเง�น
คาตอบแทนดังกลาวทุกป
5.2 คาตอบแทนที่เปนตัวเง�น
• คาตอบแทนกรรมการบร�ษัท
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบร�ษัท วงเง�นรวมไมเกิน 15 ลานบาท
เทากับปกอ น จนกวาจะมีการเปลีย่ นแปลง ซ�ง่ ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
และไดรบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบร�ษทั โดยไมเกินวงเง�นทีไ่ ดรบั จากทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน โดยพิจารณา
จากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท ผลการดำเนินงาน เปร�ยบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูใน
กลุมธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ไมรวมถึงคาตอบแทนหร�อสวัสดิการที่กรรมการบร�ษัทไดรับในฐานะพนักงานหร�อลูกจาง
ของบร�ษัท
• คาตอบแทนกรรมการบร�ษัทประจำป จายใหกรรมการบร�ษัททุกคน โดยใหคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทนพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑและผลการปฏิบตั งิ าน และเสนอตอคณะกรรมการบร�ษทั
• คาเบี้ยประชุมจายเฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุม

คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
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ประธาน

กรรมการ

12,000 บาท/ครั้ง

10,000 บาท/ครั้ง

60,000 บาท/ไตรมาส 30,000 บาท/ไตรมาส

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

4,000 บาท/ครั้ง

3,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

12,000 บาท/ครั้ง

10,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

4,000 บาท/ครั้ง

3,000 บาท/ครั้ง

รายงานประจำป 2563

การจัดการ
ในป 2563 บร�ษัทฯ จายคาตอบแทนประจำปและคาเบี้ยประชุม รวมทั้งสิ้น 11,602,000 บาท
• คาตอบแทนรวมทีก่ รรมการบร�ษทั แตละรายไดรบั ในป 2563 (คาเบีย้ ประชุมและคาตอบแทนประจำป)
คาตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)
รายช�่อกรรมการ

บร�ษัท

1. นายบุณยสิทธ�์ โชควัฒนา
1,144,000
2. นายบุญชัย
โชควัฒนา
1,244,000
3. นายบุญปกรณ โชควัฒนา
620,000
4. นางผาสุข
รักษาวงศ
820,000
5. นายเวทิต
โชควัฒนา
820,000
6. นายบุญฤทธ�์
มหามนตร�
620,000
7. นายเพชร
พะเนียงเวทย
620,000
8. นางสาวศิร�ลักษณ ธนสารศิลป
620,000
9. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
820,000
10. นายธรรมรัตน โชควัฒนา
610,000
11. นายขจรศักดิ์
วันรัตนเศรษฐ
620,000
12. นายวศิน
เตยะธ�ติ
590,000
13. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน มีเพียร
620,000
14. นายแพทยว�ชัย เจร�ญวงค
620,000
15. นายว�ช�ต
ตันอนุนานนท
620,000
รวม
11,008,000

ตรวจสอบ

สรรหา
และ
กำหนดคา
ตอบแทน

ธรรมา
ภิบาล

บร�หาร
ความเสี่ยง

24,000
28,000

20,000

20,000

20,000

32,000

180,000
150,000
120,000

450,000

64,000

28,000

52,000

รวม
1,144,000
1,268,000
620,000
868,000
840,000
620,000
620,000
620,000
872,000
610,000
800,000
740,000
740,000
620,000
620,000
11,602,000

• คาตอบแทนผูบ ร�หาร หมายถึง คาตอบแทนคณะกรรมการบร�หาร และผูบ ร�หารตามคำนิยามของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จำนวน 13 ทาน โดยไดรับคาตอบแทนในรูป
เง�นเดือน เง�นอุดหนุน และเง�นสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ ซ�่งไดรับคาตอบแทนในฐานะพนักงาน
คาตอบแทน
เง�นเดือนและเง�นอุดหนุน
เง�นสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ
รวม

จำนวนเง�น
61,056,720.00
2,927,203.20
63,983,923.20

5.3 คาตอบแทนอื่น
บร�ษทั ฯ ไมมนี โยบายจายคาตอบแทนอืน่ นอกจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหร�อพนักงาน ซ�ง่ ไดรบั
จากบร�ษัทตามปกติ
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การจัดการ
6. พนักงาน
พนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาและเปนหัวใจสำคัญที่จะพาองคกรไปสูความสำเร็จ บร�ษัทฯ ไดปฏิบัติตอ
พนักงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยเคารพตอศักดิศ์ ร�ความเปนมนุษย สิทธ�มนุษยชน จร�ยธรรม และ
เปดโอกาสใหพนักงานแสดงศักยภาพของตน เพื่อความกาวหนาและสรางความมั่นคงในอาช�พ บร�ษัทฯ จ�งมุง
สงเสร�มฝกอบรมและพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงานอยางทั่วถึง รวมถึงใหพนักงานมีสวนรวมในการ
กำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนาบร�ษัท ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม เหมาะสมกับความรูความ
สามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดลอมใน
การทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตอช�ว�ต สุขภาพ และทรัพยสินของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บร�ษทั ฯ มี พนักงาน รวมทัง้ สิน้ 1,617 คน โดยแบงตามสายงานหลัก ดังนี้
สายงานหลัก
ฝายขาย
ฝายสำนักงาน

ป 2563
810
807

ป 2562
828
802

ป 2561
795
792

ในป 2563 บร�ษทั ฯ ไดจา ยคาตอบแทนใหพนักงานในรูปเง�นเดือนและเง�นอุดหนุน และเง�นสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงช�พ เปนจำนวนเง�น 786,391,003.78 บาท
ไมมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอยางมีนัยสำคัญหร�อมีขอพิพาทดานแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ป
ที่ผานมา
นอกจากนี้ บร�ษัทฯ เปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางการสื่อสาร เสนอแนะและรองทุกขเกี่ยวกับการ
ทำงาน ซ�ง่ ขอเสนอตางๆ จะไดรบั การพิจารณาและกำหนดว�ธก� ารแกไข เพือ่ ใหเกิดประโยชนแกทกุ ฝายและสราง
ความสัมพันธอันดีในการทำงานรวมกัน อีกทั้งบร�ษัทฯ ไดจัดใหมีสวัสดิการตางๆ แกพนักงาน เพื่อเสร�มสราง
ใหพนักงานมีคุณภาพช�ว�ตที่ดีในการทำงาน และความเปนอยูที่ดีข�้น เชน
• หองพยาบาล บร�ษัทฯ จัดใหมีหองพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพ และใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแก
พนักงานเมื่อเจ็บปวย ซ�่งพนักงานจะไดรับการบร�การดานการรักษาพยาบาลตามหลักการแพทย
โดยแพทยและพยาบาลว�ชาช�พ รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำป เพือ่ เปนการดูแลสุขภาพของพนักงาน
• กองทุนสำรองเลีย้ งช�พ เพือ่ เปนการออมเง�นในอนาคต พนักงานทุกคนมีสทิ ธ�ในสมาช�กภาพ นับตัง้ แต
วันที่ไดรับการบรรจุเขางานกับบร�ษัท โดยเร�่มนับอายุสมาช�กตั้งแตวันที่เร�่มสมัครสมาช�กกองทุน
ซ�่งสมาช�กตองสงเง�นเขากองทุน และไดรับเง�นสมทบกองทุนจากบร�ษัทฯ ทุกเดือนตามอายุการเปน
สมาช�ก ดังนี้
อายุสมาช�ก
ตั้งแตวันเร�่มสมัครสมาช�กถึง 4 ป
มากกวา 4 ป ถึง 8 ป
มากกวา 8 ป ถึง 12 ป
มากกวา 12 ป ถึง 16 ป
มากกวา 16 ป ถึง 20 ป
20 ปข�้นไป

อัตรารอยละของเง�นสะสม / เง�นสมทบ
3
4
5
6
7
8

• เง�นบำเหน็จเกษียณ ใหกบั พนักงานทุกคนเมือ่ เกษียณอายุการทำงาน บร�ษทั ฯ จัดใหมเี ง�นตอบแทน
เกษียณอายุสำหรับพนักงานทุกคนทีท่ ำงานกับบร�ษทั จนเกษียณอายุ เพือ่ ใหพนักงานไดใชดำเนินช�วต�
อยางมีความสุขหลังเกษียณ
• สหกรณออมทรัพย เพือ่ พนักงานเคร�อสหพัฒน เปนการสงเสร�มใหพนักงานรูจ กั การออมทรัพย และ
การชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ�่งกันและกัน ตามหลักสหกรณออมทรัพย
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การจัดการ
นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บร�ษัทฯ กำหนดใหการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนหนึ่งในนโยบายหลักที่มุงพัฒนาพนักงานสูกระบวน
การเร�ยนรู การเพิ่มพูนความรู ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ ใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคลองกับเปาหมาย
หลัก ซ�่งกอใหเกิดประโยชนสูงสุด อันจะสงผลตอความกาวหนาของพนักงานและองคกร เพราะบร�ษัทฯ ถือวา
พนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาและเปนหัวใจสำคัญที่จะนำพาบร�ษัทสูความสำเร็จ
บร�ษัทฯ มุงสงเสร�มใหมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางทั่วถึง เพื่อสรางความมั่นคงในอาช�พ เพื่อเปด
โอกาสใหเกิดความเจร�ญกาวหนาตามเสนทางสายอาช�พตามศักยภาพของแตละบุคคล รวมทั้งเปดโอกาสให
พนักงานมีสว นรวมในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ และมีสว นรวมคิดรวมทำเพือ่ รวมพัฒนาบร�ษทั โดยมี
เปาหมายใหเกิดผลสัมฤทธ�์ที่สามารถประเมินความสำเร็จไดจากการติดตามผลหลังการฝกอบรมและสัมมนา
ซ�ง่ ตองสามารถนำความรูท ไ่ี ดรบั ไปประยุกตใชในการปฏิบตั งิ านใหเกิดการพัฒนา และสามารถเห็นผลการพัฒนา
ไดอยางเปนรูปธรรม
บร�ษทั ฯ ใหความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางตอเนือ่ ง โดยเฉพาะอยางยิง่ การใหความสำคัญ
กับการสัมมนากลยุทธระดับองคกรที่กำหนดจัดสัมมนา MOP (Mission Objective Policy) ในเดือนตุลาคม
ของทุกป โดยเปดโอกาสใหผบู ร�หาร พนักงาน และตัวแทนจากโรงงาน รวมกันคิด รวมกันพัฒนา เพือ่ นำผลลัพธ
ที่ไดจากการระดมสมอง การคิดเช�งระบบ การคิดเช�งสรางสรรค มากำหนดเปนกลยุทธขององคกร กำหนดว�ธ�
ติดตามผล และประเมินผลสูค วามสำเร็จตามลำดับ อีกทัง้ สงเสร�มพนักงานทุกระดับใหไดเขารับการอบรมทัง้ การ
จัดอบรมภายใน และการเขารับการอบรมจากภายนอก ซ�่งในป 2563 มีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการเขารับการ
ฝกอบรมของพนักงาน ดังนี้
ผูบร�หารระดับสูง
ผูบร�หารระดับกลาง
ผูบร�หารระดับตน
พนักงานระดับปฏิบัติการ

จำนวนผึกอบรมเฉลี่ย
จำนวนผึกอบรมเฉลี่ย
จำนวนผึกอบรมเฉลี่ย
จำนวนผึกอบรมเฉลี่ย

12.05
5.74
5.47
7.21

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

นอกจากนี้ บร�ษทั ฯ ยังใหความสำคัญกับการสรางคนดี สรางองคกรคนดี และสนับสนุนใหเกิดสังคมคนดี
โดยมุง ใหพนักงานยึดมัน่ อยูบ นพืน้ ฐานของความซ�อ่ สัตยสจุ ร�ต รูจ กั แบงปนความสุข และการเสียสละใหสว นรวม
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การกำกับดูแลกิจการ
หลักการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบร�ษัท ตระหนักถึงคุณประโยชนและความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหการ
ดำเนินงานของบร�ษทั เปนไปอยางโปรงใส มีประสิทธ�ภาพ สรางความเช�อ่ มัน่ ใหกบั ผูล งทุน ซ�ง่ คณะกรรมการบร�ษทั
ไดตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน ำทีต่ อ งกำกับดูแลใหองคกรมีการบร�หารจัดการทีด่ ี อันนำไปสูก ารสราง
คุณคาใหกบั กิจการอยางยัง่ ยืน กลาวคือ เพือ่ ใหบร�ษทั ฯ สามารถแขงขันได และมีผลประกอบการทีด่ ใี นระยะยาว
ประกอบธุรกิจอยางมีจร�ยธรรม เคารพสิทธ� และรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สรางประโยชนใหกับสังคม
และพัฒนาหร�อลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้คณะกรรมการบร�ษัทไดจัดทำคูมือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงาน ใหสอดคลองตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัท
จดทะเบียน ป 2560 (Corporate Governance Code) ที่กำหนดหลักปฏิบัติแก คณะกรรมการบร�ษัท ไดยึดถือ
ปฏิบัติอยางเหมาะสมในฐานะผูนำองคกร ซ�่งประกอบดวย
• นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
• หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท
ในฐานะผูนำองคกรที่สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติที่ 3 เสร�มสรางคณะกรรมการบร�ษัทที่มีประสิทธ�ภาพ
หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบร�หารระดับสูงและการบร�หารบุคลากร
หลักปฏิบัติที่ 5 การสงเสร�มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลใหมีระบบการบร�หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความนาเช�่อถือทางการเง�นและการเปดเผยขอมูล
หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน
• จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
• จรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผูบร�หารและพนักงาน
1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบร�ษัทมีความเช�่อมั่นวาการมีระบบบร�หารจัดการที่ดี โปรงใส และตรวจสอบได ตลอดจนมี
การถวงดุลอำนาจ และระบบการควบคุมภายในทีม่ คี วามเพียงพอและเหมาะสม ควบคูไ ปกับการเคารพสิทธ�และ
ความเทาเทียมกันของผูถือหุนและรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย จะเปนปจจัยสำคัญที่ชวยเสร�มสรางใหองคกร
มีภูมิคุมกันที่ดีและสรางความเจร�ญเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
คณะกรรมการบร�ษัท จ�งไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อใหกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และ
พนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงานทุกคน มุงมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จร�ยธรรมใน
การดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบร�ษทั ผูบ ร�หาร และพนักงาน ไปปฏิบตั ใิ นการดำเนินงานของบร�ษทั
2. กรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
ซ�่อสัตย สุจร�ต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับบร�ษัท และประกาศที่เกี่ยวของ
3. ดำเนินการใหโครงสรางการจัดการของบร�ษัท มีการกำหนดอำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแตละคณะ และผูบร�หารอยางชัดเจน
4. ดำเนินการใหมีระบบการควบคุมภายในและการบร�หารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมถึง
การมีระบบบัญช�และรายงานทางการเง�นที่มีความถูกตองเช�่อถือได
5. ดำเนินการใหมีการเปดเผยสารสนเทศที่สำคัญอยางเพียงพอ เช�่อถือได และทันเวลา ตราบเทาที่
ไมกระทบตอประโยชนอันชอบธรรมของบร�ษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธ�แหงความเปนเจาของ ของผูถือหุน ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
8. มุงมั่นสูความเปนเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาดวยการ
รับฟงและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบร�หาร และสรางสรรคสิ่งที่ดีที่สุดอยูเสมอ
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9. ปลูกฝงคุณธรรม จร�ยธรรม สรางจ�ตสำนึกอันดีงาม ปฏิบตั ติ อ พนักงานดวยความเปนธรรม ตลอดจน
มุงมั่นในการพัฒนา และยกระดับข�ดความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง
10. ตอตานการทุจร�ต การคอรรัปชัน ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา เคารพตอกฎหมาย และสิทธ�
มนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน
ของบร�ษัทเปนที่ตั้ง
ทัง้ นีบ้ ร�ษทั ฯ ไดมกี ารเผยแพรนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการบร�ษทั ผูบ ร�หารและพนักงาน ใหกบั พนักงาน ผูถ อื หุน และบุคคลทัว่ ไปไดรบั ทราบผานเว็บไซตของบร�ษทั
ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ : หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”
การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบร�ษัทตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในฐานะผูนำองคกร ไดกำหนดใหนำหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ (CG Code) มาปรับใชใหเหมาะสมกับองคกรเพื่อสรางคุณคาใหกับกิจการอยางยั่งยืน
ซ�่งครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้
1. สิทธ�ของผูถือหุน
1.1 บร�ษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธ�แหงความเปนเจาของของผูถือหุน ไมมีการกระทำใดๆ อันเปน
การละเมิดหร�อลิดรอนสิทธ�ของผูถ อื หุน ทำหนาทีด่ แู ลผลประโยชนของผูถ อื หุน อยางเปนธรรม ตลอดจนสนับสนุน
และสงเสร�มใหผถู อื หุน ทุกกลุม ไมวา จะเปนผูถ อื หุน ในประเทศ หร�อตางประเทศ ทัง้ ทีเ่ ปนผูถ อื หุน รายใหญ ผูถ อื หุน
รายยอย หร�อผูถ อื หุน ประเภทสถาบันไดใชสทิ ธ�ของตน ทัง้ สิทธ�พน้ื ฐานของผูถ อื หุน สิทธ�ในการเขาถึงสารสนเทศ
อยางเพียงพอและทันเวลา สิทธ�ในการเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจ
ในเร�่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญตอบร�ษัท
1.2 คณะกรรมการบร�ษทั เปดโอกาสใหผถู อื หุน เสนอวาระการประชุมและสงคำถามลวงหนากอนวันประชุม
ผูถือหุน โดยเผยแพรหลักเกณฑการเสนอวาระการประชุมและการสงคำถามลวงหนาบนเว็บไซตของบร�ษัท
1.3 คณะกรรมการบร�ษทั ดูแลใหมกี ารใหขอ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำช�แ้ จงและ
เหตุผลประกอบในแตละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผูถือหุนสะดวกตอการเดินทาง
1.4 คณะกรรมการบร�ษัทใหสิทธ�ผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบร�ษัทเปนประจำทุกป
1.5 คณะกรรมการบร�ษัทสงเสร�มการนำเทคโนโลยีมาใชในการประชุมผูถือหุน เพื่อใหเกิดความถูกตอง
รวดเร็ว มีการลงมติเปนแตละวาระ ใหสิทธ�ผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบร�ษัทเปนรายบุคคล และมีการใชบัตรลง
คะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เปนอิสระเปนผูตรวจสอบการนับคะแนน
1.6 คณะกรรมการบร�ษัทเปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผูถือหุน พรอมผลการลงคะแนนใน
แตละวาระ ในวันทำการถัดไปบนเว็บไซตของบร�ษัท
1.7 คณะกรรมการบร�ษัทจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุน โดยบันทึกการช�้แจงขั้นตอนการลงคะแนน
รายช�่อกรรมการบร�ษัท กรรมการชุดยอยและผูบร�หารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแตละวาระ
พรอมคำถามคำตอบ ไมมีการเพิ่มวาระที่ไมไดระบุในหนังสือนัดประชุม และเปดเผยตอสาธารณชนบนเว็บไซต
ของบร�ษัท
นอกจากสิทธ�ขน้ั พืน้ ฐาน คณะกรรมการบร�ษทั ยังคำนึงถึงสิทธ� ของผูถ อื หุน ทัง้ ตามกฎหมาย และดำเนินการ
ในเร�อ่ งตางๆ โดยไมละเมิดสิทธ�หร�อลิดรอนสิทธ�ของผูถ อื หุน สงเสร�มและอำนวยความสะดวกในการใชสทิ ธ�ของ
ผูถือหุน ดังนี้
• สิทธ�ในการรับทราบขอมูล ผูถือหุนมีสิทธ�รับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบร�ษัทฯ ไดเผยแพร
ขอมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผานทางเว็บไซต
www.sahapat.co.th เพือ่ ใหผถู อื หุน มีชอ งทางทีจ่ ะไดรบั ขาวสารขอมูลของบร�ษทั ไดมากข�น้ เชน ผลการดำเนินงาน
ขอมูลการทำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การซ�อ้ ขายสินทรัพยทส่ี ำคัญ รายช�อ่ ผูถ อื หุน 10 อันดับแรกของบร�ษทั ณ วัน
ปดสมุดทะเบียนผูถือหุน เพื่อประชุมสามัญผูถือหุนประจำปปจจุบันกอนวันประชุม รายงานการประชุมผูถือหุน
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และขอมูลที่จำเปนตอการตัดสินใจของผูถือหุน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารที่
ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส
บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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• สิทธ�ในการเขารวมประชุมผูถือหุน บร�ษัทฯ จัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจำทุกปภายใน
4 เดือน นับแตวนั สิน้ สุดรอบปบญ
ั ช�ของบร�ษทั โดยวัน เวลา สถานที่ และว�ธก� าร ไมเปนอุปสรรคในการเขารวมประชุม
ของผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนมีสวนรวมในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบร�ษัท ในป 2563 บร�ษัทฯ
จัดประชุมสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 69 ในวันจันทรท่ี 3 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมอวานี พลัส ร�เวอรไซด เลขที่ 257
ถนนเจร�ญนคร แขวงสำเหร เขตบางธนบุร� กรุงเทพมหานคร พรอมแนบแผนที่สถานที่ประชุมไปกับหนังสือบอก
กลาวนัดประชุมผูถือหุน
กอนวันประชุมผูถือหุน
• บร�ษทั ฯ เปดโอกาสใหผถู อื หุน สวนนอย เสนอเร�อ่ งเพือ่ บรรจุเปนวาระการประชุม และ/หร�อ เสนอช�อ่ บุคคล
เพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เปนกรรมการบร�ษทั ในการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป 2563 โดยเผยแพรหลักเกณฑ
การเสนอเร�อ่ งเพือ่ บรรจุเปนวาระการประชุม และ/หร�อ เสนอช�อ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เปนกรรมการ
บร�ษทั บนเว็บไซตของบร�ษทั ตัง้ แตวนั ที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ซ�ง่ ปรากฏวาไมมผี ถู อื หุน
เสนอเร�อ่ งเพือ่ บรรจุเปนวาระการประชุม และ/หร�อ เสนอช�อ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เปนกรรมการบร�ษทั
• บร�ษัทฯ ไดแจงมติคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 14 (ชุดที่ 26) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ซ�่งกำหนด
การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 69 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 พรอมวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปดเผยในเว็บไซตของบร�ษัท
www.sahapat.co.th เพื่อใหผูถือหุนไดทราบลวงหนาถึง 5 สัปดาหกอนวันประชุม
• บร�ษทั ฯ ใหขอ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม โดยมีขอ เท็จจร�ง
และเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัทในทุกวาระ ทั้งนี้บร�ษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือบอกกลาวนัด
ประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุม ตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ผานเว็บไซตของบร�ษัททั้งภาษาไทย
และอังกฤษเปนการลวงหนา 39 วัน โดยเปนขอมูลเดียวกับที่บร�ษัทฯ สงใหผูถือหุนในรูปแบบเอกสาร เพื่อให
ผูถือหุนไดศึกษาเปนการลวงหนากอนจัดสงเอกสารดังกลาว
• บร�ษัทฯ ไดจัดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุม พรอมเอกสารประกอบการประชุม เชนรายงานประจำป
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ประวัตขิ องบุคคลทีเ่ สนอช�อ่ ใหเลือกตัง้ เปนกรรมการบร�ษทั ขอมูลกรรมการตรวจสอบ
ที่บร�ษัทเสนอช�่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธ�บายเอกสาร และหลักฐานที่ผูถือหุน
ตองนำมาแสดงในการเขารวมประชุม ขอบังคับบร�ษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุนและขั้นตอนการ
เขารวมประชุม โดยมอบใหบร�ษทั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด ซ�ง่ เปนนายทะเบียนหุน ของบร�ษทั
เปนผูจัดสงใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 23 วัน รวมทั้งไดลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพเปนเวลา
ติดตอกัน 3 วัน และกอนวันประชุม 11 วัน คือในวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2563
นอกจากนี้ ผูถือหุนสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ ที่ไดจัดทำและปฎิบัติตามประกาศของ
กระทรวงพาณิชย ไดจากเว็บไซตของบร�ษัท www.sahapat.co.th ซ�่งมีใหเลือก 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข.
และแบบ ค.
• กรณีผูถือหุนตางชาติ บร�ษัทฯ ไดจัดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุม
ซ�่งมีการแปลเปนภาษาอังกฤษ เพื่อสงเสร�มใหผูถือหุนทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันเขารวมประชุม
ในป 2563 มีผูถือหุนตางชาติที่มอบฉันทะใหคนของตนเขารวมประชุมจำนวน 2 ราย
วันประชุมผูถือหุน
• คณะกรรมการบร�ษทั ใหความสำคัญตอการประชุมผูถ อื หุน โดยถือเปนหนาทีท่ ต่ี อ งเขารวมประชุมยกเวน
ปวยหร�อติดภารกิจสำคัญ ซ�ง่ ในการประชุมสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 69 เมือ่ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 มีกรรมการบร�ษทั
เขารวมประชุม จำนวน 15 ทาน คิดเปนรอยละ 100 นอกจากนี้ กรรมการบร�หาร ผูอำนวยการฝายการเง�นและ
การลงทุน ผูช ว ยผูอ ำนวยการฝายบัญช� และผูส อบบัญช� จากบร�ษทั สอบบัญช�ของบร�ษทั ซ�ง่ ทำหนาทีเ่ ปนสักข�พยาน
ในการนับคะแนน ไดเขารวมประชุม ผูถือหุนดวย เพื่อใหผูถือหุนสามารถซักถามในเร�่องที่เกี่ยวของได รายช�่อ
คณะกรรมการบร�ษัท และผูบร�หารที่เขารวมประชุมผูถือหุน ดูไดจากรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนที่เผยแพร
บนเว็บไซตของบร�ษัท www.sahapat.co.th
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• บร�ษทั ฯ ไดนำเทคโนโลยีมาใชในการประชุมผูถ อื หุน เพือ่ ใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว และอำนวยความ
สะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธ�ในการเขารวมประชุมผูถือหุน และออกเสียงอยางเต็มที่ โดยวัน เวลา และสถานที่
ประชุมไมเปนอุปสรรคในการเขารวมประชุม
• การลงทะเบียนเขาประชุมสามารถลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง และยังคง
ใหสิทธ�ผูถือหุนที่มารวมประชุม ภายหลังจากที่ไดเร�่มการประชุมแลว มีสิทธ�ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไมมี
การพิจารณาและใหนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระที่ใชสิทธ�ในการออกเสียงเปนตนไป
• บร�ษทั ฯ ไดจดั ใหมบี คุ ลากรและเทคโนโลยีอยางเพียงพอในการลงทะเบียนเขาประชุมและการนับคะแนน
เสียงในแตละวาระโดยใชระบบ Barcode เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส รวมทั้งมีบุคคลที่เปน
อิสระเปนผูตรวจสอบการนับคะแนน
• กรณีผถู อื หุน ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหบคุ คลใดบุคคลหนึง่ หร�อกรรมการ
ตรวจสอบซ�่งเปนกรรมการอิสระของบร�ษัทคนใดคนหนึ่งเขาประชุมแทน เพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธ�ของตนได
• บร�ษทั ฯ ปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน อยางเทาเทียมกันทุกราย โดยกอนเร�ม่ ประชุม เลขานุการบร�ษทั ไดแจงจำนวน
/ สัดสวนผูถ อื หุน ทีเ่ ขาประชุม รวมถึงอธ�บายว�ธก� ารลงคะแนนและว�ธก� ารนับคะแนนเสียงของผูถ อื หุน ทีต่ อ งลงมติ
ในแตละวาระตามกฎหมายและขอบังคับของบร�ษัท การกำหนดสิทธ�ออกเสียงในที่ประชุมใหเปนไปตามจำนวน
หุนที่ผูถือหุนถืออยู โดยหนึ่งหุนมีสิทธ�เทากับหนึ่งเสียง และไมมีหุนใดมีสิทธ�พิเศษที่จะจำกัดสิทธ�ผูถือหุนรายอื่น
การจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อใหผูถือหุนไดใชสิทธ�ในฐานะผูถือหุนไดทราบถึงผลการดำเนินงาน
อัตราการจายเง�นปนผล ใหสิทธ�ผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบร�ษัทประจำป และเลือกตั้งกรรมการ
บร�ษัทเปนรายบุคคล รวมถึงการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเร�่องตางๆ ตามที่กฎหมายและขอบังคับ
บร�ษัทกำหนด
ในกรณีผูถือหุนรายใดเขามาภายหลังจากที่ไดเร�่มประชุมไปแลว บร�ษัทฯ ยังใหสิทธ�ในการออกเสียงลง
คะแนนในวาระที่เหลืออยูที่ยังไมไดมีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเปนองคประชุม
ในการประชุม ประธานกรรมการบร�ษัททำหนาที่ประธานที่ประชุมเปนผูดำเนินการประชุมใหเปนไปตาม
ลำดับวาระการประชุม ไมมีการเพิ่มวาระหร�อเปลี่ยนแปลงขอมูลสำคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
มีการจัดสรรเวลาใหเหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นตางๆ ของแตละวาระ โดยเปดโอกาสใหผถู อื หุน
ซักถามและแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ในแตละวาระ หากผูถือหุนซักถามหร�อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
คณะกรรมการบร�ษัทจะตอบขอซักถามอยางชัดเจนตรงประเด็น มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียง
ในแตละวาระดวยระบบ Barcode และมีผูสอบบัญช�เปนสักข�พยานในการนับคะแนน
วาระการประชุมผูถือหุนที่สำคัญ ไดแก
1. การเลือกตั้งกรรมการบร�ษัท : บร�ษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช�่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเปนกรรมการบร�ษัท ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอ กรรมการ
บร�ษัทที่ไดรับการเสนอช�่อไดผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบร�ษัท และหากเปนกรรมการอิสระ
ตองมีคุณสมบัติตามที่บร�ษัทฯ กำหนด และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยหนังสือนัดประชุมมี
ขอมูลเบือ้ งตนของบุคคลทีเ่ สนอใหเลือกตัง้ โดยระบุ ช�อ่ ประวัตกิ ารศึกษา การดำรงตำแหนงในกิจการอืน่ ไวชดั เจน
หากเปนบร�ษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบร�ษัท และประเภท
ของกรรมการบร�ษัทที่เสนอ ในกรณีเปนการเสนอช�่อกรรมการบร�ษัททานเดิมกลับเขาดำรงตำแหนงใหม มีขอมูล
การเขารวมประชุมในปที่ผานมาและจำนวนวาระ /ปที่เคยดำรงตำแหนงกรรมการของบร�ษัท และในการเลือกตั้ง
กรรมการบร�ษัท เปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธ�เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
2. คาตอบแทนกรรมการบร�ษัท : คณะกรรมการบร�ษัทใหสิทธ�ผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการบร�ษัทเปนประจำทุกป มีการกำหนดหลักเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการในแตละคณะ พรอมเสนอ
วงเง�นคาตอบแทนของกรรมการ ใหทป่ี ระชุมผูถ อื หุน อนุมตั เิ ปนประจำทุกป โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทน ซ�ง่ พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลปฏิบตั งิ าน วงเง�นคาตอบแทนทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ
จากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน จำนวนเง�นคาตอบแทนทีจ่ า ยในปทผ่ี า นมา รวมถึงอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ โดยมี
การสรุปวงเง�นที่ไดรับอนุมัติ จำนวนเง�นที่จายจร�ง และรูปแบบในการจาย รวมทั้งมีการสรุปจำนวนเง�นที่จาย
ใหแกคณะกรรมการบร�ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน คณะกรรมการ
บร�หารความเสีย่ ง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล เปนรายบุคคลในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)
และในรายงานประจำป (แบบ 56-2)
บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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3. การแตงตัง้ ผูส อบบัญช�และกำหนดจำนวนเง�นคาสอบบัญช� : บร�ษทั ฯ ไดใหขอ มูล ผูส อบบัญช�ดงั นี้
ช�อ่ ผูส อบบัญช� สำนักงานสอบบัญช� ความเปนอิสระ จำนวนปทท่ี ำหนาทีใ่ หบร�ษทั มีการเปร�ยบเทียบคาสอบบัญช�
ระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา และคาบร�การอื่นที่มีการรับบร�การจากสำนักงานสอบบัญช�ที่ผูสอบบัญช�สังกัด
ซ�่งการแตงตั้งผูสอบบัญช�และกำหนดจำนวนเง�นคาสอบบัญช�ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
4. การจายเง�นปนผล : บร�ษทั ฯ ไดใหขอ มูลเกีย่ วกับนโยบายการจายเง�นปนผล อัตราเง�นปนผลทีเ่ สนอ
จายเทียบกับนโยบาย และมีการเปร�ยบเทียบเง�นปนผลที่จายระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา
หลังวันประชุมผูถือหุน
• เมือ่ เสร็จสิน้ การประชุมผูถ อื หุน บร�ษทั ฯ ไดเปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงมติทป่ี ระชุมผูถ อื หุน พรอมผล
การลงคะแนนในแตละวาระ ผานเว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย www.set.or.th และเผยแพรผาน
เว็บไซตบร�ษัท www.sahapat.co.th ในวันทำการถัดจากวันประชุมผูถือหุน
• จัดทำรายงานการประชุมสามัญผูถ อื หุน อยางละเอียด ชัดเจน ครบถวน ตรงตามขอเท็จจร�ง มีการบันทึก
รายช�่อกรรมการบร�ษัทที่เขารวมประชุม กรรมการชุดยอย ผูบร�หารสูงสุดทางดานบัญช�และการเง�น ผูสอบบัญช�
และตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญช�ที่เขาประชุม คำช�้แจงที่เปนสาระสำคัญ คำถามและคำตอบหร�อขอคิดเห็น
โดยสรุปรายละเอียดในแตละวาระเปนไปตามขอเท็จจร�งในทีป่ ระชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
โดยแยกเปน เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ซ�่งรายงานการประชุมดังกลาวไดรับการสอบทานจากฝาย
กฎหมาย และประธานกรรมการบร�ษัท กอนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และไดสงใหตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พรอมทัง้ เผยแพรบนเว็บไซต
ของบร�ษทั www.sahapat.co.th ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถ อื หุน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ เปน
ชองทางใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบขอมูลไดโดยไมจำเปนตองรอถึงการประชุมครั้งตอไป พรอมทั้งนำสงกรม
พัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
• จัดใหมีการบันทึกว�ดีทัศนการประชุมสามัญผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุม
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บร�ษัทฯ ใหความเคารพตอสิทธ�แหงความเปนเจาของของผูถือหุน โดยปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยาง
เปนธรรมและเทาเทียมกัน ดังนี้
2.1 การประชุมผูถือหุน
(1) การกำหนดสิทธ�ออกเสียงในที่ประชุม เปนไปตามจำนวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดยหนึ่งหุนมีสิทธ�
เทากับหนึ่งเสียง และไมมีหุนใดที่มีสิทธ�พิเศษที่จะจำกัดสิทธ�ของผูถือหุนรายอื่น
(2) ในกรณีเปนผูถือหุนตางชาติ บร�ษัทฯ ไดจัดสงเอกสารเช�ญประชุมผูถือหุนฉบับภาษาอังกฤษ
เพื่ออำนวยความสะดวกแกผูถือหุนตางชาติ พรอมทั้งสามารถดูไดจากเว็บไซตของบร�ษัท ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ กอนการประชุม 39 วัน
(3) บร�ษัทฯ สนับสนุนใหผูถือหุนทุกคน มีสวนรวมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเร�่อง
สำคัญตางๆ ของบร�ษทั ตามระเบียบวาระการประชุม หากผูถ อื หุน ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หร�อกรรมการอิสระของบร�ษัทคนใดคนหนึ่งเขาประชุมแทนเพื่อเปนตัวแทน
รักษาสิทธ�ของตน ซ�ง่ บร�ษทั ฯ ไดใหชอ่� ทีอ่ ยู และการมีสว นไดเสียในวาระการประชุมของกรรมการอิสระทัง้ 5 คน
ไวในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม เพือ่ ใหผถู อื หุน ไดใชขอ มูลดังกลาว ในกรณีทป่ี ระสงคจะเลือกกรรมการตรวจสอบ
เปนผูรับมอบฉันทะ หร�อสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระทั้ง 5 คนไดในรายงานประจำปที่ไดสงไปพรอม
หนังสือบอกกลาวนัดประชุม
(4) บร�ษทั ฯ อำนวยความสะดวกใหผถู อื หุน ทีไ่ มสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง โดยไดสง หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. รวมถึงระบุถงึ เอกสาร/ หลักฐาน และคำแนะนำขัน้ ตอนในการมอบฉันทะ ไปพรอมกับหนังสือ
บอกกลาวนัดประชุม เพือ่ สนับสนุนใหผถู อื หุน ใชหนังสือมอบฉันทะทีส่ ามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได
หร�อสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะทีไ่ ดจดั ทำ และปฏิบตั ติ ามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวง
พาณิชยจากเว็บไซตของบร�ษัท ซ�่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใชเฉพาะกรณีผูถือหุน
เปนผูล งทุนตางประเทศและแตงตัง้ ใหคสั โตเดียนในประเทศไทยเปนผูร บั ฝากและดูแลหุน ) นอกจากนัน้ บร�ษทั ฯ
ไดจัดใหมีอากรแสตมปเพื่ออำนวยความสะดวกแกผูถือหุนที่มอบฉันทะโดยไมคิดคาใชจาย
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(5) บร�ษทั ฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไมเพิม่ วาระการประชุม หร�อเปลีย่ น
แปลงขอมูลสำคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
(6) การลงคะแนนเสียงในแตละวาระจะกระทำโดยเปดเผย มีบัตรลงคะแนนใหผูถือหุนทุกวาระ
ซ�่งการนับคะแนนจะนับเฉพาะผูถือหุนที่ออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย และ/หร�อ งดออกเสียงรวมทั้ง คะแนน
เสียงตามบัตรเสีย (ถามี) และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปน
คะแนนทีเ่ ห็นดวย ดังนัน้ หากในแตละวาระมีผถู อื หุน ทานใดทีไ่ มเห็นดวย หร�องดออกเสียง จะชูปา ยคะแนนทีไ่ ดรบั
เมื่อลงทะเบียนข�้น ซ�่งปายคะแนนนั้นจะมีช�่อของผูเขาประชุม จำนวนหุนที่ถือหร�อที่ไดรับมอบฉันทะและแถบ
Barcode จากนั้นเจาหนาที่จะนำบัตรลงคะแนนเสียงไปใหผูถือหุนทานนั้นลงนามเก็บไวเปนหลักฐาน เพื่อความ
โปรงใสและตรวจสอบได
(7) บร�ษทั ฯ ไดใชระบบ Barcode มาชวยในการนับคะแนนและแสดงผลบนหนาจอทีอ่ ยูใ นหองประชุม
ทันที นอกจากผูส อบบัญช�ทเ่ี ปนสักข�พยานในการนับคะแนนแลว ผูถ อื หุน ทุกทานยังสามารถทราบคะแนนในแตละ
วาระวามีผูเห็นดวย ไมเห็นดวยและงดออกเสียงไปพรอมกันทันที
2.2 การกำหนดใหผูถือหุนสวนนอยเสนอวาระ บร�ษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเร�่อง
เพือ่ บรรจุเปนวาระการประชุม และ/หร�อ เสนอช�อ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เปนกรรมการบร�ษทั ลวงหนา
กอนการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป 2563 ตัง้ แตวนั ที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เพือ่ บรรจุ
เปนระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑทบ่ี ร�ษทั ฯ กำหนด โดยผูถ อื หุน สามารถจัดสงเอกสารและหลักฐาน
ตางๆ ที่ลงนามเปนลายลักษณอักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบร�ษัท โดยสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนมาที่เลขานุการบร�ษัท
2.3 การดูแลการใชขอ มูลภายใน บร�ษทั ฯ กำหนดนโยบายการปองกันการใชขอ มูลภายใน และมาตรการ
ปองกันการนำขอมูลภายในไปใชเพื่อผลประโยชนใหแกตนเองและผูอื่นโดยมิชอบ โดยกำหนดไวในจรรยาบรรณ
กรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงาน เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ดวยความซ�่อสัตยสุจร�ต มีความรับผิดชอบ มีว�นัย
และมีจ�ตสำนึกที่ดีตอสวนรวมและตอตนเอง รักษาผลประโยชนและทรัพยสินของบร�ษัท โดยไมนำขอมูลและ
ทรัพยสนิ ของบร�ษทั ไปใชเพือ่ ประโยชนของตนเอง และ/หร�อผูอ น่ื และหามกระทำการอันเปนการสนับสนุนบุคคล
อื่นใดใหทำธุรกิจแขงขันกับบร�ษัทฯ ซ�่งบร�ษัทฯ ไดเผยแพรจรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงาน
ไวบนเว็บไซตของบร�ษัท www.sahapat.co.th ภายใตหัวขอการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเปนหลักยึดถือในการทำงาน
นอกจากนีใ้ นระเบียบขอบังคับเกีย่ วกับการทำงานของบร�ษทั ก็มกี ารกำหนดในเร�อ่ งดังกลาว โดยกำหนด
บทลงโทษทางว�นัยไวสูงสุด คือ การเลิกจาง ซ�่งกรรมการบร�ษัท ผูบร�หารและพนักงาน ไดปฏิบัติตามที่กำหนด
ในป 2563 กรรมการบร�ษัท ผูบร�หารและพนักงานของบร�ษัท ไมมีการกระทำผิดในเร�่องการใชขอมูล
ภายในแตอยางใด
2.4 การดูแลการซ�้อขายหลักทรัพยของบร�ษัท และการรายงานการมีสวนไดเสีย
(1) การดูแลการซ�้อขายหลักทรัพยของบร�ษัท บร�ษัทฯ ไดกำหนดหามกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร
และพนักงาน ซ�่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายในทำการซ�้อหร�อขายหลักทรัพยของบร�ษัทในชวง 1 เดือน
กอนการเปดเผยงบการเง�นแกสาธารณชน นอกจากนี้ยังกำหนดใหกรรมการบร�ษัทและผูบร�หาร (รวมทั้งคูสมรส
และบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะ) ทีม่ หี นาทีร่ ายงานการถือครองหลักทรัพย หากมีการซ�อ้ ขายหุน ของบร�ษทั ตองแจง
ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสงสำเนาใหเลขานุการบร�ษัทเพื่อรายงาน
ตอคณะกรรมการบร�ษัทในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งตอไป ซ�่งกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร รูวาเปนหนาที่
ที่จะตองปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด นอกจากนี้หากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเร�่องดังกลาว
เลขานุการบร�ษทั จะทำจดหมายแจงใหกรรมการบร�ษทั และผูบ ร�หารทราบ พรอมแนบสำเนาจดหมายและประกาศ
ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในเร�่องดังกลาว
ในป 2563 กรรมการและผูบร�หารของบร�ษัท ไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ไมปรากฏวามี
การซ�้อขายหลักทรัพยในชวงเวลาที่หามมีการซ�้อขาย
(2) การรายงานการมีสวนไดเสีย บร�ษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการบร�ษัท
ผูบร�หาร โดยกำหนดใหกรรมการบร�ษัทและผูบร�หารตองรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร
และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซ�่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบร�หารจัดการของบร�ษัท ดังนี้
บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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(ก) เมื่อเขาดำรงตำแหนง ใหกรรมการบร�ษัทและผูบร�หาร รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ
บร�ษัท ผูบร�หาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ในแบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบร�ษัทและผูบร�หาร
(ข) หากมีการเปลีย่ นแปลงขอมูลสวนไดเสีย ใหกรรมการบร�ษทั และผูบ ร�หารนำสงรายงานการมีสว น
ไดเสีย โดยจัดสงไปที่เลขานุการบร�ษัท
(ค) ใหเลขานุการบร�ษทั จัดสงสำเนารายงานการมีสว นไดเสียตามมาตรา 89/14 ใหประธานกรรมการ
บร�ษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแตวันที่บร�ษัทฯ ไดรับรายงานดังกลาว
ในป 2563 กรรมการบร�ษัท และผูบร�หาร ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กำหนด
2.5 การดำเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชน บร�ษัทฯ ไดดำเนินธุรกิจดวยความรอบคอบ
สมเหตุสมผล คำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบร�ษัท และการกำหนดราคาเปนไปตามเง�่อนไขการคาที่เปนธรรม
เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ดวยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเร�่องดังกลาวดวยความโปรงใส
และปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกำหนดเปนนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแล
กิจการทีด่ ี และมีการเผยแพรผา นเว็บไซตของบร�ษทั www.sahapat.co.th ในหัวขอความขัดแยงของผลประโยชน
ภายใตหวั ขอจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีการเปดเผยขอมูลเพือ่ ใหเกิดความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูล
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน บร�ษัทฯ ไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เร�่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบร�ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนด
ใหกรรมการบร�ษัทที่มีสวนไดเสียตองออกจากหองประชุมและไมออกเสียงในวาระนั้น เพื่อใหกรรมการบร�ษัท
ที่ไมมีสวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบร�ษัทจะแจง
ใหทป่ี ระชุมทราบวาในวาระดังกลาวกรรมการบร�ษทั ทีม่ สี ว นไดเสียมีใครบางทีจ่ ะตองออกจากหองประชุม เมือ่ เสร็จ
สิน้ การประชุมไดเปดเผย ช�อ่ ความสัมพันธของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง การกำหนดราคามูลคาของรายการ และกรรมการ
บร�ษัทที่มีความเห็นตางจากความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัท (หากมี) ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตามเวลาที่กำหนด และเปดเผยในเว็บไซตของบร�ษัท อีกทางหนึ่ง เพื่อใหเกิดความโปรงใส รวมทั้งมีการบันทึก
ไวในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได
นอกจากนี้ บร�ษทั ฯ ไดกำหนดใหมกี ารอนุมตั หิ ลักการเกีย่ วกับขอตกลงทางการคาทีม่ เี ง�อ่ นไขการคา
ทั่วไปในการทำธุรกรรมระหวางบร�ษัทฯ กับกรรมการ ผูบร�หาร หร�อบุคคลที่มีความเกี่ยวของ เปนประจำทุกป
ในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 1 หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป เพื่อใหกรรมการบร�ษัท
ชุดใหมไดทราบเกี่ยวกับเร�่องดังกลาว และใหสรุปรายการดังกลาวทุกไตรมาสเพื่อรายงานใหแกคณะกรรมการ
บร�ษัททราบ
3. การคำนึงถึงผูมีสวนไดเสีย
บร�ษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธ�ของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ โดยคำนึงถึงสิทธ�ตามกฎหมาย หร�อขอ
ตกลงทีม่ กี บั บร�ษทั เพือ่ ใหมน่ั ใจวาสิทธ�ดงั กลาวไดรบั การคุม ครองและการปฏิบตั อิ ยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน
มีการกำหนดนโยบายเพือ่ เปนแนวทางในการปฏิบตั ติ อ ผูม สี ว นไดเสียแตละกลุม ตลอดจนคำนึงถึง ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดลอม ภาครัฐ การตอตานการทุจร�ต การคอรรัปชันไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมถึงการเคารพ
สิทธ�มนุษยชน โดยบร�ษัทฯ ไดจัดทำ “จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร
และพนักงาน” เปนลายลักษณอกั ษร และไดเปดเผย ผานเว็บไซตบร�ษทั www.sahapat.co.th ในหัวขอ การกำกับ
ดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย
ผูถือหุน
บร�ษัทฯ ปฏิบัติหนาที่ ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ�่อสัตยสุจร�ต เพื่อสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับ
ผูถือหุนอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยไมฝาฝนตอกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของดวยความซ�่อสัตย
สุจร�ต และโปรงใส ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสนิ ของบร�ษทั เสมือนว�ญูชนพึงรักษาทรัพยสนิ ของตนเอง
รายงานผลการดำเนินงานทีถ่ กู ตองครบถวนตามความเปนจร�งอยางสม่ำเสมอ ขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน
อยางรอบคอบดวยความมีเหตุมีผล และเปดเผยขอมูลอยางครบถวน อีกทั้งมุงมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของ
บร�ษัทใหเจร�ญกาวหนามีความมั่นคง และสามารถสรางผลตอบแทนแกผูถือหุนไดอยางเหมาะสม และปฏิบัติตอ
ผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยมีการกำหนดนโยบายการจายเง�นปนผลที่แนนอน
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ในป 2563 บร�ษัทฯ ไดมีการจายเง�นปนผลจากผลประกอบการป 2562 โดยจายเง�นปนผลระหวางกาล
จากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของป 2562 ตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ใน
อัตรา 0.60 บาทตอหุน เมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 และเนือ่ งจากสถานการณการแพรระบาดของเช�อ้ ไวรัสโคโรนา
2019 คณะกรรมการบร�ษทั จ�งไดมมี ติจา ยเง�นปนผลระหวางกาลใหแกผถู อื หุน ในอัตรา 1.00 บาทตอหุน เมือ่ วันที่
8 พฤษภาคม 2563 รวมจายปนผลระหวางกาล 2 ครัง้ เปนเง�น 1.60 บาทตอหุน คิดเปนอัตราการจายเง�นปนผล
รอยละ 33.52 ของกำไรสุทธ� ซ�ง่ อัตราการจายเง�นปนผลเปนอัตราทีส่ งู กวานโยบายการจายเง�นปนผลทีก่ ำหนดไว
คือ ขั้นต่ำ 0.15 บาทตอหุน เปนการจายเง�นปนผลใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่อง ถือเปนการสรางความมั่นคง
ในระยะยาวใหแกผูถือหุนอยางแทจร�ง
ลูกคา
บร�ษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจ และความเช�่อมั่นของลูกคาเปนกุญแจสำคัญ อันนำไปสูความสำเร็จ
ของบร�ษัทอยางยั่งยืน โดยกำหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
• ดำเนินธุรกิจจำหนายสินคาที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตอช�ว�ตและสุขอนามัยของผูบร�โภค ในราคาที่
สมเหตุสมผล
• ไมมีการผูกขาดราคาสินคา อีกทั้งไมมีการโฆษณาที่เกินจร�ง โดยใหขอมูลผูบร�โภคอยางถูกตอง
และเหมาะสม
• ไมกระทำการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธ�ของลูกคา และรักษาความลับทางการคาของลูกคา ไมนำ
ไปใชเพื่อประโยชนตนเองหร�อผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
• ไมเร�ยก รับ หร�อยินยอมที่จะรับ ทรัพยสิน หร�อประโยชนอื่นใดที่ไมสุจร�ตจากลูกคา ทั้งทางตรง
และทางออม
• คำรองเร�ยนของลูกคาไดรบั การเอาใจใส และดำเนินการอยางเปนธรรม เพือ่ สนองตอบความตองการ
ของลูกคาอยางรวดเร็ว
• พัฒนาสินคาและบร�การใหเปนเลิศ ตรงตามความตองการของลูกคา คิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อ
เพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบร�การอยางตอเนื่อง
ในป 2563 ไมปรากฏขอรองเร�ยนจากลูกคาทีเ่ ปนนัยสำคัญ สวนขอรองเร�ยนอืน่ ๆ บร�ษทั ฯ ไดหาสาเหตุ
เพื่อดำเนินการแกไข ปองกัน และติดตามเพื่อมิใหขอบกพรองนั้นเกิดข�้นอีก
คูคา
บร�ษัทฯ ปฏิบัติตอคูคาดวยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชนรวมกัน โดยกำหนดเปนแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
• มีระบบการคัดเลือกคูค า ในหวงโซอปุ ทาน (Value Chain) ทีม่ กี ารดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาช�วอนามัย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการปฏิบัติตอคูคาบนพื้นฐานของ
การแขงขันที่เปนธรรม เสมอภาค และเคารพซ�่งกันและกัน
• รักษาความลับหร�อขอมูลทางสารสนเทศของคูคา ไมนำไปใชเพื่อประโยชนตนเองหร�อผูเกี่ยวของ
โดยมิชอบ
• สรางสัมพันธภาพและความเขาใจที่ดีตอกัน แลกเปลี่ยนความรู รวมกันพัฒนาและเพิ่มคุณคาใหแก
สินคาและบร�การ เพื่อการเจร�ญเติบโตรวมกัน
• ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคาและใหขอมูลที่ถูกตอง ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได ใหร�บเจรจากับ
คูคาเปนการลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
• ไมเร�ยก รับ หร�อยินยอมทีจ่ ะรับ ทรัพยสนิ หร�อผลประโยชนอน่ื ใด ซ�ง่ อยูน อกเหนือขอตกลงทางการคา
ในป 2563 บร�ษทั ฯ ปฏิบตั เิ ปนไปตามขอตกลงทางการคา และไมมกี รณีไมปฏิบตั ติ ามสัญญาทีม่ ตี อ คูค า
คูแขงทางการคา
บร�ษทั ฯ ดำเนินธุรกิจ ภายใตบทบัญญัตขิ องกฎหมาย โดยปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาการแขงขันทีเ่ ปนธรรม
ทางการคา โดยคำนึงถึงจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแขงขันทางการคา และถือวาคูแ ขงเปนสวนหนึง่
ในการเสร�มสรางศักยภาพขององคกร ใหมีความมั่นคงและแข็งแรงยิ่งข�้น อีกทั้งไมทำลายช�่อเสียงของคูแขง
ทางการคา ซ�่งในป 2563 บร�ษัทฯ ไมมีขอพิพาทใดๆ กับคูแขงทางการคา
บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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เจาหนี้
บร�ษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางมีหลักการและมีว�นัย เพื่อสรางความเช�่อถือใหกับเจาหนี้ โดย
กำหนดเปนนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้
• ปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกกลุมอยางเสมอภาคและเปนธรรม
• ปฏิบัติตามสัญญาหร�อเง�่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันอยางเครงครัด
• บร�หารงานเพื่อใหเจาหนี้มั่นใจในฐานะทางการเง�นและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
• เปดเผยฐานะทางการเง�นอยางถูกตอง ตรงเวลา
• กรณีทไ่ี มสามารถปฏิบตั ติ ามเง�อ่ นไขขอใดขอหนึง่ ใหรบ� แจงใหเจาหนีท้ ราบเปนการลวงหนาเพือ่ รวม
กันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
ในป 2563 บร�ษัทฯ ชำระเง�นใหกับเจาหนี้การคาตรงตาม Credit term ที่ไดตกลงไวลวงหนา โดยไมมี
การผิดนัดชำระแตอยางใด
ชุมชนและสังคม
บร�ษทั ฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม มีการปลูกฝงจ�ตสำนึก
ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวมใหเกิดข�น้ ในบร�ษทั อยางตอเนือ่ ง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรม
อันเปนประโยชนตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวม บร�ษัทฯ จ�งไดกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ไวในจร�ยธรรม
ในการดำเนินธุรกิจ ทีต่ อ งปฏิบตั ติ อ ชุมชน สังคม ในป 2563 บร�ษทั ฯ ไดมสี ว นรวมสนับสนุนและทำคุณประโยชน
แกสังคมสวนรวม ซ�่งสามารถดูไดจากหัวขอ ความรับผิดชอบตอสังคม
สิ่งแวดลอม
บร�ษทั ฯ ดำเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดานสิง่ แวดลอม โดยคำนึงถึง
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม สรางวัฒนธรรมองคกรและสรางจ�ตสำนึกใหพนักงานทุกระดับ
ในการใชทรัพยากรอยางประหยัด มีประสิทธ�ภาพและยั่งยืน
ภาครัฐ
บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ มีการศึกษาทำความเขาใจในกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและไมดำเนินการใดๆ อันเปนการขัดตอกฎหมาย
การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา
บร�ษัทฯ มีนโยบายไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยกำหนดไวในจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และ
กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดำเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับ และขอผูกพันตามสัญญาทีเ่ กีย่ วกับสิทธ�ในทรัพยสนิ
ทางปญญา
2. ดูแลรักษางานอันเปนทรัพยสินทางปญญาของบร�ษัท และไมนำทรัพยสินทางปญญาดังกลาวไปใช
หร�อใหบุคคลอื่นใชโดยไมไดรับอนุญาต
3. เคารพสิทธ�ในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ไมละเมิดหร�อนำผลงานของผูอื่นไปใชเพื่อประโยชน
สวนตน เวนแตไดรับอนุญาต หร�อใหคาตอบแทนแกเจาของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานไดสรางสรรคหร�อที่เกิดข�้นจากการปฏิบัติหนาที่ใหถือเปนทรัพยสินทางปญญา
ของบร�ษัท และเมื่อพนสภาพจากการเปนพนักงานแลวจะตองสงมอบทรัพยสินทางปญญาดังกลาวคืนใหบร�ษัท
ไมวาจะเปนขอมูลที่เก็บไวในรูปแบบใด

49

รายงานประจำป 2563

การกำกับดูแลกิจการ
การไมละเมิดสิทธ�มนุษยชน
บร�ษัทฯ เคารพตอสิทธ�มนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ไมกระทำการใดๆ หร�อไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธ�มนุษยชน
2. ใหความรู ความเขาใจในหลักสิทธ�มนุษยชนแกพนักงาน เพื่อนำไปเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไมจำกัดความเปนอิสระหร�อความแตกตางทางความคิด เพศ เช�้อชาติ ศาสนา การเมืองหร�อเร�่อง
อื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงหร�อแตกแยก
4. จัดใหมชี อ งทางการสือ่ สาร เพือ่ ใหพนักงานหร�อผูท เ่ี ช�อ่ วาสิทธ�ของตนถูกละเมิดหร�อไดรบั การปฏิบตั ิ
อยางไมเปนธรรม สามารถรองเร�ยนตอบร�ษทั และคำรองเร�ยนพึงไดรบั การเอาใจใสและดำเนินการอยางเปนธรรม
นโยบายและขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชัน
บร�ษทั ฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี จร�ยธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผูบร�หารและพนักงานโดยมุงมั่นดำเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม
สุจร�ต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได และเช�อ่ วาการทีธ่ รุ กิจจะเจร�ญเติบโตยัง่ ยืนไดนน้ั สวนหนึง่ จะตองมีสงั คม
ทีป่ ราศจากการทุจร�ตคอรรปั ชัน ซ�ง่ ถือเปนปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาองคกรและประเทศชาติ อีกทัง้ ยังลดทอน
ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ จ�งไดกำหนดเร�่องการตอตานการทุจร�ตคอรรัปชันไวในนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหการบร�หารจัดการองคกรเปนไปอยางมีประสิทธ�ภาพ และสรางความเช�่อมั่นใหแกผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุม และเพื่อแสดงออกถึงการตอตานการทุจร�ตคอรรัปชันอยางเปนรูปธรรม เมื่อวันที่ 21 มกราคม
2557 บร�ษัทฯ จ�งไดลงนามในคำประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาค
เอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต
บร�ษทั ฯ ไดจดั ทำนโยบายตอตานการคอรรปั ชัน เพือ่ ยืนยันเจตนารมณในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย
ตอตานการคอรรัปชัน ไมยอมรับการทุจร�ตคอรรัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม ไมวาในฐานะผูรับหร�อ
ผูให และจัดทำขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชันอยางชัดเจน เพื่อใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย และมี
การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชันนี้อยางสม่ำเสมอ ซ�่งกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และ
พนักงานทุกคน มีหนาที่ปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชันโดยทั่วกัน
บร�ษัทฯ ไดจัดสงขอมูลเกี่ยวกับแบบประเมินตนเองใหคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติภาคเอกชนไทยใน
การตอตานการคอรรัปชัน เพื่อเขาสูกระบวนการรับรอง ซ�่งบร�ษัทฯ ไดรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาช�ก
แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต (Certification) จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
บร�ษัทฯ ไดรับการรับรองการตออายุสมาช�กแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต
(Re-Certify) ครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต เมื่อวันที่
4 พฤศจ�กายน 2562
ในป 2563 บร�ษัทฯ ไมไดรับเร�่องรองเร�ยนหร�อการแจงเบาะแสใดๆ เกี่ยวกับการคอรรัปชัน และการ
ดำเนินงานที่ไมสอดคลองกับกฎหมายหร�อขอกำหนดที่เกี่ยวของ ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนิน
ธุรกิจแตอยางใด
ชองทางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
ในกรณีทผ่ี ถู อื หุน และผูม สี ว นไดเสียมีประเด็นทีเ่ ปนหวงเกีย่ วของกับความถูกตองของรายงานทางการเง�น
ระบบการควบคุมภายในที่บกพรอง หร�อการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย
สามารถติดตอสือ่ สารผานเลขานุการบร�ษทั ทีโ่ ทรศัพท 0-2318-0062 ตอ 1200 โทรสาร 0-2318-1152 และผาน
ทางอีเมล : invest@sahapat.co.th หร�อสำนักงานตรวจสอบภายในซ�่งรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่โทรศัพท 0-2318-0062 ตอ 1440 และผลการสอบสวนจะรายงานตอคณะกรรมการบร�ษัท ทั้งนี้ผูแจงเบาะแส
และขอรองเร�ยนดังกลาวจะถูกรักษาไวเปนความลับของบร�ษัท ซ�่งในป 2563 บร�ษัทฯ ไมไดรับขอรองเร�ยนจาก
ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการบร�ษัท ใหความสำคัญตอการเปดเผยสารสนเทศที่สำคัญอยางถูกตอง โปรงใส ทันเวลา
ตามกฎหมายและขอกำหนดทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ สารสนเทศทีร่ ายงานตามรอบระยะเวลาบัญช� และสารสนเทศทีร่ ายงาน
ตามเหตุการณ ซ�ง่ มีผลกระทบตอสิทธ�ประโยชนของผูถ อื หุน รวมทัง้ การเปดเผยขอมูลอืน่ ตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตราบเทาที่ไมกระทบตอประโยชนอันชอบธรรมของบร�ษัท
โดยเปดเผยสารสนเทศ ผานเว็บไซตของบร�ษัท www.sahapat.co.th และเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย www.set.or.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในป 2563 บร�ษทั ฯ ไดเปดเผยขอมูลเปนไปตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ยังมีการเปดเผยขอมูลสำคัญในเร�่องอื่นๆ เพื่อ
แสดงถึงความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้
• การกำกับดูแลกิจการ บร�ษทั ฯ ไดจดั ทำและเปดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแล
กิจการ จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงาน โดยเผยแพรบน
เว็บไซตของบร�ษัท
• โครงสรางการถือหุน มีการเปดเผยรายช�่อผูถือหุน 10 อันดับแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อ
ประชุมสามัญประจำป บนเว็บไซตของบร�ษัท
• รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทตอรายงานทางการเง�น คณะกรรมการบร�ษัท
ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเง�นทีถ่ กู ตอง นาเช�อ่ ถือ และเปนไปตามมาตรฐานการบัญช�
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเง�นวามีความถูกตอง โดยแสดงควบคูกับรายงานของ
ผูสอบบัญช�ในรายงานประจำป ซ�่งรายงานทางการเง�นผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญช�รับอนุญาต
ซ�ง่ เปนรายงานแบบไมมเี ง�อ่ นไข และไดแสดงความเห็นตองบการเง�นของบร�ษทั วาถูกตองตามทีค่ วรในสาระสำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น
• การทำหนาที่ของคณะกรรมการบร�ษัท และคณะกรรมการชุดยอย มีการเปดเผยบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดยอย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการบร�ษัท
แตละคนเขารวมประชุมในปทผ่ี า นมา ตามรายละเอียดหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” และหัวขอ “หลักการกำกับ
ดูแลกิจการ” เร�่องคณะกรรมการชุดยอย
• การถือครองหลักทรัพยกรรมการและผูบ ร�หาร มีการเปดเผยการถือหุน และการเปลีย่ นแปลงการถือครอง
หุน บร�ษทั ระหวางป ของกรรมการและผูบ ร�หาร รวมทัง้ คูส มรส และบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะ ไวในรายงานประจำป
และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)
• คาตอบแทนกรรมการและผูบ ร�หาร มีการเปดเผยคาตอบแทนแกกรรมการและผูบ ร�หาร รวมทัง้ รูปแบบ
ลักษณะ และจำนวนคาตอบแทนที่ไดรับจากการเปนกรรมการบร�ษัทและกรรมการชุดยอยเปนรายบุคคล
ตามรายละเอียดหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” เร�่องคาตอบแทนกรรมการบร�ษัท
• รายงานการมีสว นไดเสียของกรรมการและผูบ ร�หาร บร�ษทั ฯ กำหนดใหกรรมการและผูบ ร�หาร รายงาน
การมีสว นไดเสียของกรรมการ ผูบ ร�หาร และบุคคลทีเ่ กีย่ วของ ในแบบรายงานการมีสว นไดเสียของกรรมการบร�ษทั
และผูบ ร�หาร ภายใน 1 เดือน นับแตวนั ทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ หากมีการเปลีย่ นแปลงขอมูลใหกรรมการและผูบ ร�หาร
นำสงรายงานการมีสว นไดเสีย โดยจัดสงใหเลขานุการบร�ษทั และเลขานุการบร�ษทั จะสงสำเนารายงานการมีสว น
ไดเสียใหประธานกรรมการบร�ษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแตวันที่ไดรับ
รายงาน
• การทำรายการระหวางกัน คณะกรรมการบร�ษัทไดกำหนดนโยบายใหบร�ษัทตองปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยในกรณีที่มีการทำรายการระหวางกันที่สำคัญ ถึงแมวาจำนวนเง�นที่อนุมัติ
จะอยูใ นอำนาจทีค่ ณะกรรมการบร�หารสามารถอนุมตั ไิ ดกต็ าม บร�ษทั ฯ จะนำเสนอใหคณะกรรมการบร�หารพิจารณา
ใหความเห็นชอบ และ/หร�อ อนุมตั ิ แลวแตกรณี หลังจากนัน้ จะนำเร�อ่ งทีม่ ขี นาดรายการทีม่ นี ยั สำคัญเขาทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบร�ษทั ซ�ง่ คณะกรรมการตรวจสอบไดเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นหากมีความเห็นทีแ่ ตกตาง
โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียไมไดอยูในที่ประชุมและไมไดออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อใหการตัดสินใจของคณะ
กรรมการบร�ษัทและผูบร�หารเปนไปอยางยุติธรรมเพื่อประโยชนของผูถือหุนอยางแทจร�ง กอนที่จะดำเนินการ
แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามรายละเอียดในหัวขอ “รายการระหวางกัน”

51

รายงานประจำป 2563

การกำกับดูแลกิจการ
• นโยบายการแจงเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) คณะกรรมการบร�ษัทเปดโอกาส
ใหพนักงานและผูมีสวนไดเสีย แจงเบาะแส หร�อขอรองเร�ยน เมื่อพบเร�่องที่อาจเปนการกระทำผิดกฎหมาย
การทุจร�ตหร�อประพฤติมิชอบของพนักงานในบร�ษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความ
เสียหายตอบร�ษัท รวมทั้งการรับขอรองเร�ยนในกรณีที่พนักงานและผูมีสวนไดเสียถูกละเมิดสิทธ� หร�อไมไดรับ
ความเปนธรรม โดยผานชองทางและกระบวนการที่บร�ษัทกำหนด
• ความสัมพันธกับผูลงทุน คณะกรรมการบร�ษัทใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความโปรงใส
ทัง้ ขอมูลทางการเง�นและขอมูลสำคัญทีม่ ผี ลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบร�ษทั โดยเผยแพรอยางทัว่ ถึง และทัน
ตอเวลา เพื่อใหผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบผานชองทางและการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และผานทางเว็บไซตของบร�ษัท www.sahapat.co.th ทั้งนี้ ยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและ
นักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามขอสงสัยตางๆ ได โดยบร�ษัทฯ ไดมอบหมายใหบุคคลที่สามารถใหขอมูลและ
ขาวสารตามที่นักลงทุนและผูเกี่ยวของตองการ โดยสามารถติดตอไดที่
นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร เลขานุการบร�ษัท
โทรศัพท 0-2318-0062 ตอ 1200
โทรสาร 0-2318-1152
E-Mail : invest@sahapat.co.th
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหในป 2563 บร�ษัทฯ และบร�ษัท
ในกลุมสหพัฒน ไมไดจัดงาน “นักว�เคราะห นักลงทุน พบกลุมสหพัฒน” ดังเชนทุกป แตประธานบร�ษัท
และกรรมการผูอ ำนวยการ ไดมกี ารใหสมั ภาษณสอ่ื มวลชนตางๆ เกีย่ วกับแผนการดำเนินธุรกิจของบร�ษทั ในภาวะ
ที่ตองรับมือกับภาวะว�กฤต COVID-19 การปรับตัวรับมือของบร�ษัท ทั้งการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ผลิตภัณฑ บร�การ รวมถึงผลการดำเนินงาน และมุมมองเศรษฐกิจของประเทศไทย
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท
5.1 โครงสรางคณะกรรมการบร�ษัท
(1) องคประกอบของคณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการบร�ษัท มีจำนวน 15 ทาน ประกอบดวย
- กรรมการที่ไมไดเปนผูบร�หาร
5 ทาน
- กรรมการอิสระ
5 ทาน
- กรรมการที่เปนผูบร�หาร
5 ทาน
คณะกรรมการบร�ษัท ประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ความเช�่ยวชาญหลากหลาย
มีภาวะผูนำ มีว�สัยทัศน มีคุณธรรม จร�ยธรรม และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบร�ษัท
ที่ไมไดเปนกรรมการบร�หารอยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณในธุรกิจที่บร�ษัทดำเนินกิจการอยู และมีกรรมการ
อิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรรมการบร�ษทั ทุกคนมีความ
ตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบร�ษัทตามที่ไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการบร�ษัทและผูถือหุน มีความ
เปนอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและใหความเห็นชอบในเร�่องตางๆ โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุด
ของบร�ษัทเปนสำคัญ
บร�ษัทฯ มีกรรมการอิสระ 5 ทาน ซ�่งเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทีก่ ำหนดไวใหบร�ษทั จดทะเบียนตองมีกรรมการอิสระอยางนอย
1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
บร�ษัทฯ กำหนดใหมีคณะกรรมการของบร�ษัทไมนอยกวา 5 คน คุณสมบัติของกรรมการตองเปน
บุคคลธรรมดา และ
1. บรรลุนิติภาวะ
2. ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หร�อคนเสมือนไรความสามารถ
3. ไมเคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหจำคุกในความผิดเกีย่ วกับทรัพยทไ่ี ดกระทำโดยทุจร�ต
4. ไมเคยถูกลงโทษไลออกหร�อปลดออกจากราชการ หร�อองคการ หร�อหนวยงานของรัฐ ฐานทุจร�ต
ตอหนาที่
บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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(2) การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบร�หารระดับสูงสุด
ว�ธ�การสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการบร�ษัทและกรรมการอิสระ
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการ
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเสนอใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ บร�ษทั ฯ ไดกาํ หนดหลักเกณฑ
การพิจารณาดังนี้
1. มีคณ
ุ สมบัตสิ อดคลองตาม พ.ร.บ.บร�ษทั มหาชนฯ พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎเกณฑ
ตางๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2. คุณสมบัตขิ องกรรมการทีต่ อ งการสรรหาใหมคี วามหลากหลาย (Board Diversity) ทัง้ ทางดาน
คุณวุฒทิ างการศึกษา ทักษะว�ชาช�พ ความเช�ย่ วชาญเฉพาะดานทีเ่ ปนประโยชนตอ ธุรกิจของบร�ษทั และสอดคลอง
กับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบร�ษัท โดยไมมีการกีดกันทางเพศ อายุ เช�้อชาติ เปนตน
3. มีภาวะผูนํา มีว�สัยทัศน มีคุณธรรมและจร�ยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใส
4. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและขอบังคับของบร�ษัท
5. กรณีเสนอช�อ่ กรรมการเดิมกลับเขามาดํารงตําแหนง จะพิจารณาเพิม่ เติมในเร�อ่ งผลการปฏิบตั งิ าน
ในฐานะกรรมการบร�ษัทและกรรมการชุดยอยในชวงที่ผานมา
6. กรณีสรรหากรรมการอิสระ ตองมีคุณสมบัติตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ
1. คณะกรรมการสรรหาฯ มีหนาทีส่ รรหาบุคคลผูท รงคุณวุฒทิ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเขาดํารงตําแหนง
กรรมการบร�ษัท โดยนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทเพื่อพิจารณากอนเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปเลือกตัง้ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถ อื หุน ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวนแตในกรณีทม่ี ใิ ช
เปนการออกตามวาระและ ยังคงเหลือวาระไมนอยกวา 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทเปนผูเลือกบุคคล
ทีค่ ณะกรรมการสรรหาฯ เสนอเขาดํารงตําแหนงกรรมการบร�ษทั ดวยคะแนนเสียงไมตำ่ กวาสามในสีข่ องจํานวน
กรรมการบร�ษทั ทีย่ งั เหลืออยู ทัง้ นี้ บุคคลทีเ่ ขามาเปนกรรมการบร�ษทั ดังกลาวจะมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับ
วาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการบร�ษัทที่ตนแทน
2. คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาทักษะ ประสบการณ ความรู และความเช�ย่ วชาญเฉพาะดานของ
คณะกรรมการ เพือ่ เปนขอมูลใชประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการใหสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ
ของบร�ษัท นอกจากนี้ ในการสรรหาคัดเลือกกรรมการรายใหม คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาเพิ่มเติมใน
เร�่องความรู ความสามารถ ประสบการณที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการและมีความจําเปนตอ
องคประกอบของโครงสรางคณะกรรมการที่ยังขาดอยู
3. เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยมีสวนรวมในการเสนอช�่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการ สําหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ
จะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บร�ษัทฯ ไดกําหนดไว ซ�่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑพื้นฐานดังกลาวแลวขางตน
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบร�ษัท เปนไปตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ดังตอไปนี้
1. ถือหุน ไมเกินรอยละหนึง่ ของจำนวนหุน ทีม่ สี ทิ ธ�ออกเสียงทัง้ หมดของบร�ษทั บร�ษทั ใหญ บร�ษทั ยอย
บร�ษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หร�อ ผูม อี ำนาจควบคุมของบร�ษทั ทัง้ นี้ ใหนบั รวมการถือหุน ของผูท ่ี
เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปน หร�อเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบร�หารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปร�กษาที่ไดเง�นเดือน
ประจำหร�อผูม อี ำนาจควบคุมของบร�ษทั บร�ษทั ใหญ บร�ษทั ยอย บร�ษทั รวม บร�ษทั ยอยลำดับเดียวกัน
ผูถือหุนรายใหญ หร�อ ของผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวาสองปกอ นวันทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เปนกรรมการอิสระ ทัง้ นี้ ลักษณะตองหาม
ดังกลาวไมรวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หร�อทีป่ ร�กษาของสวนราชการซ�ง่ เปน
ผูถือหุนรายใหญ หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัท
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3. ไมเปนบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธทางสายโลหิต หร�อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ปน
บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบร�หาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อำนาจควบคุม หร�อบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบร�หาร หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัท
หร�อบร�ษัทยอย
4. ไมมี หร�อเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบร�ษทั บร�ษทั ใหญ บร�ษทั ยอย บร�ษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ
หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชว�จารณญาณอยางอิสระ
ของตน รวมทั้งไมเปน หร�อเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หร�อผูมีอำนาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับบร�ษัท บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หร�อผูมีอำนาจควบคุมของ
บร�ษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้ง
เปนกรรมการอิสระ
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการคาที่กระทำเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชา หร�อใหเชาอสังหาร�มทรัพย รายการเกีย่ วกับสินทรัพยหร�อบร�การ หร�อการให
หร�อรับความชวยเหลือทางการเง�น ดวยการรับ หร�อใหกูยืม ค้ำประกัน การใหสินทรัพยเปนหลัก
ประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทำนองเดียวกัน ซ�่งเปนผลใหบร�ษัท หร�อ คูสัญญามีภาระหนี้
ที่ตองชำระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธ�ของบร�ษัท หร�อตั้งแตยี่สิบ
ลานบาทข�้นไปแลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามว�ธ�การ
คำนวณมูลคาของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน วาดวยหลักเกณฑ
ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระ
หนี้ที่เกิดข�้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหร�อเคยเปนผูสอบบัญช�ของบร�ษัท บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หร�อ
ผูม อี ำนาจควบคุมของบร�ษทั และไมเปนผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั ผูม อี ำนาจควบคุม หร�อหุน สวนของสำนักงาน
สอบบัญช� ซ�่งมีผูสอบบัญช�ของบร�ษัท บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หร�อผูมี
อำนาจควบคุมของบร�ษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
6. ไมเปนหร�อเคยเปนผูใหบร�การทางว�ชาช�พใดๆ ซ�่งรวมถึงการใหบร�การเปนที่ปร�กษากฎหมาย หร�อ
ทีป่ ร�กษาทางการเง�น ซ�ง่ ไดรบั คาบร�การเกินกวาสองลานบาทตอปจากบร�ษทั บร�ษทั ใหญ บร�ษทั ยอย
บร�ษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หร�อผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจ
ควบคุม หร�อหุนสวนของผูใหบร�การทางว�ชาช�พนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งข�้น เพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบร�ษัท ผูถือหุนรายใหญ
หร�อผูถือหุน ซ�่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบร�ษทั หร�อบร�ษทั
ยอย หร�อไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หร�อเปนกรรมการที่มีสวนรวมบร�หารงาน ลูกจาง
พนักงาน ที่ปร�กษาที่รับเง�นเดือนประจำ หร�อถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธ�ออกเสียง
ทัง้ หมดของบร�ษทั อืน่ ซ�ง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันทีม่ นี ยั กับกิจการ
ของบร�ษัท หร�อบร�ษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบร�ษัท
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม 1 ถึง 9 แลว กรรมการอิสระ
อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบร�ษัท บร�ษัทใหญ บร�ษัทยอย
บร�ษัทรวม บร�ษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หร�อ ผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัท โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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การกำกับดูแลกิจการ
(3) จำนวนบร�ษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหนง
บร�ษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลการดำรงตำแหนงของกรรมการแตละคนในบร�ษัทอื่นไวในหัวขอ “ขอมูล
สวนบุคคลของกรรมการบร�ษัทและผูบร�หาร” ซ�่งในปจจุบัน คณะกรรมการบร�ษัทไมมีกรรมการที่ดำรงตำแหนง
กรรมการบร�ษัทจดทะเบียนมากกวา 5 แหง
(4) การรวมหร�อแยกตำแหนง
ประธานกรรมการบร�ษัท และประธานกรรมการบร�หาร ไมไดเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการ
ผูอ ำนวยการ จ�งทำหนาทีต่ า งกัน แตกถ็ ว งดุลซ�ง่ กันและกัน ถึงแมประธานกรรมการบร�ษทั และประธานกรรมการ
บร�หารจะเปนบุคคลคนเดียวกัน แตมีการแบงแยกหนาที่โดยชัดเจน โดยประธานกรรมการบร�ษัทเปนผูนำฝาย
นโยบาย กำกับดูแลการทำงานของฝายบร�หาร และเปนผูควบคุมการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท การประชุม
ผูถือหุนใหมีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผล เปดโอกาสใหกรรมการบร�ษัท แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระใน
การประชุมคณะกรรมการบร�ษัท และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามไดอยางเต็มที่ในการประชุมผูถือหุน ประธาน
กรรมการบร�หารเปนผูนำในการบร�หารงาน และวางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บร�ษทั กำหนด สวนกรรมการผูอ ำนวยการ เปนผูน ำดานการจัดการใหเปนไปตามแผนการปฏิบตั งิ านและนโยบาย
ทีก่ ำหนด นอกจากนี้ บร�ษทั ฯ ยังกำหนดขอบเขตอำนาจหนาทีข่ องคณะกรรมการแตละคณะ และของฝายจัดการ
ไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร จัดทำเปนกฎบัตรคณะกรรมการแตละคณะ กฎบัตรคณะกรรมการบร�หาร
และกำหนดอำนาจหนาที่และความรับิดชอบของกรรมการผูอำนวยการ เปนลายลักษณอักษร มีการแยกอำนาจ
ไวอยางชัดเจน เพื่อความโปรงใสในการบร�หารจัดการ
(5) เลขานุการบร�ษัท
คณะกรรมการบร�ษทั ไดแตงตัง้ นางศิรพ� ร เลขยะว�จต� ร ซ�ง่ เปนผูท ม่ี คี ณ
ุ วุฒแิ ละประสบการณทเ่ี หมาะสม
ใหดำรงตำแหนงเปนเลขานุการบร�ษทั โดยใหมบี ทบาทหนาทีค่ วามรับผิดชอบตามทีบ่ ร�ษทั กำหนดไว (รายละเอียด
อยูในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ เร�่อง เลขานุการบร�ษัท”)
5.2 คณะกรรมการชุดยอย
เพือ่ ใหผถู อื หุน มัน่ ใจในการดำเนินงานของบร�ษทั วามีการดำเนินงานทีโ่ ปรงใส มีผกู ลัน่ กรอง สอบทาน
และใหคำแนะนำอยางรอบคอบ คณะกรรมการบร�ษัทจ�งไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อทำหนาที่ดังกลาว
และรายงานผลตอคณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการชุดยอยในปจจุบันประกอบดวย คณะกรรมการบร�หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
และคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุด
เปนอิสระกัน เพื่อชวยในการกำกับดูแลกิจการของบร�ษัท มีประธานคณะกรรมการชุดยอยทุกคณะทำหนาที่ดูแล
การปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการบร�ษัท และรายงานผลการปฏิบัติงานตอที่ประชุม
คณะกรรมการบร�ษัท
ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรรมการบร� ษ ั ท เป น ผู  แ ต ง ตั ้ ง กรรมการบร� ษ ั ท ที ่ ม ี ค ุ ณ สมบั ต ิ เ ป น
กรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีความเปนอิสระ จำนวน 3 คน ดังรายช�่อ
ตอไปนี้
ช�่อ
1. นายวศิน
2. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน
3. นายขจรศักดิ์
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ตำแหนง
เตยะธ�ติ
มีเพียร
วันรัตนเศรษฐ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

เขารวมประชุม /
ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
4/5
5/5
5/5

การกำกับดูแลกิจการ
อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กำหนดใหมีการประสานความเขาใจใหอยูในแนวทางเดียวกันระหวางผูสอบบัญช� คณะกรรมการบร�ษัท
และหนวยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเช�ญ ผูบร�หาร ฝายจัดการ ฝายตรวจสอบภายใน หร�อพนักงานของบร�ษัทที่เกี่ยวของมาช�้แจง
ใหความเห็นรวมประชุม หร�อสงเอกสารตามทีเ่ ห็นวาเกีย่ วของจำเปน ตลอดจนเขาถึงขอมูลไดทกุ ระดับ
ขององคกร
3. มีอำนาจในการตรวจสอบผูที่เกี่ยวของ และเร�่องที่เกี่ยวของ ภายในขอบเขตของอำนาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปร�กษาผูเช�่ยวชาญ หร�อที่ปร�กษาของบร�ษัท (ถามี) หร�อจางที่ปร�กษา หร�อผูเช�่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จำเปนดวยคาใชจายของบร�ษัท
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบร�ษัทมีการรายงานทางการเง�นอยางถูกตองและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญช�
ที่สำคัญของบร�ษัท รวมทั้งเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น
2. สอบทานใหบร�ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) การบร�หารความเสี่ยง และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธ�ผล
3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชันของบร�ษัท
4. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา
ประเมิน แตงตัง้ โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หร�อหนวยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบ
เกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ดูแลใหผดู ำรงตำแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน มีวฒ
ุ กิ ารศึกษา
ประสบการณ การพัฒนาฝกอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่
5. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหนวยงานตรวจสอบภายใน
7. สอบทานใหบร�ษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบร�ษัท
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเลิกจาง บุคคลซ�่งมีความเปนอิสระ เพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญช�
ของบร�ษัทและเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว เพื่อขอรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้ง
เขารวมประชุมกับผูสอบบัญช� โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
9. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหร�อรายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้
เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบร�ษัท
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบร�ษทั ซ�ง่ รายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช�่อถือไดของรายงานทางการเง�นของบร�ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบร�หารความเสี่ยงและการทุจร�ต
คอรรัปชันของบร�ษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หร�อกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบร�ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญช� และหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็นหร�อขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
(charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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11. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหร�อมีขอสงสัยวามีรายการ หร�อการกระทำ
ดังตอไปนี้ ซ�่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเง�นและผลการดำเนินงานของบร�ษัท
ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบร�ษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลา
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจร�ตคอรรัปชัน หร�อมีสิ่งผิดปกติ หร�อมีความบกพรองที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หร�อกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบร�ษัท
หากคณะกรรมการบร�ษัท หร�อผูบร�หาร ไมดำเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่กำหนด
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงานวามีรายการหร�อการกระทำดังกลาวตอสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หร�อตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
12. สนับสนุนและติดตามใหบร�ษัทมีระบบการบร�หารความเสี่ยงอยางมีประสิทธ�ภาพ
13. ดูแลใหบร�ษัท มีชองทางการรับแจงเบาะแสและขอรองเร�ยนตางๆ เกี่ยวกับรายการในงบการเง�นที่ไม
เหมาะสม การทุจร�ตคอรรัปชัน หร�อประเด็นอื่นๆ โดยมีกระบวนการปองกัน และการรักษาความลับ
ของผูแจงเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เปนอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่
เหมาะสม
14. ดูแลใหบร�ษัทมีระบบการบร�หารงานดวยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
15. ทบทวน ปรับปรุง และแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำทุกป และนำเสนอตอคณะ
กรรมการบร�ษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
16. จัดใหมีการประเมินตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง
17. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบร�ษทั มอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยอาศัยอำนาจตามขอบังคับของบร�ษัท และตามกฎหมาย
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบร�ษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการบร�ษัท
จำนวน 3 คน เปนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ดังรายช�่อตอไปนี้
ช�่อ

เขารวมประชุม /
ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
2/2
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
ตำแหนง

1. นายบุญชัย

โชควัฒนา

2. นายเวทิต

โชควัฒนา

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

2/2

3. นางชัยลดา

ตันติเวชกุล

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

2/2

อำนาจดำเนินการ
1. มีอำนาจเช�ญฝายจัดการ หร�อพนักงานของบร�ษัทที่เกี่ยวของมาช�้แจง ใหความเห็นรวมประชุม หร�อสง
เอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจำเปน
2. ปร�กษาผูเช�่ยวชาญ หร�อที่ปร�กษาของบร�ษัท (ถามี) หร�อ จางที่ปร�กษา หร�อผูเช�่ยวชาญ ภายนอกใน
กรณีจำเปนดวยคาใชจายของบร�ษัท
หนาที่และความรับผิดชอบ
2.1 การสรรหา
1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเขาดำรงตำแหนงกรรมการบร�ษัท
2. ตรวจสอบประวัตแิ ละขอมูลตางๆ ของบุคคลทีไ่ ดรบั การคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู ความสามารถ
ประสบการณ ความเช�ย่ วชาญจากหลากหลายว�ชาช�พ มีคณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะสม โดยเปนไปตามขอบังคับ
ของบร�ษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. จัดทำความเห็นหร�อขอเสนอแนะตางๆ เพื่อใชประกอบการพิจารณา
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4. เสนอช�่อบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกตอคณะกรรมการบร�ษัท เพื่อพิจารณา
5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และนำเสนอตอคณะ
กรรมการบร�ษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย
2.2 การกำหนดคาตอบแทน
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัทในแตละป
2. พิจารณากำหนดวงเง�นคาตอบแทนสำหรับกรรมการบร�ษทั โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของ
บร�ษทั วงเง�นคาตอบแทนทีไ่ ดรบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน และจำนวนเง�นคาตอบแทนทีจ่ า ยในป
ทีผ่ า นมา เพือ่ นำเสนอตอคณะกรรมการบร�ษทั พิจารณา และนำเสนอตอทีป่ ระชุม ผูถ อื หุน เพือ่ อนุมตั ิ
3. พิจารณาจัดสรรคาตอบแทนแกกรรมการบร�ษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหนาที่
และปร�มาณความรับผิดชอบ ภายในวงเง�นที่ผูถือหุนไดอนุมัติและนำเสนอตอคณะกรรมการบร�ษัท
เพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาจัดสรรคาตอบแทนแกกรรมการชุดยอยตางๆ (ที่มิไดดำรงตำแหนงกรรมการบร�ษัท)
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหนาที่ และปร�มาณความรับผิดชอบ และนำเสนอตอ
คณะกรรมการบร�ษัทเพื่ออนุมัติ
5. ปรับ ปรุง และแกไขกฎบัต รคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และนำเสนอตอ
คณะกรรมการบร�ษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย
3. คณะกรรมการบร�หารความเสีย่ ง คณะกรรมการบร�ษทั เปนผูแ ตงตัง้ กรรมการบร�หารความเสีย่ ง และ/หร�อ
บุคคลอื่นทั้งที่มีฐานะเปนพนักงาน หร�อลูกจางของบร�ษัท และ/หร�อ บุคคลภายนอกใหดำรงตำแหนงดังกลาว
จำนวน 7 คน โดยมีรายช�่อตอไปนี้

1. นางชัยลดา

ตันติเวชกุล

ประธานคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

เขารวมประชุม /
ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
8/8

2. นางนพวรรณ

คลายโอภาส

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

3/3

3. นายสุรพงษ

โศภนกิจ

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

3/3

4. นายพีระพล

จันทรว�จ�ตร

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

8/8

5. นางสาวจำนงค ศร�อัมพรกุล

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

8/8

6. นายการณธว�ศ แกวกิ้ม

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

3/3

7. นางสาวลักษณาภรณ จ�้วผกานนท

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

3/3

ช�่อ

ตำแหนง

หมายเหตุ : ลำดับที่ 2, 3, 6, 7 ดำรงตำแหนง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
1. มีอำนาจเร�ยกพนักงานของบร�ษัทที่เกี่ยวของมาช�้แจง ใหความเห็น รวมประชุม หร�อสงเอกสารตามที่
เห็นวาเกี่ยวของจำเปน
2. ปร�กษาผูเ ช�ย่ วชาญ หร�อทีป่ ร�กษาของบร�ษทั (ถามี) หร�อ จางทีป่ ร�กษา หร�อผูเ ช�ย่ วชาญภายนอก ในกรณี
จำเปนดวยคาใชจายของบร�ษัท
3. มีอำนาจแตงตั้งคณะทำงานประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร ตลอดจนแตงตั้งคณะทำงานอื่นตามที่
เห็นจำเปน
บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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หนาที่และความรับผิดชอบ
1. กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค และกรอบการบร�หารความเสีย่ ง เพือ่ เปนกรอบการปฏิบตั งิ านในกระบวน
การบร�หารความเสี่ยง ใหสอดคลองกับเปาหมายและกลยุทธของธุรกิจ และจัดระบบการบร�หารความ
เสี่ยงของบร�ษัทใหเกิดความชัดเจนและมีประสิทธ�ภาพอยางตอเนื่อง รวมถึงความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงตางๆ ที่สำคัญ และรายงานตอคณะกรรมการบร�ษัท
2. กำกับดูแลใหมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปจจัยทั้งภายนอกและภายในองคกร ที่อาจสงผลให
บร�ษัทไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไว และมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดข�้นของ
ความเสี่ยงที่ไดระบุไว เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใชว�ธ�จัดการความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม
3. ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสอบทาน แผนงานและรายงานการบร�หารความเสี่ยงที่
สำคัญ เพื่อใหมั่นใจวามีการบร�หารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธ�ภาพ สอดคลองกับ
กลยุทธการดำเนินงานของบร�ษัท และสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง
4. สนับสนุน และพัฒนาการบร�หารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองคกร
5. ทบทวน ปรับปรุง แกไข กฎบัตรคณะกรรมการบร�หารความเสีย่ ง และนำเสนอตอคณะกรรมการบร�ษทั
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อ คณะกรรมการบร�หารมอบหมาย
ในป 2563 มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง โดยไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบร�ษทั ครัง้ ที่ 14 (ชุดที่ 26) เมือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน 2563 และมีผลใชบงั คับตัง้ แตวนั ที่ 19 มิถนุ ายน
2563 เปนตนไป
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบร�ษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 7 คน
เพือ่ ทําหนาทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบร�ษทั ดานธรรมาภิบาล ชวยสนับสนุนการดําเนินกิจการ
ตางๆ ใหบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ าํ หนดไวเพือ่ เปนการสรางมูลคาเพิม่ ความเช�อ่ มัน่
ใหกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน ดังมีรายช�่อตอไปนี้

1. นางผาสุข

รักษาวงศ

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

เขารวมประชุม /
ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
7/7

2. นางศิร�พร

เลขยะว�จ�ตร

กรรมการธรรมาภิบาล

7/7

3. นายพิพัฒน

โควศุภมงคล

กรรมการธรรมาภิบาล

6/7

4. นายปุณว�ร

สุขเย็น

กรรมการธรรมาภิบาล

7/7

5. นางสาวสุนันทา มงคลกิจทว�ผล

กรรมการธรรมาภิบาล

7/7

6. นางสาวชมพูนุท โพธ�์ทองคำ

กรรมการธรรมาภิบาล

7/7

7. นายไพฑูณร

กรรมการธรรมาภิบาล

7/7

ช�่อ

ตำแหนง

ชูทอง

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
1. มีอํานาจเช�ญฝายจัดการ หร�อพนักงานของบร�ษัทที่เกี่ยวของมาช�้แจงใหความเห็น รวมประชุมหร�อ
สงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
2. ขอรับคําปร�กษาจากผูเช�่ยวชาญ หร�อที่ปร�กษาของบร�ษัท (ถามี) หร�อ จางที่ปร�กษา หร�อผูเช�่ยวชาญ
ภายนอกในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบร�ษัท
3. มีอํานาจแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อดําเนินการดานธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร
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รายงานประจำป 2563

การกำกับดูแลกิจการ
หนาที่และความรับผิดชอบ
1. กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ หลักการกํากับดูแลกิจการ จร�ยธรรมใน
การดําเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบร�ษทั ผูบ ร�หาร และพนักงาน นโยบายตอตานการคอรรปั ชัน และระเบียบ
ปฏิบตั ิ ใหสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ให
เกิดความโปรงใส เปนธรรมและสนับสนุนการเจร�ญเติบโตของบร�ษัทอยางยั่งยืน และรายงานตอคณะกรรมการ
บร�ษัท อยางนอยปละ 1 ครั้ง
2. กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ นโยบายตอตานการคอรรัปชัน พรอมทั้ง
ติดตามดูแล ใหคําปร�กษา และเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการของบร�ษัท
3. ปฏิบัติหนาที่ดวยความยุติธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยปราศจากผลประโยชนทับซอน
4. ติดตาม และทบทวนระบบงานตางๆ ภายในองคกรใหสอดคลองกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ ที่ดี
ตามที่ไดกำหนดไว
5. รับผิดชอบในการปฏิบตั หิ นาทีใ่ หสำเร็จลุลว งอยางมีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผล โดยไมกระทำการใดๆ
อันอาจนำมาซ�่งความเสียหายตอบร�ษัท
6. สงเสร�มและสนันสนุนใหกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล
กิจการ และนโยบายตอตานการคอรรัปชัน
7. ทบทวน ปรับปรุง และแกไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล และนําเสนอตอคณะกรรมการบร�ษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย
หมายเหตุ : กฎบัตรคณะกรรมการธรรมภิบาล ไดรบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบร�ษทั ครัง้ ที่ 14 (ชุดที่ 26)
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เปนตนไป
5. คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการบร�ษทั เปนผูแ ตงตัง้ กรรมการบร�ษทั และ/หร�อ บุคคลอืน่ ทัง้ ทีม่ ฐี านะ
เปนพนักงาน หร�อลูกจางของบร�ษัท และ/หร�อบุคคลภายนอก เปนคณะกรรมการบร�หาร ซ�่งทำหนาที่บร�หาร
จัดการกิจการของบร�ษัท ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท โดยมีรายช�่อตอไปนี้

1. นายบุญชัย

โชควัฒนา

ประธานกรรมการบร�หาร

เขารวมประชุม /
ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
10/10

2. นางผาสุข

รักษาวงศ

รองประธานกรรมการบร�หาร

10/10

3. นายเวทิต

โชควัฒนา

กรรมการบร�หาร

6/10

4. นางชัยลดา

ตันติเวชกุล

กรรมการบร�หาร

9/10

5. นายเพชร
พะเนียงเวทย
ดำรงตำแหนง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

กรรมการบร�หาร

6/6

6. นางศิร�พร

เลขยะว�จ�ตร

กรรมการบร�หาร

10/10

7. นายพิพัฒน

โควศุภมงคล

กรรมการบร�หาร

10/10

8. นายวระ

พันธกมล

กรรมการบร�หาร

10/10

9. นายปุณว�ณ

สุขเย็น

กรรมการบร�หาร

10/10

10. นายปร�ญญา

สิทธ�ดำรง

กรรมการบร�หาร

10/10

11. นายพีระพล

จันทรว�จ�ตร

กรรมการบร�หาร

10/10

12. นางศิร�วรรณ

วงศอร�ยะกว�

กรรมการบร�หาร

10/10

ช�่อ

ตำแหนง

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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การกำกับดูแลกิจการ
อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบร�หาร
1. แตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดคาตอบแทนและสวัสดิการ
แกพนักงานระดับตางๆ
2. แตงตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการตางๆ ในการบร�หารงานของบร�ษัท
3. ออกระเบียบ ประกาศวาดวยการปฏิบตั งิ าน และสามารถมอบอำนาจใหแกกรรรมการบร�หาร และ/หร�อ
พนักงานผูดำรงตำแหนงทางการบร�หาร เปนผูลงนามอนุมัติเบิกจายสินทรัพยของบร�ษัทได
4. อนุมัติการใหกูยืมเง�นแกบร�ษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบร�ษัทในฐานะผูถือหุน หร�อบร�ษัทที่มีการ
ประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน หร�อบร�ษัทอื่น ในวงเง�นแหงละไมเกินจำนวน 30 ลานบาท
5. อนุมัติการเขาค้ำประกันวงเง�นสินเช�่อแกบร�ษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบร�ษัทในฐานะผูถือหุน
หร�อบร�ษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน หร�อบร�ษัทอื่น ในวงเง�นแหงละไมเกินจำนวน 30
ลานบาท
6. อนุมัติการเขาทำนิติกรรมที่มิใชธุรกรรมทางการเง�น ในวงเง�นแตละครั้งไมเกินจำนวน 30 ลานบาท
7. อนุมัติการไดรับ หร�อยกเลิกวงเง�นสินเช�่อ ในวงเง�นแตละครั้งไมเกินจำนวน 30 ลานบาท
8. อนุมัติการลงทุน ขายเง�นลงทุนในหุนสามัญ และ/หร�อหลักทรัพยอื่นใด ในวงเง�นแตละครั้ง ไมเกิน
จำนวน 30 ลานบาท
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพยถาวร ในวงเง�นแตละครั้งไมเกินจำนวน 30 ลานบาท
10. อนุมัติการจำหนาย จายโอนสินทรัพยถาวร ในวงเง�นแตละครั้งไมเกิน จำนวน 30 ลานบาท
11. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญช� ซ�่งสินทรัพยถาวร และสินทรัพยที่ไมมีตัวตน ที่เลิกใช ชำรุด
สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หร�อลาสมัยไมสามารถใชงานได มีมูลคาทางบัญช�รวม ไมเกินครั้งละ
30 ลานบาท
12. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซ�่งวัตถุดิบ และ/หร�อสินคาคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หร�อลาสมัย
ซ�่งจะทำใหมีมูลคาทางบัญช�ลดลง ไมเกินครั้งละ 30 ลานบาท
13. อนุมัติการประนีประนอม การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การรองทุกข การฟองรองคดี และ/
หร�อการดำเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบร�ษทั สำหรับเร�อ่ งทีม่ ใิ ชปกติวส� ยั ทางการคา
ที่มีทุนทรัพยไมเกิน 2 ลานบาท และ/หร�อที่เปนปกติว�สัยทางการคาที่มีทุนทรัพยไมเกินจำนวน 30
ลานบาท
14. มอบอำนาจใหแกพนักงานระดับบร�หารของบร�ษัท หร�อบุคคลอื่นใดทำการแทนได
15. มีอำนาจเช�ญ ผูบร�หาร หร�อพนักงานของบร�ษัทที่เกี่ยวของมาช�้แจง ใหความเห็น รวมประชุม หร�อสง
เอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจำเปน
16. ปร�กษาผูเช�่ยวชาญ หร�อที่ปร�กษาของบร�ษัท (ถามี) หร�อจางที่ปร�กษา หร�อผูเช�่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จำเปนดวยคาใชจายของบร�ษัท
17. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
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หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�หาร
1. เสนอเปาหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปตอคณะกรรมการบร�ษัท
2. รับผิดชอบในการบร�หารกิจการของบร�ษทั ใหเปนไปตามทิศทาง เปาหมาย นโยบายทางธุรกิจของบร�ษทั
3. รับผิดชอบในการเพิ่มข�ดความสามารถในการแขงขันของบร�ษัท และสงเสร�มใหมีการคิดคนนวัตกรรม
อยางตอเนื่อง
4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบร�ษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบร�ษัท มติที่
ประชุมผูถือหุน มติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ
5. กรรมการบร�หารอาจแบงงานกันรับผิดชอบได โดยตองรายงานความเปนไปของกิจการที่ตนดูแลตอที่
ประชุมคณะกรรมการบร�หารใหทราบ
6. ดูแลใหมกี ารจัดทำรายงานทางการเง�น เพือ่ ใหผสู อบบัญช�ทำการตรวจสอบ และ/หร�อสอบทาน กอนเสนอ
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบร�ษัท ตามลำดับ
7. พิจารณาเร�่องที่จะเสนอใหคณะกรรมการบร�ษัทพิจารณาใหความเห็นชอบหร�ออนุมัติตอไป
8. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบร�หาร และนำเสนอตอคณะกรรมการบร�ษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย
รายงานประจำป 2563

การกำกับดูแลกิจการ
6. กรรมการผูอำนวยการ
อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูอำนวยการ
1. มีอำนาจในการบร�หารกิจการของบร�ษัท ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของ
บร�ษทั มติทป่ี ระชุมผูถ อื หุน มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบร�ษทั มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบร�หาร ตลอดจน
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ
2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเปนและสมควร เพื่อใหการดำเนินการตามขอ 1. สำเร็จ
ลุลวงไป และหากเปนเร�่องที่สำคัญใหรายงาน และ/หร�อแจงใหคณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อคณะ
กรรมการบร�หารรับทราบ
3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แตงตัง้ ถอดถอน โอนยาย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางว�นยั
ตลอดจนกำหนดคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการตางๆ ตองไมขัดแยงกับ
อำนาจของคณะกรรมการบร�หาร
4. มีอำนาจออกระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานของบร�ษัท โดยไมขัดแยงกับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ
ขอกำหนด คำสั่ง และมติใดๆ ของคณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อคณะกรรมการบร�หาร
5. มีอำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพยถาวร ในวงเง�นแตละครั้งไมเกินจำนวน 10 ลานบาท
6. มีอำนาจอนุมัติการจำหนาย จายโอนในสินทรัพยถาวร ในวงเง�นแตละครั้งไมเกินจำนวน 10 ลานบาท
7. มีอำนาจอนุมัติเง�นลงทุน ขายเง�นลงทุนในหุนสามัญ และ/หร�อหลักทรัพยอื่นใดที่ออกโดยบร�ษัทอื่น
ในวงเง�นแตละครั้งไมเกิน 10 ลานบาท
8. มีอำนาจอนุมัติจัดทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ที่ผูกพันบร�ษัท และ/หร�อที่มิใชปกติว�สัยของธุรกิจ ในวงเง�น
แตละครั้งไมเกินจำนวน 10 ลานบาท
9. เมื่อมีการดำเนินการใดๆ ตามขอ 5, 6, 7, 8 ใหแจงการดำเนินการนั้นๆ แกคณะกรรมการบร�ษัท
และ/หร�อคณะกรรมการบร�หารรับทราบ ตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งตอไป
10. มอบอำนาจ และ/หร�อมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได
11. การใชอำนาจของกรรมการผูอำนวยการขางตนไมสามารถกระทำได หากกรรมการผูอำนวยการอาจมี
สวนไดเสีย หร�ออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ กับบร�ษัท
12. ในการใชอำนาจดังกลาว หากมีขอสงสัย หร�อความไมชัดเจนในการใชอำนาจหนาที่ตามที่กำหนดนี้
ใหเสนอเร�่องใหคณะกรรมการบร�ษัทพิจารณา
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อคณะกรรมการบร�หารมอบหมาย
5.3 บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท
(1) ภาวะผูนำและว�สัยทัศน
คณะกรรมการบร�ษทั ประกอบดวยบุคคลซ�ง่ มีความรู ความสามารถ และประสบการณทเ่ี ปนประโยชน
ตอบร�ษัท มีภาวะผูนำ และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งกำกับดูแลกิจการของบร�ษัทใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกำหนดไว ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบร�ษัทและผูถือหุน
คณะกรรมการบร�ษัท เปนผูกำหนดว�สัยทัศน พันธกิจ และมีหนาที่รับผิดชอบในการกำหนดทิศทาง
เปาหมาย นโยบายทางธุรกิจของบร�ษัท รวมถึงใหความเห็นชอบ กลยุทธ แผนงานและงบประมาณประจำปของ
บร�ษทั ทีน่ ำเสนอโดยฝายจัดการ ซ�ง่ ไดตดิ ตามผลการดำเนินงานของฝายจัดการ และดูแลใหมกี ารนำกลยุทธของ
บร�ษัทไปปฏิบัติ โดยฝายจัดการไดรายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการบร�หาร และคณะกรรมการบร�ษัทรับทราบ
เปนประจำทุกเดือน ซ�่งในการประชุมแตละคณะจะกำหนดเปนวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบร�ษัท
(2) ดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบร�ษทั ตระหนักถึงความสำคัญของการบร�หารจัดการธุรกิจใหดำเนินการตามหลักการ
กำกับกิจการทีด่ ี จ�งไดกำหนดใหจดั ทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ขอพึงปฏิบตั ทิ างจร�ยธรรม ในการดำเนิน
ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงาน เปนลายลักษณอักษร และไดรับการอนุมัติจาก
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบร�ษทั ครัง้ ที่ 1 (ชุดที่ 26) เมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เพือ่ เปนคูม อื ใหกรรมการ ผูบ ร�หาร
และพนักงานของบร�ษัท ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุภารกิจในการดำเนินงานของบร�ษัท โดยได
เนนถึงหลักความรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักความซ�อ่ สัตยสจุ ร�ต คุณธรรมและจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
ของบร�ษทั ขอพึงปฏิบตั ขิ องกรรมการและผูบ ร�หาร ตอผูม สี ว นไดเสียกลุม ตางๆ รวมทัง้ ขอพึงปฏิบตั ขิ องพนักงาน
ตอบร�ษัท
บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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(3) ความขัดแยงของผลประโยชน
คณะกรรมการบร�ษัท ใหความสำคัญในการดูแลเร�่องความขัดแยงของผลประโยชนหร�อรายการที่
เกี่ยวโยงกันดวยความรอบคอบ เปนธรรม มีกระบวนการที่โปรงใสในการอนุมัติเขาทำรายการ ซ�่งไดกำหนด
นโยบายที่เกี่ยวกับความขัดแยงของผลประโยชนไวเปนสวนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี สวนของ
จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท เมื่อบร�ษัทฯ มีการทำธุรกรรมที่เปนรายการเกี่ยวโยงกัน ไดกำหนดให
กรรมการบร�ษทั ผูม สี ว นไดเสียไมมสี ทิ ธ�ออกเสียงและตองเปดเผยขอมูลอยางครบถวนตามหลักเกณฑของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีการเปดเผยการทำรายการทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผานชองทางขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบร�ษัท นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังไดเปดเผยขอมูลดังกลาว
ในหัวขอรายการระหวางกัน ในรายงานประจำปและแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ของบร�ษัท
(4) ระบบการควบคุมภายในและการบร�หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบร�ษทั ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมดานการดำเนินงาน การรายงาน
ทางการเง�น และดานการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและนโยบายของบร�ษทั โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในทำหนาที่
ตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกลาว ตลอดจนใหคำแนะนำเพื่อใหเกิด
ความมั่นใจวา ไดดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอยางมีประสิทธ�ผล โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการบร�หารและคณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2563 ฝายตรวจสอบภายในของบร�ษัท ไดนำผลการตรวจสอบรวมประชุมกับฝายบร�หารที่
เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงแกไข แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และผลการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบร�หารและ
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ไดประชุมรวมกับผูส อบบัญช�รบั อนุญาต เพือ่ ทราบรายงานทางการเง�นเกีย่ วกับ
ผลการสอบทานงบการเง�นรายไตรมาส และผลการตรวจสอบงบการเง�นประจำปบร�ษัท และจากการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน และระบบบร�หารความเสี่ยงของบร�ษัท โดยสรุปความเห็นวา บร�ษัทฯ มีการจัดทำงบ
การเง�นอยางถูกตอง ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
(5) การบร�หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบร�ษทั ใหความสำคัญกับการบร�หารความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบตอเปาหมายขององคกร
โดยมีกระบวนการบร�หารความเสี่ยงอยางเปนระบบและสอดคลองกับนโยบายของบร�ษัท
คณะกรรมการบร�ษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง เพื่อทำหนาที่กำกับดูแลใหการ
บร�หารความเสีย่ งมีประสิทธ�ภาพ มีการประเมินความเสีย่ ง และติดตามแผนจัดการความเสีย่ ง พรอมทัง้ รายงาน
ตอคณะกรรมการบร�ษัท
5.4 วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการ
กรรมการบร�ษัท มีวาระการดำรงตำแหนงตามขอบังคับของบร�ษัท และเมื่อครบวาระแลวอาจไดรับการ
เลือกตั้งกลับเขาดำรงตำแหนงตอไปไดอีก
บร�ษัทฯ ไมไดกำหนดอายุของกรรมการบร�ษัท จำนวนบร�ษัทที่กรรมการบร�ษัทแตละคนดำรงตำแหนง
และจำนวนวาระทีจ่ ะดำรงตำแหนงติดตอกันไดนานทีส่ ดุ เนือ่ งจากบร�ษทั ฯ มีความเช�อ่ วาความสามารถทางธุรกิจ
และความเช�่ยวชาญของกรรมการบร�ษัทแตละคนไมไดข�้นอยูกับอายุของกรรมการบร�ษัท หร�อจำนวนบร�ษัทที่
กรรมการบร�ษัทแตละคนดำรงตำแหนง
5.5 จำนวนบร�ษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหนง
บร�ษทั ฯ ไดเปดเผยรายช�อ่ กรรมการบร�ษทั ประวัติ ประสบการณ การถือหุน และขอมูลการดำรงตำแหนง
ของกรรมการแตละคนในบร�ษทั อืน่ ไวในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจำป ซ�ง่ ปจจุบนั บร�ษทั ฯ
ไมมีกรรมการบร�ษัท ที่ดำรงตำแหนงกรรมการบร�ษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บร�ษัท โดยกรรมการทุกทานไดอุทิศ
เวลาในการปฏิบัติหนาที่ใหกับบร�ษัทอยางเต็มที่ โดยไดเขารวมประชุมอยางสม่ำเสมอ และทำคุณประโยชนแก
บร�ษัทมาโดยตลอด
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5.6 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบร�ษัท ใหความสำคัญกับการเขารวมประชุมและถือเปนหนาที่ เพื่อรับทราบและรวม
ตัดสินใจในการดำเนินงานของบร�ษทั มีการกำหนดการประชุมไวลว งหนาตลอดทัง้ ป โดยจัดข�น้ ทุกเดือน เลขานุการ
บร�ษัทจะสงจดหมายเช�ญประชุม พรอมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งกอน และเอกสาร
ประกอบการประชุมใหคณะกรรมการบร�ษทั ทราบเร�อ่ ง เพือ่ พิจารณาลวงหนาอยางนอย 5 วันทำการ คณะกรรมการ
บร�ษทั สามารถเสนอเร�อ่ งเพิม่ เติมในวาระการประชุม และสามารถอภิปรายใหความเห็นไดโดยเปดเผย เลขานุการ
บร�ษทั จะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า นการรับรองจากคณะกรรมการบร�ษทั พรอม
ใหคณะกรรมการบร�ษัทและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
ในการพิจารณาเร�่องตางๆ ประธานกรรมการบร�ษัท ซ�่งทำหนาที่ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสให
กรรมการและผูบร�หารแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบร�ษัทเปนผูมีหนาที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดสงใหประธาน
กรรมการบร�ษทั พิจารณาลงลายมือช�อ่ รับรองความถูกตองโดยเสนอใหทป่ี ระชุมรับรองในวาระแรกของการประชุม
ครัง้ ถัดไป ทัง้ นี้ กรรมการบร�ษทั สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไข เพิม่ เติมรายงานการประชุมใหมคี วามละเอียด
ถูกตองมากที่สุดได
รายงานการประชุมทีท่ ป่ี ระชุมรับรองแลว จะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ ณ สำนักงานบร�ษทั และจัดเก็บ
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสพรอมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมตางๆ เพื่อสะดวกในการสืบคน
อางอิง
5.7 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดยอย
การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบร�ษัท บร�ษัทฯ ไดกำหนดใหมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบร�ษัทเปนประจำทุกป ซ�่งเปนความเห็นของกรรมการบร�ษัทแตละคน
ตอผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบร�ษทั ทัง้ คณะโดยรวม เพือ่ ใชเปนกรอบในการแกไขปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
ในหนาที่ของคณะกรรมการบร�ษัท
ในป 2563 ผลการประเมินโดยรวมอยูในเกณฑ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.45
หลักเกณฑการประเมินผลคิดเปนรอยละจากคะแนนเต็มในแตละขอ ดังนี้
เกณฑ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

คะแนน
มากกวารอยละ 90 ข�้นไป
มากกวารอยละ 70 ข�้นไป
มากกวารอยละ 50 ข�้นไป
ตั้งแตรอยละ 50

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัททั้งคณะ
คณะกรรมการบร�ษทั จัดใหมกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบร�ษทั ทัง้ คณะ โดยแบง
การประเมินเปน 3 ดาน ดังนี้
1. ผลการดำเนินงาน บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท
2. ความเปนอิสระของกรรมการบร�ษัท
3. ความสัมพันธกับฝายบร�หารและผูมีสวนไดเสีย
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• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบร�ษัท จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย โดยให
กรรมการชุดยอยแตละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดยอยทีต่ นดำรงตำแหนงในภาพรวมโดย ในป 2563
มีผลการประเมิน สรุปดังนี้
คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ผลการประเมิน
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ

92.94
76.44
83.64
85.45

เกณฑประเมิน
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

5.8 คาตอบแทนกรรมการและผูบร�หาร
- คาตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบร�ษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน เปนผูพิจารณาคา
ตอบแทนของกรรมการใหสอดคลองกับภาระหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละคน โดยพิจารณา
จากผลการดำเนินงานของบร�ษัท ผลประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัททั้งคณะโดยรวมในแตละป
วงเง�นคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน จำนวนเง�นคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมา เพื่อนำเสนอ
ตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบร�ษทั พิจารณา และนำเสนอตอทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เพือ่ อนุมตั ิ ซ�ง่ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน
ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการวงเง�นรวมไมเกิน 15 ลานบาทตอป และ
ไดจา ยไปเปนจำนวนเง�นทัง้ สิน้ 11,602,000 บาท โดยบร�ษทั ไดเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการเปนรายบุคคล
ในรายงานประจำป และแบบ 56-1
- คาตอบแทนผูบร�หาร
เปนไปตามหลักเกณฑและนโยบายของบร�ษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบร�ษัท และ
ผลการปฏิบัติงานของผูบร�หารรายบุคคล
5.9 การพัฒนากรรมการและผูบร�หาร
บร�ษทั ฯ สงเสร�มใหกรรมการและผูบ ร�หารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรูโ ดยคณะกรรมการบร�ษทั ใหความ
สำคัญตอการเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ โดยเขารวมอบรมหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซ�ง่ จัดโดยสมาคมสงเสร�ม
สถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเปนประโยชนแกการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการบร�ษัท และรวมถึงหลักสูตรตางๆ ที่ IOD จะจัดข�้นอีกตอไปในอนาคต
บร�ษทั ฯ ยังไดจดั ทำคูม อื กรรมการใหกบั กรรมการใหม เพือ่ กรรมการใหมไดศกึ ษาขอมูลสำคัญของบร�ษทั
นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จร�ยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และกฎระเบียบตางๆ ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทัง้ เขารวมสัมมนา
หลักสูตรทีเ่ ปนประโยชนตอ การปฏิบตั หิ นาทีก่ รรมการ ซ�ง่ จัดโดยสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษทั ไทย (IOD)
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบร�ษทั มีการพบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับคณะกรรมการบร�ษทั และผูบ ร�หารระดับสูง
ขององคกรอื่นๆ อยูเสมอทั้งในประเทศและตางประเทศ
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การเขารับการอบรมและสัมมนาของกรรมการบร�ษัทและผูบร�หาร ในป 2563
ลำดับ

รายช�่อกรรมการ/ผูบร�หาร

2

หลักสูตรอบรมสัมมนา
3
4
5
6
/

1

นายบุญชัย

โชควัฒนา

1
/

2

นางผาสุข

รักษาวงศ

/

/

/

/

/

/

3

นายเวทิต

โชควัฒนา

/

/

/

/

/

/

4

นางชัยลดา

ตันติเวชกุล

/

/

5

นายเพชร

พะเนียงเวช

6

นางศิร�พร

เลขยะว�จ�ตร

/

7

นายพิพัฒน

โควศุภมงคล

/

/

8

นายวระ

พันธกมล

/

/

9

นายปร�ญญา สิทธ�ดำรง

/

10

นายปุณว�ณ

12

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

นางศิร�วรรณ วงศอร�ยะกว�

/

/

/

/

13

นายพีระพล

จันทรว�จ�ตร

/

/

/

/

/

/

14

นายสุรพงศ

โศภณกิจ

15

นางนพวรรณ คลายโอภาส

/

/

/
/

/
/

8

/

/

สุขเย็น

7

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

หลักสูตรอบรมสัมมนา ในป 2563
1. Brand Switching & Marketing in Dept “Personalized marketing + กับดักความสำเร็จ”
2. Critical Thinking
3. เมื่อพระพุทธองคทรงสอน Management
4. “The Art & Sceince of Content Marketing”
5. Digital Transformation : Mobilizing your new digital capability
6. “ว�ชาเศรษฐ� ว�ถีผูนำ ยกฐานะคนไทยใหมั่งคั่ง สรางชาติไทยใหมั่นคง”
7. Enterprise Risk Management
8. อบรมเช�งปฏิบัติการ แนวทางการปฎิบัติตาม พรบ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
5.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม
บร�ษทั ฯ จัดใหมกี ารปฐมนิเทศกรรมการบร�ษทั ทีเ่ ขาดำรงตำแหนงในบร�ษทั ครัง้ แรก พรอมจัดทำคูม อื
กรรมการใหกบั กรรมการใหม เพือ่ กรรมการใหมไดศกึ ษาขอมูลสำคัญของบร�ษทั นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ
จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบร�ษทั ผูบ ร�หาร และพนักงาน นโยบายตอตานการคอรรปั ชัน
พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ พ.ร.บ. บร�ษัทมหาชน และกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ในขณะดำรงตำแหนงกรรมการ
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5.11 แผนสืบทอดตำแหนง
คณะกรรมการบร�ษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบทอดตำแหนง จ�งไดดูแลใหมีการทบทวน
การปฏิบัติงานของแตละตำแหนงในปจจุบัน เพื่อเตร�ยมความพรอมในดานตางๆ ตลอดจนใหเขาอบรมพัฒนา
อยางตอเนื่อง มีการติดตามประเมินผล เพื่อสรางผูบร�หารที่มีความรู ความสามารถ ซ�่อสัตยสุจร�ต และมีภาวะ
ผูนำ ซ�่งจะทำใหการดำเนินงานของบร�ษัท เปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธ�ภาพ โดยมีหลักการดังนี้
- กำหนดคำอธ�บายตำแหนงผูบ ร�หาร ความเกีย่ วของกับเปาหมายและกลยุทธองคกร รวมถึงระบุ
คุณสมบัติ ความรู และทักษะที่ตองการ
- คัดเลือกผูบร�หารระดับรองที่มีศักยภาพและความสามารถ
- ว�เคราะหคุณสมบัติเปนรายบุคคลเพื่อหาจุดเดนและสิ่งที่ตองการพัฒนาเพิ่มเติม
- จัดทำแผนพัฒนาเปนรายบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพและข�ดความสามารถ
ประเด็นที่บร�ษัทยังไมไดปฏิบัติ
สำหรับในสวนที่บร�ษัทฯ ยังไมไดปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบร�ษัทจดทะเบียน
บร�ษัทฯ จะนำไปเปนแนวทางในการปรับใชใหเหมาะสมตอไป
ขอที่ยังไมปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบร�ษัท ไมไดกำหนด
นโยบายจำกัดจำนวนบร�ษัท
จดทะเบียนที่กรรมการแตละคน
จะดำรงตำแหนงไดไมเกิน 5 แหง
ไวในนโยบายกำกับดูแลกิจการ
ของบร�ษัท

เนื่องจากคณะกรรมการบร�ษัทเช�่อวาความสามารถทางธุรกิจและความ
เช�่ยวชาญของกรรมการแตละคนนั้นไมไดข�้นอยูกับจำนวนบร�ษัทที่ดำรง
ตำแหนง ตราบเทาที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจ
ในการปฏิบัติหนาที่ของตนตามที่ไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการ
และผูถือหุน ซ�่งในปจจุบันบร�ษัทฯ ไมมีกรรมการดำรงตำแหนงในบร�ษัท
จดทะเบียนอื่นเกิน 5 แหง

2. คณะกรรมการบร�ษัทไมมีการ
กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนป
ในการดำรงตำแหนงของ
กรรมการอิสระไวไมเกิน 9 ป

บร�ษัทฯ เช�่อมั่นวากรรมการอิสระของบร�ษัทฯ เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนเปนไปตามนิยามกรรมการอิสระและสามารถปฏิบัติหนาที่
ดวยความเปนอิสระ โดยใชความรู ความสามารถและนำประสบการณ
ที่สะสมมาชวยสงเสร�มพัฒนาบร�ษัทฯ ดวยความเขาใจในธุรกิจของบร�ษัท
ไดเปนอยางดี

3. คณะกรรมการบร�ษัทประกอบดวย
กรรมการจำนวนเกินกวา 5-12 คน

คณะกรรมการของบร�ษัทฯ มีจำนวน 15 คน โดยองคประกอบของ
คณะกรรมการบร�ษัท ประกอบดวย 3 กลุม กรรมการอิสระกรรมการ
ไมเปนผูบร�หาร และกรรมการบร�หาร เพื่อการถวงดุลในการบร�หาร
และเปนไปตามขอบังคับของบร�ษัทที่กำหนดใหมีคณะกรรมการบร�ษัท
ไมนอยกวา 5 คน ทั้งนี้ บร�ษัทฯ พิจารณาจำนวนกรรมการบร�ษัท
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับขนาดของธุรกิจ

4. ประธานกรรมการบร�ษัท
ไมไดเปนกรรมการอิสระ

เนื่องจากเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีความเช�่ยวชาญในธุรกิจ
ของบร�ษัท และไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนอิสระ เปดโอกาสให
กรรมการบร�ษัททุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
และเสนอขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอบร�ษัท

5. ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
ไมไดเปนกรรมการอิสระและ
ไมไดประกอบดวยกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
ไมไดเปนกรรมการอิสระ แตทุกคนเปนกรรมการที่มีความรู
ความสามารถ มีประสบการณในการทำหนาที่ดังกลาว อีกทั้งไดปฎิบัติ
หนาที่ดวยความรับผิดชอบซ�่อสัตยสุจร�ต และไมไดออกเสียงในวาระ
ที่ตนมีสวนไดเสีย
เนื่องจากการประเมินผลงานในรูปแบบคณะกรรมการบร�ษัททั้งคณะ
และการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดยอย สามารถสะทอน
การปฏิบัติงานในภาพรวม ซ�่งกรรมการแตละทานสามารถนำมา
พัฒนาตนเองในแตละเร�่องไดเปนอยางดี

6. คณะกรรมการบร�ษัท
ยังไมมีการประเมินผลงาน
กรรมการเปนรายบุคคล
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การกำกับดูแลกิจการ
คาตอบแทนของผูสอบบัญช�
(1) คาตอบแทนจากการสอบบัญช� (Audit Fee)
คาตอบแทนทีบ่ ร�ษทั ฯ และบร�ษทั ยอยจายใหผสู อบบัญช� สำนักสอบบัญช�ทผ่ี สู อบบัญช�สงั กัด สำหรับ
รอบปบัญช�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
1. บมจ. สหพัฒนพิบูล
คาสอบบัญช� 2,150,000 บาท
2. บอจ. กรุงเทพทาวเวอร (1999)
คาสอบบัญช� 270,000 บาท
3. บอจ. โชคชัยพิบูล
คาสอบบัญช� 700,000 บาท
4. บอจ. ทิพยวาร�นวัฒนา
คาสอบบัญช� 300,000 บาท
5. บอจ. ทิพยวาร�น อินเตอร แพ็คเกจจ�้ง คาสอบบัญช� 330,000 บาท
6. บอจ. แดร�่ไทย
คาสอบบัญช� 280,000 บาท
7. บอจ. เอส พี ซ� เวนเจอร
คาสอบบัญช� 180,000 บาท
(2) คาบร�การอื่น (Non-audit fee)
- คาตรวจสอบงบการเง�น PAEs ของบร�ษัทยอย 4 บร�ษัท
- คาตรวจสอบงบการเง�นของกองทุน Private Fund
- คาตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คาบร�การอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

180,000
210,000
220,000
15,051
625,051

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบร�ษทั สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบร�หารความเสีย่ ง
ซ�่งอาจมีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ จ�งไดแตงตั้งคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง ซ�่งในรอบป 2563 คณะ
กรรมการบร�หารความเสี่ยง มีการประชุมรวม 8 ครั้ง ไดปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบร�หาร
ความเสี่ยง โดยมุงเนนการเพิ่มประสิทธ�ภาพ และประสิทธ�ผลของการบร�หารความเสี่ยง เพื่อสงเสร�มการเจร�ญ
เติบโตและสรางความยั่งยืนขององคกร ดังนี้
1. กำหนดและทบทวนกรอบการบร�หารความเสีย่ งประจำป 2563 ใหสอดคลองกับว�สยั ทัศน เปาหมาย
และการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท ซ�่งครอบคลุมระบบงานดานการขาย การตลาด การบร�หารจัดการ
ขนสง เทคโนโลยีสารสนเทศ และบัญช�การเง�น รวมถึงการปองกันการทุจร�ตคอรรัปชัน โดยมีการ
ประเมินความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบร�ษทั ทัง้ ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
2. ประชุมรวมกับผูปฎิบัติงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง เพื่อพิจารณาปจจัยความเสี่ยง
รวมถึงใหขอ คิดเห็นและความเห็นชอบตอแผนบร�หารจัดการความเสีย่ งตางๆ เพือ่ ใหการดำเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายขององคกร ภายใตการบร�หารจัดการระดับความเสีย่ งใหอยูใ นระดับทีย่ อมรับได
3. ติดตามและประเมินผล การจัดการของแตละปจจัยความเสี่ยง ของคณะทำงานชุดยอยทุกเดือน
เพื่อรับทราบผลการบร�หารจัดการความเสี่ยง พรอมใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการบร�หาร
จัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธ�ภาพยิ่งข�้น
4. จัดการอบรมว�ธ�การประเมิน และการบร�หารจัดการความเสี่ยงตางๆ ใหกับผูบร�หาร และตัวแทน
ผูปฏิบัติงานจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสร�มความรู ความเขาใจ ใหเห็นถึงความสำคัญ
ของการบร�หารจัดการความเสี่ยง และใหเกิดแนวทางบร�หารความเสี่ยงของบร�ษัทอยางเปนระบบ
คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง มุงมั่นที่จะดำเนินการใหบร�ษัทมีการกำกับดูแลการบร�หารความเสี่ยง
ตางๆ รวมถึงความเสี่ยงดานการคอรรัปชัน เพื่อใหมั่นใจวา บร�ษัทฯ มีการบร�หารความเสี่ยงที่มีประสิทธ�ภาพ
สอดคลองกับระบบควบคุมภายใน และแนวทางการกับดูแลกิจการที่ดี

(นางชัยลดา ตันติเวชกุล)
ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง
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ปจจัยความเสี่ยง
บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ไดจัดตั้งคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง เพื่อใหการบร�หาร
ความเสีย่ งเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธ�ภาพ ทางคณะกรรมการบร�หารความเสีย่ งไดปฏิบตั หิ นาทีต่ ามกฎบัตร
คณะกรรมการบร�หารความเสีย่ ง ซ�ง่ ในป 2563 ไดมกี ารประชุมรวม 8 ครัง้ โดยพิจารณาถึงปจจัยความเสีย่ งตางๆ
ทั้งภายในและภายนอกองคกร ซ�่งสงผลกระทบตอบร�ษัท อีกทั้งสงเสร�มและพัฒนาใหพนักงานและฝายจัดการ
ทุกระดับมีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการบร�หารความเสี่ยง โดยจัดใหมีกระบวนการ
บร�หารความเสี่ยงที่เหมาะสม และสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับนโยบายและภารกิจของบร�ษัท
1) ความเสี่ยงจากการลงทุน
บร�ษัทฯ รวมลงทุนในหุนบร�ษัทตางๆ ในสัดสวนการถือหุนไมเกินรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของ
บร�ษัทนั้นๆ การลงทุนจะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจ เพื่อเปนการกระจายความเสี่ยง มีการถือหุนไขวกัน
หร�อยอนกลับระหวางบร�ษัทในเคร�อ บร�ษัทฯ ไมมีอำนาจควบคุมกิจการในบร�ษัทที่ลงทุน ทั้งนี้การดำเนินการ
ของบร�ษัทเหลานั้น เปนอำนาจอิสระของคณะกรรมการของบร�ษัทนั้นๆ
บร�ษัทฯ มีผูบร�หารดานการลงทุน เพื่อศึกษาและเสนอแนะการลงทุนโดยพิจารณาจากศักยภาพในการ
ลงทุน ในธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพและเกีย่ วเนือ่ ง หร�อเอือ้ ประโยชนตอ กัน และติดตามผลการดำเนินงานของบร�ษทั นัน้ ๆ
เพือ่ ใหทราบปญหาทีเ่ กิดข�น้ และรายงานใหบร�ษทั ทราบ เพือ่ รวมกันเสนอแนวทางแกไขใหทนั กับสถานการณนน้ั ๆ
บร�ษัทฯ ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเง�นปนผล แตหากบร�ษัทใดมีผลขาดทุน บร�ษัทฯ
จะบันทึกตั้งคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาเง�นลงทุนไวในงบกำไรขาดทุนของบร�ษัท
2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผูผลิตรายใหญนอยราย
เนื่องจากบร�ษัทฯ มีผูผลิตสินคารายใหญเพียง 1 - 2 ราย ในแตละกลุมผลิตภัณฑ หากมีปจจัยที่ทำให
บร�ษทั ผูผ ลิต ไมสามารถผลิตใหไดในปร�มาณ และเวลาตามทีก่ ำหนดไว ยอมสงผลกระทบตอยอดขายและโอกาส
ทางการตลาด
มาตรการปองกัน
1. บร�ษัทผูผลิตดังกลาวเปนเปนบร�ษัทในเคร�อสหพัฒน ซ�่งมีนโยบายสนับสนุนซ�่งกันและกัน และเพื่อ
เสร�มสรางความแข็งแกรงของกันและกันในการแขงขัน มีการทำงานรวมกันโดยประสานแผนงานกันอยาง
สม่ำเสมอตอเนื่อง ทำใหทราบปจจัยที่จะมีผลตอการผลิตและสามารถวางแผนรวมกันในการแกปญหาอยาง
ทันทวงที
2. มีการทำงานเปนทีมระหวางผูผลิต ฝายการตลาด และฝายขาย ในรูปแบบ One Body ตั้งแตการ
ประชุมเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ในการเตร�ยม Supply สินคา การวางแผน และการวางเปาหมาย Order สินคา
ทำใหมคี วามแมนยำในการประเมินจำนวน และระยะเวลายิง่ ข�น้ รวมทัง้ การแกไขสถานการณรว มกันทันทีกรณีทม่ี ี
ปจจัยนอกเหนือการควบคุมเกิดข�้น
3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบร�หารสินคาในรานคา
เนือ่ งจากปจจุบนั รานคาทีจ่ ำหนายสินคาของบร�ษทั ประสบปญหาเร�อ่ งไมมสี นิ คาจำหนายเมือ่ ลูกคา
ตองการ ไมมีสินคาตรงความตองการของลูกคาในรานคานั้นๆ หร�อแมแตการมีสตอคสินคาเกินความตองการ
ของลูกคา ซ�่งมีผลกระทบตอยอดขาย และโอกาสทางการตลาด
มาตรการปองกัน
1. บร�ษัทตระหนักดีถึงความเสี่ยงเร�่องสินคาขาดหนาราน ซ�่งสาเหตุใหญแบงได 2 สาเหตุ ไดแก
1. สินคาขาดจากโรงงานผูผลิต และ
2. สินคาขาดจากคูคาที่มีสินคาไมเพียงพอ
เพือ่ เปนการปองกันปญหาดังกลาว บร�ษทั ไดมมี าตรการปองกันความเสีย่ งทีไ่ มใหสนิ คาขาดจากโรงงาน
โดยการจัดทำ demand forecast กอนลวงหนาอยางนอย 2 เดือน เพือ่ ใหโรงงานจัดเตร�ยมวัตถุดบิ ใหเพียงพอ
สวนกรณีสนิ คาขาดจากคูค า บร�ษทั นำระบบเขามาใชเพือ่ ตรวจสอบปญหาหนาราน ผาน Website โดยใหพนักงาน
จัดเร�ยงสินคาเปนผูรายงานเขามาทุกวัน เพื่อใหฝายการตลาด ฝายขาย ตลอดจนผูเกี่ยวของ สามารถติดตาม
สินคาขาด และดำเนินการแกไข เพื่อลดการสูญเสียโอกาสในการขายไดอยางมีประสิทธ�ภาพ
บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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2. มีการเตร�ยมพื้นที่จัดเก็บสินคาใหเพียงพอ รวมถึงระบบการจัดสงสินคาอยางทันทวงทีตอความ
ตองการของลูกคา
3. มีการทบทวนกระบวนการจัดสงสินคากับบร�ษัทขนสง เปนประจำทุกเดือน เพื่อใหการบร�หารการ
จัดสงสินคาใหกับรานคาเปนไปอยางรวดเร็ว และมีประสิทธ�ภาพ เพื่อปองกันปญหารานคาไมมีสินคาจำหนาย
4) ความเสี่ยงดานชองทางการจัดจำหนาย
บร�ษทั ฯ ดำเนินธุรกิจโดยการขายผานหลากหลายชองทาง ซ�ง่ แตละชองทางการจำหนายมีการแขงขัน
ที่รุนแรง มีความตองการที่หลากหลายและแตกตางกันในแตละชองทาง
มาตรการปองกัน
1. บร�ษัทฯ มีนโยบายขยายการขายเขาไปในทุกๆ ชองทาง เพื่อขยายฐานลูกคา และใหสินคามีการ
วางจำหนายในทุกๆ ชองทาง ทัง้ นีม้ กี ารพิจารณาสินคาทีเ่ หมาะสมกับแตละชองทาง ความตองการ และกำลังซ�อ้
ของกลุมเปาหมายในแตละพื้นที่ รวมถึงการ Launch สินคาใหมที่มีราคาและคุณภาพตรงตามความตองการ
ของกลุมเปาหมาย
2. บร�ษัทฯ มีระบบ Home Delivery ที่สามารถจัดสงสินคาถึงมือผูบร�โภคในเขตกรุงเทพ ปร�มณฑล
และจังหวัดชลบุร� โดยผูบร�โภคสามารถดูรายละเอียดสินคาและรายการโปรโมชั่นของสินคาในแตละเดือนไดที่
www.sahapatdelivery.com และโทรสั่งซ�้อสินคาไดที่หมายเลข 02-2949898 สินคาจะสงถึงผูบร�โภคโดยตรง
ภายใน 24 ชั่วโมง
5) ความเสี่ยงดานการบร�การ
บร�ษัทฯ มีพนักงานขายเปนตัวแทนที่ใหบร�การแกรานคา แตละชองทางการจำหนาย ในเร�่องการ
สั่งซ�้อสินคา การสงสินคา การติดตอประสานงานกับขนสง และการจัดเก็บคาสินคา หากพนักงานขายไมปฏิบัติ
ตามระเบียบและว�ธป� ฏิบตั งิ านทีบ่ ร�ษทั กำหนดไว อาจสงผลใหเกิดความเสียหาย จากการสูญเสียลูกคา และยอดขาย
ของบร�ษัทได
มาตรการปองกัน
- บร�ษทั ฯ มีการจัดตัง้ หนวยงานตรวจสอบงานขายข�น้ เพือ่ ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของพนักงานขาย
ใหเปนไปตามระเบียบและว�ธ�ปฏิบัติงานที่กำหนดไว
- จัดอบรมการสรางจ�ตสำนึกการบร�การ และการปฏิบัติงาน ใหกับพนักงานขายทุก 2 เดือน
6) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขนสงสินคา
เนื่องจากบร�ษัทฯ มีการวาจางบร�ษัทขนสงสินคาจำนวนหลายราย เพื่อจัดสงสินคากระจายไปยัง
ลูกคาทัว่ ประเทศ การบร�การของบร�ษทั ขนสงจ�งเปนสิง่ สำคัญ ซ�ง่ อาจสงผลใหเกิดความเสียหาย จากสินคาชำรุด
สูญหาย หร�อการจัดสงสินคาไมตรงตามเวลาที่กำหนดซ�่งอาจสงผลใหลูกคาไมพึงพอใจ และอาจสูญเสีย
ยอดขายได
มาตรการปองกัน
- บร�ษัทฯ มีการจัดทำสัญญาวาจางขนสงสินคา กับบร�ษัทขนสงทุกราย
- ใหบร�ษัทขนสงทุกรายทำ Bank Guarantee เพื่อเปนหลักประกันกรณีเกิดความเสียหาย
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบร�ษัทขนสงแตละราย
- มีการสำรวจความพึงพอใจจากรานคา
7) ความเสี่ยงดานสินเช�่อ
บร�ษัทฯ มีนโยบายการใหสินเช�่ออยางระมัดระวัง ซ�่งลูกหนี้การคาสวนใหญมีการติดตอกันมาเปน
เวลานาน จ�งไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสำคัญจากการติดตามและเร�ยกเก็บหนี้
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ความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบร�ษัท
คณะกรรมการบร�ษทั ใหความสำคัญตอระบบการควบคุมในดานการดำเนินงาน การเง�น การปฏิบตั งิ าน
และการกำกับดูแล มีการกำหนดอำนาจการอนุมตั ติ ามระดับตางๆ ไวเปนลายลักษณอกั ษร มีการแบงแยกหนาที่
ผูปฏิบัติงาน ผูติดตาม โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในทำหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกลาว
ตลอดจนใหคำแนะนำเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอยางมีประสิทธ�ผล มีความ
เปนอิสระ สามารถทำหนาทีต่ รวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ ตลอดจนไดมกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ขอกำหนด
ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธ�ภาพ
คณะกรรมการบร�ษัทไดกำหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบร�หาร ซ�่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่สอบทานใหบร�ษัท
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธ�ภาพ และบร�ษัทฯ ไดมีการทบทวนและกำหนดมาตรการ
ควบคุมและปองกันความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดข�น้ โดยใหความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและความผิดปกติ
ที่มีนัยสำคัญ
ในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 7 (ชุดที่ 27) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2564 โดยมีกรรมการ
อิสระ 4 ทาน ซ�่งเปนกรรมการตรวจสอบ 2 ทาน เขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบร�ษัทไดประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบร�ษัท ประจำป 2563 โดยการสอบถามขอมูลจากฝายจัดการ ผลการสอบทานระบบควบคุม
ภายในตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ซ�่งคณะกรรมการบร�ษัทไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน และมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ จ�งมีความเห็นรวมกันวาบร�ษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมเพียงพอกับสภาพการดำเนินงานในปจจุบนั โดยมีสายงานตรวจสอบภายในดำเนินการ
ตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบ และนำเสนอตอคณะกรรมการบร�หาร และคณะกรรมการตรวจสอบอยางตอเนือ่ ง
ซ�่งมีการดำเนินการตามระบบควบคุมภายใน ดานตางๆ ดังนี้
• การควบคุมภายในองคกร
คณะกรรมการบร�ษทั มีการกำหนดนโยบายและเปาหมายการดำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจน และติดตามการ
ปฏิบัติตามนโยบายและเปาหมายที่กำหนดไวอยูเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณในขณะนั้น โดยมีการจัด
โครงสรางองคกรทีม่ ลี กั ษณะการกระจายอำนาจ และกำหนดอำนาจการอนุมตั ติ ามระดับตางๆ ไวเปนลายลักษณ
อักษร เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัว เกิดการตรวจสอบและถวงดุลระหวางกัน และจัดทำกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดตางๆ ตลอดจนอำนาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผูอ ำนวยการ เปนลายลักษณอกั ษร
เพือ่ แบงแยกหนาทีใ่ หชดั เจน ตลอดจนมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณกรรมการบร�ษทั ผูบ ร�หาร และพนักงาน รวมถึงการกำหนดนโยบายตอตานการคอรรปั ชัน และขอปฏิบตั ิ
ตามนโยบายตอตานการคอรรัปชัน ไวเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งสื่อสารใหกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และ
พนักงานทุกระดับไดรับทราบ เพื่อเปนแนวทางใหทุกคนปฏิบัติหนาที่ดวยความซ�่อตรงไมกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกบั บร�ษทั ซ�ง่ รวมถึงการไมทจุ ร�ตคอรรปั ชันอันกอใหเกิดความเสียหายตอองคกรดวย โดยบร�ษทั ฯ
มีกระบวนการติดตามและประมวลผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบว�ธ�ปฏิบัติใน
การทำงานดังกลาว ซ�ง่ หากพบการไมปฏิบตั ติ าม บร�ษทั ฯ มีกระบวนการทีส่ ามารถลงโทษหร�อจัดการกับการฝาฝน
ไดอยางเหมาะสมภายในเวลาอันควร และเปนไปตามขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ
• การประเมินความเสี่ยง
คณะกรรมการบร�ษทั มอบหมายใหคณะกรรมการบร�หารความเสีย่ ง ทำหนาทีด่ แู ลการบร�หารความเสีย่ ง
อยางเปนระบบและมีประสิทธ�ภาพ มีการว�เคราะหความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดข�น้ จากทัง้ ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
ซ�ง่ อาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจขององคกร มีการติดตามผลการจัดการความเสีย่ งอยางตอเนือ่ งใหอยูใ นระดับ
ที่ยอมรับได รวมทั้งผูบร�หารทุกระดับมีสวนรวมในการบร�หารความเสี่ยงและไดมีการสื่อสารใหพนักงานรับทราบ
และถือปฏิบตั เิ ปนสวนหนึง่ ของวัฒนธรรมองคกร
ทั้งนี้คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจร�ต และมีการทบทวน
เปาหมายการปฏิบตั งิ านอยางรอบคอบ รวมทัง้ ไดพจิ ารณาความสมเหตุสมผลของการใหสง่ิ จูงใจหร�อผลตอบแทน
แกพนักงานวาไมมีลักษณะสงเสร�มใหพนักงานกระทำในสิ่งที่ไมเหมาะสม นอกจากนี้
บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิ ารณาและสอบถามผูบ ร�หารเกีย่ วกับโอกาสในการเกิดทุจร�ต และมาตรการทีบ่ ร�ษทั ฯ
ดำเนินการเพื่อปองกันการทุจร�ต โดยบร�ษัทฯ ไดสื่อสารใหกรรมการบร�ษัท ผูบร�หารและพนักงานทุกคนเขาใจ
และปฏิบัติตามนยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจร�ตคอรรัปชัน และหามรับหร�อจายสินบนเพื่อ
ผลประโยชนทางธุรกิจตามทีบ่ ร�ษทั ไดกำหนดไว รวมทัง้ ไดสอ่ื สารและประชาสัมพันธนโยบายตอตานการคอรรปั ชัน
ของบร�ษัท ไปยังผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
• การควบคุมการปฏิบัติงาน
บร�ษทั ฯ ไดกำหนดอำนาจหนาที่ และวงเง�นอนุมตั ขิ องฝายบร�หารในแตละระดับไวอยางชัดเจนและ
เปนลายลักษณอักษร รวมถึงมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของแตละหนวยงานออกจากกัน เพื่อเปนการ
ตรวจสอบซ�่งกันและกัน รวมทั้งไดจัดใหมีระเบียบว�ธ�การปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมดานการเง�น การจัดซ�้อ
และการบร�หารทัว่ ไปไวเปนลายลักษณอกั ษร ตลอดจนมีมาตรการติดตามใหการดำเนินงานของบร�ษทั เปนไปตาม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ ในกรณีทม่ี กี ารทำธุรกรรมกับผูถ อื หุน รายใหญ กรรมการบร�ษทั ผูบ ร�หาร หร�อผูท เ่ี กีย่ วของกับ
บุคคลดังกลาว รวมถึงรายการเกี่ยวโยง บร�ษัทฯ ไดปฎิบัติตามขั้นตอนของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ
กฎเกณฑที่เกี่ยวของโดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบร�ษัทเปนสำคัญ และมีนโยบายกำหนดใหการพิจารณา
อนุมัติธุรกรรมตางๆ ตองกระทำโดยผูไมมีสวนไดเสีย เพื่อปองกันการหาโอกาสหร�อนำผลประโยชนของบร�ษัท
ไปใชสวนตัว
คณะกรรมการบร�ษัท มีการติดตามผลการดำเนินงานของบร�ษัท เปนประจำทุกเดือน และติดตาม
ใหการดำเนินงานของบร�ษัทเปนไปตามมติคณะกรรมการบร�ษัท มติที่ประชุมผูถือหุนและกฎหมายที่เกี่ยวของ
รวมถึงมอบหมายใหสำนักตรวจสอบภายในทำหนาที่ตรวจสอบ สอบทาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให
การปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอน ระเบียบปฏิบัติ และนโยบายของบร�ษัท
• ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
บร�ษัทฯ มีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จำเปนและเพียงพอตอการตัดสินใจ
และจัดสงใหคณะกรรมการบร�ษทั ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกำหนด มีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บร�ษัท มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญช�ไวอยางครบถวน เปนหมวดหมูในสถานที่ที่ปลอดภัยตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบร�ษัทฯ ใหความสำคัญตอระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานอยางตอเนื่อง และมีประสิทธ�ภาพเพียงพอตอการนำขอมูล
ไปใชเพือ่ พิจารณาตัดสินใจทัง้ ในระดับหนวยงาน และระดับองคกร เพือ่ ใหมน่ั ใจวาการสือ่ สารนัน้ ถูกตองเหมาะสม
เปนประโยชน นาเช�อ่ ถือ รวมทัง้ มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและขอมูลอยางมีประสิทธ�ภาพ
เพียงพอ ตลอดจนมีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉิน สำหรับปองกันเร�่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
อีกทัง้ บร�ษทั จัดใหมชี อ งทางการสือ่ สาร เพือ่ เปนชองทางในการสือ่ สารรับแจงขอมูล รองเร�ยนเสนอแนะ
หร�อเบาะแสเกีย่ วกับการทุจร�ตคอรรปั ชัน โดยขอมูลของผูแ จงเบาะแสและขอรองเร�ยนจะถูกรักษาไวเปนความลับ
• ระบบการติดตาม
บร�ษัทฯ ไดมีการติดตามผลการดำเนินงานเปนประจำทุกเดือน และมีการเปร�ยบเทียบผลการ
ดำเนินงานในปกอน มีการว�เคราหสาเหตุความแตกตาง เพื่อปรับกลยุทธใหสามารถบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว
อีกทั้งใหผูบังคับบัญชาของแตละฝายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหมั่นใจวา
การควบคุมภายในไดดำเนินการไปอยางเหมาะสมเพียงพอ โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ ว�เคราะห ประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานตางๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบตั งิ านอยาง
ตอเนือ่ ง รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีทต่ี รวจพบขอบกพรองทีม่ สี าระสำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอฝายจัดการ และคณะกรรมการบร�ษทั เพือ่ เสนอใหดำเนินการปรับปรุงแกไข
และใหมีการตรวจติดตามควาบคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองอยางสม่ำเสมอ
• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบร�ษัทเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบร�ษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบ ไมมคี วามเห็นทีแ่ ตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบร�ษทั ซ�ง่ รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดแสดงไวในรายงานประจำป และ แบบ 56-1
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การอนุมตั กิ ารทำรายการระหวางกันทีเ่ ปนรายการเกีย่ วโยงกัน บร�ษทั ฯ ไดนำเสนอรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ใหคณะกรรมการบร�ษทั พิจารณาความเหมาะสมสำหรับการทำรายการดังกลาว ทัง้ นีก้ รรมการบร�ษทั ทีม่ สี ว นไดเสีย
ในวาระใดไดออกจากหองประชุมและไมไดออกเสียงในวาระนัน้ และเมือ่ เสร็จสิน้ การประชุม บร�ษทั ฯ ไดแจงมติและ
ไดดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ทั้งนี้ คณะกรรมการบร�ษัท ไดพิจารณาอนุมัติหลักการใหฝายจัดการสามารถทำธุรกรรมที่เปนรายการ
ธุรกิจปกติ หร�อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ทีม่ ขี อ ตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
� ูชนจะพึงกระทำกับ
คูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอำนาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธ�พลในการที่ตนมีสถานะเปน
กรรมการ ผูบร�หาร หร�อบุคคลที่มีความเกี่ยวของ โดยมีการขออนุมัติหลักการทุกปและสรุปรายการระหวางกัน
ทุกไตรมาส เพื่อรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท
ในป 2563 บร�ษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง และไดมีการแจงมติผานระบบ
เผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว ดังนี้
1. การใหความชวยเหลือทางการเง�นตามสัดสวนการลงทุน
1.1 บร�ษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 10 (ชุดที่ 26) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 อนุมัติ
การค้ำประกันวงเง�นสินเช�่อใหแกบร�ษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด ตามสัดสวนการถือหุนภายในวงเง�น 30.91
ลานบาท ตอธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น เปนการตออายุวงเง�นสินเช�่อออกไปอีก 5 ป โดย
เร�่มตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ 2568
โดยมีบคุ คลทีเ่ กีย่ วโยงกันคือบร�ษทั สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ จำกัด (มหาชน) และ บร�ษทั ไอ.ซ�.ซ�.
อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน และ นายเวทิต โชควัฒนา, นายธรรมรัตน
โชควัฒนา เปนกรรมการทั้งสองบร�ษัท
1.2 บร�ษัท สหโตคิว คอรปอเรชั่น จำกัด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 14 (ชุดที่ 26) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 อนุมัติ
การตออายุสัญญาค้ำประกันวงเง�นสินเช�่อใหแก บร�ษัท สห โตคิว คอรปอเรชั่น จำกัด ตามสัดสวนการถือหุน
ภายในวงเง�น 61.26 ลานบาท ตอ TOKYO CORPORATION ซ่งึ เปนการตออายุสญ
ั ญาค้ำประกันวงเง�นสินเช�อ่
- เง�นกูยืมระยะยาวจำนวน 410,500,000 บาท ระยะเวลา 3 ป (29 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 66) โดย
ในสวนของบร�ษัทค้ำประกัน เปนเง�น 49,260,000 บาท
- เง�นกูยืมระยะสั้น 100,000,000 บาท ระยะเวลา 1 ป (31 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 64) โดยในสวน
ของบร�ษัทค้ำประกัน เปนเง�น 12,000,000 บาท
โดยมีบคุ คลทีเ่ กีย่ วโยงกันคือ บร�ษทั สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ จำกัด (มหาชน) และ บร�ษทั ไอ.ซ�.ซ�.
อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน และนายบุญยสิทธ�์ โชควัฒนา เปนกรรมการ
ทั้งสองบร�ษัท
1.3 บร�ษัท รวมอิสสระ จำกัด
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบร�ษทั ครัง้ ที่ 15 (ชุดที่ 26) เมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ไดมมี ติ
อนุมตั กิ ารค้ำประกันวงเง�นสินเช�อ่ ใหแก บร�ษทั รวมอิสสระ จำกัด ตามสัดสวนการถือหุน จำนวน 63.75 ลานบาท
ตอ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ระยะเวลาค้ำประกัน 2 ป) โดยเร�่มค้ำประกันตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญา
ค้ำประกันภายในเดือนกรกฎาคม 2563
โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือ บร�ษัท ไอ.ซ�.ซ�. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปนผูถือหุน
รายใหญรวมกัน
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1.4 บร�ษัท โมบาย โลจ�สติกส จำกัด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 1 (ชุดที่ 27) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะ
กรรมการบร�ษทั ไดพจิ ารณาและมีมติอนุมตั เิ ง�นกูใ หแก บร�ษทั โมบาย โลจ�สติกส จำกัด วงเง�นใหกู 3,550,000 บาท
ระยะเวลา 2 ป อตราดอกเบี้ยรอยละ 3.37 ตอป
โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือ บร�ษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปนผูถือหุน
รายใหญรวมกัน
1.5 บร�ษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด) จำกัด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 3 (ชุดที่ 27) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ไดมีมติ
อนุมัติการค้ำประกันวงเง�นสินเช�่อใหแก บร�ษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด) จำกัด ตามสัดสวนการถือหุน
ภายในวงเง�น 2,700,000 บาท ตอ transcosmos inc ระยะเวลาการค้ำประกัน 2 ป (เร�่มตั้งแต 1 พฤศจ�กายน
2563 ถึง 31 ตุลาคม 2565)
โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือ บร�ษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปนผูถือหุน
รายใหญรวมกัน และ นายธรรมรัตน โชควัฒนา เปนกรรมการทั้งสองบร�ษัท
2. การลงทุน
2.1 ซ�้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง จากบร�ษัท ทอฝน พร็อพเพอรตี้ จำกัด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 12 (ชุดที่ 26) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 อนุมัติการ
ซ�อ้ ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสราง จำนวน 4 แปลง ตัง้ อยูภ ายในโครงการเคนซ�งตันเพลส เขาใหญ ตำบลวังกะทะ อำเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ดินรวม 112 ตารางวา ในราคารวม 58,000,000 บาท ซ�่งเปนราคาตลาด
ที่ขายใหกับบุคคลทั่วไป
โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา เปนผูถือหุนรายใหญของบร�ษัท ทอฝน
พร็อพเพอรต้ี จำกัด ถือหุน 34% โดยนายบุญเกียรติ โชควัฒนา เปนนองชายของ นายบุญชัย โชควัฒนา ซ�ง่ เปน
ประธานกรรมการ บมจ.สหพัฒนพิบูล
2.2 จายคืนเง�นมัดจำคาที่ดินให บมจ สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 4 (ชุดที่ 27) เมื่อวันที่ 10 พฤศจ�กายน 2563 ไดมี
มติอนุมัติการจายคืนเง�นมัดจำคาที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 82318 เลขที่ดิน 148 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศร�ราชา
จังหวัดชลบุร� ใหแก บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ ซ�ง่ ไดจา ยเง�นมัดจำคาทีด่ นิ ไปกอน พรอมดอกเบีย้ ในอัตรา
รอยละ 3 ตอป ตั้งแตวันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 29 พฤศจ�กายน 2563 รวม 604 วัน จำนวนเง�นทั้งสิ้น
19,630,438.60 บาท
โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือ บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง เปนผูถือหุนรายใหญของบร�ษัท
รายการระหวางกันที่เปนรายการธุรกิจปกติ
บร�ษัทฯ มีรายการระหวางกันที่เปนรายการธุรกิจปกติ หร�อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ กับกิจการที่
เกี่ยวของกัน ตามรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเง�น ขอ 38
แนวโนมในการทำรายการระหวางกัน
การดำเนินธุรกิจสวนใหญของบร�ษัท เปนไปตามธุรกิจปกติทางการคา โดยมีเง�่อนไขการคาโดยทั่วไป
ในกรณีรายการระหวางกันที่เปนรายการเกี่ยวโยง บร�ษัทฯ ถือปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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ความรับผิดชอบตอสังคม
ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility)
บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตอการรวมสราง
สังคมสวนรวมใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่พึงมี
เพื่อธำรงไวซ�่งสังคมสวนรวมที่ดีตามปณิธานของดร.เทียม โชควัฒนา ผูกอตั้งเคร�อสหพัฒน ที่มุงเนนใหบร�ษัท
ในเคร�อสหพัฒนดำเนินธุรกิจอยางมีคณ
ุ ธรรม จร�ยธรรมทัง้ ตอคูค า ลูกคา พนักงาน ผูถ อื หุน ตลอดจนสังคมและ
ประเทศชาติ บร�ษัทฯ จ�งยึดถือปณิธานดังกลาวเปนนโยบายในการดำเนินธุรกิจมาอยางตอเนื่อง โดยไดกำหนด
ว�สัยทัศน นโยบายคุณภาพ และคานิยมองคกรที่สะทอนใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอสังคมนี้ดวย
ว�สัยทัศน

“ คุณภาพคูคุณธรรม ผูนำการจำหนาย
เพิ่มพูนสุขใหคนไทย พรอมกาวไกลสูสากล ”

นโยบายคุณภาพ

“ รวมใจพัฒนา สรางนวัตกรรมใหม ขยายชองทางสูสากล
เปนองคกรคนดี รับผิดชอบตอสังคม ”

คานิยมองคกร ( Core Values) : ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)
: การพัฒนาไปขางหนาอยางตอเนื่อง ( Advancement)
: การรวมพลังดวยความสามัคคี ( Harmony)
: มีความมุงมั่นสูความเปนเลิศ (Passion for Excellence)
: องคกรคนดีที่ซ�่อสัตยและยุติธรรม (Truthfulness)
ผูบ ร�หารและพนักงานทุกคนของบร�ษทั ไดยดึ มัน่ ตามนโยบายเร�อ่ งการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี และตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบตอสังคมในทุกระดับ ซ�่งเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน จ�งไดสงเสร�มใหบร�ษัทฯ ดำเนิน
กิจกรรมที่เอื้อประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียและสังคมในมิติตางๆ อยางเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง
แนวคิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บร�ษัทฯ สงเสร�มใหมีระบบบร�หารจัดการที่มีประสิทธ�ภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดยตระหนักและให
ความสำคัญในการปลูกฝงจ�ตสำนึกเร�่องจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได การเปน
ตัวอยางที่ดี มีความรับผิดชอบตอสังคม ซ�่อสัตย จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกรที่แข็งแกรง ที่ผานมาบร�ษัทฯ
ดำเนินงานดวยความโปรงใส และคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมเปนหลัก และจัดใหมีการถายทอด ปลูกฝง
นโยบายดังกลาวใหพนักงานรับทราบทั้งองคกร โดยเร�่มตั้งแตระดับกรรมการบร�หาร ลงมาสูพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ บร�ษัทฯไดจัดทำเอกสาร “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อใหพนักงานทุกระดับไดรับทราบแนว
ปฏิบตั ิ กฎระเบียบในการดำเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาลขององคกร เพราะเช�อ่ วาแนวทางดังกลาวจะเปนสวนหนึง่
ในการชวยสรางความเช�่อมั่นตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ที่จะเปนแรงสนับสนุนและเปนแรง
ผลักดันในการเสร�มสรางใหบร�ษัท มีความเขมแข็ง และสรางความสามารถในการแขงขัน และความสำเร็จใน
ระยะยาวใหกับบร�ษัทฯ ดังนี้
1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
บร�ษัทฯ ใหความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติภายใตกรอบกติกาการแขงขันทางการคาที่
เปนธรรม และจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท มีการปฏิบัติตอคูคาบนพื้นฐานของการแขงขันที่เปนธรรม
ดวยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชนรวมกัน
• มีระบบการคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความปลอดภัยและอาช�วอนามัย เปนมิตรตอสิง่ แวดลอม โดยมีการปฏิบตั ติ อ คูค า บนพืน้ ฐาน
ของการแขงขันที่เปนธรรม เสมอภาค และเคารพซ�่งกันและกัน
• สรางสัมพันธภาพและความเขาใจทีด่ ตี อ กัน แลกเปลีย่ นความรู รวมกันพัฒนาและเพิม่ คุณคาใหแก
สินคาและบร�การ เพื่อการเจร�ญเติบโตรวมกัน
บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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• ไมเร�ยก รับ หร�อยินยอมที่จะรับ ทรัพยสิน หร�อผลประโยชนอื่นใด ซ�่งอยูนอกเหนือขอตกลง
ทางการคา
• ไมทำลายช�่อเสียงของคูแขงทางการคา
• เคารพสิทธ�ในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ไมละเมิดหร�อนำผลงานของผูอื่นไปใชเพื่อประโยชน
สวนตน เวนแตไดรับอนุญาต หร�อใหคาตอบแทนแกเจาของผลงาน
2. การตอตานการทุจร�ตคอรรัปชัน
คณะกรรมการบร�ษัท มีมติอนุมัติการลงนามใน ประกาศเจตนารมณเขารวมโครงการ แนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต (Collective Anti-Corruption : CAC) เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2557
และที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 21) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 ไดมีมติอนุมัตินโยบาย
ตอตานการคอรรัปชัน ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2558 โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติเปนลายลักษณ
อักษร ดังนี้
1. บร�ษัทฯ ไมกระทำ และ/หร�อ ไมสนับสนุนการใหสินบน หากมีการบร�จาคเพื่อการกุศล การบร�จาค
ใหแก พรรคการเมือง รวมถึงการใหของขวัญทางธุรกิจ บร�ษทั ฯ จะดำเนินการดวยความโปรงใส ช�แ้ จงและตรวจ
สอบได
2. สงเสร�มการสรางจ�ตสำนึก และคานิยมในการตอตานคอรรปั ชันใหแกกรรมการบร�ษทั ผูบ ร�หาร และ
พนักงานใหปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และขอบังคับที่เกี่ยวของ โดยจัดทำเอกสารเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ
3. หามกรรมการบร�ษทั ผูบ ร�หาร และพนักงาน กระทำการใด หร�อเปนตัวกลางในการเร�ยก รับทรัพยสนิ
หร�อผลประโยชนใดจาก หนวยงานของรัฐ หร�อหนวยงานเอกชน เพื่อจูงใจหร�อกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึง
การใชตำแหนงหนาที่และ/หร�อ นำขอมูลของบร�ษัทไปแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองหร�อผูอื่น
4. จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะทางการเง�นที่โปรงใสและถูกตอง มีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผล มีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอำนาจใหเหมาะสม เพือ่ ปองกันมิใหเกิดการทุจร�ต
หร�อมีสวนเกี่ยวของกับการทุจร�ต การคอรรัปชัน
5. กำหนดใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชันอยางสม่ำเสมอ ตลอดจน
การทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และขอกำหนดในการดำเนินการ เพือ่ ใหสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ
กฎหมาย และขอบังคับที่เกี่ยวของ
6. จัดใหมชี อ งทางในการสือ่ สารเพือ่ ใหผแู จงเบาะแสสามารถทีจ่ ะแจงเบาะแสอันควรสงสัย โดยใหความ
มั่นใจวาผูแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครอง
บร�ษทั ฯ มุง มัน่ ในการตอตานการคอรรปั ชันเสมอมา โดยไดสอ่ื สารใหพนักงานทุกระดับรับทราบนโยบาย
และขอปฏิบตั ติ ามนโยบายตอตานการคอรรปั ชัน รวมถึงการแจงใหบร�ษทั ยอย บร�ษทั รวม คูค า และลูกคา ไดทราบ
นโยบายตอตานการคอรรัปชันอยางชัดเจน ทั้งนี้ในป 2562 บร�ษัทฯ ไดจัดสงขอมูลเกี่ยวกับแบบประเมินตนเอง
ใหคณะกรรมการแนวรวมปฏิบตั ภิ าคเอกชนไทยในการตอตานการคอรรปั ชัน เพือ่ ตออายุสมาช�ก แนวรวมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต (Re-Certify) จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจร�ต และไดรับการรับรองเมื่อวันที่ 4 พฤศจ�กายน 2562
ในป 2563 บร�ษัทฯ ไมพบประเด็นปญหาขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจร�ตคอรรัปชัน
และการดำเนินงานทีไ่ มสอดคลองกับกฎหมายหร�อขอกำหนดทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการ
ดำเนินธุรกิจแตอยางใด
3. การเคารพสิทธ�มนุษยชน
บร�ษทั ฯ เคารพตอช�วต� และศักดิศ์ ร�ความเปนมนุษยของทุกคน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
เพื่อการไมละเมิดสิทธ�มนุษยชนดังนี้
1. ไมกระทำการใดๆ หร�อไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธ�มนุษยชน
2. ใหความรูความเขาใจในหลักสิทธ�มนุษยชนแกพนักงาน เพื่อนำไปเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไมจำกัดความเปนอิสระหร�อความแตกตางทางความคิด เพศ เช�อ้ ชาติ ศาสนา การเมืองหร�อเร�อ่ งอืน่ ใด
ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงหร�อแตกแยก
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4. จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อใหพนักงานหร�อผูที่เช�่อวาสิทธ�ของตนถูกละเมิดหร�อไดรับการปฏิบัติ
อยางไมเปนธรรม สามารถรองเร�ยนตอบร�ษัท และคำรองเร�ยนพึงไดรับการเอาใจใสและดำเนินการ
อยางเปนธรรม
ในป 2563 บร�ษัท ไมไดรับการรองเร�ยนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธ�มนุษยชน
4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บร�ษัทฯ ถือวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาและเปนปจจัยแหงความสำเร็จของบร�ษัท จ�งปฏิบัติตอ
พนักงานโดยเคารพตอศักดิศ์ ร�ความเปนมนุษย และสิทธ�ขน้ั พืน้ ฐานในการทำงาน ตระหนักถึงความเทาเทียมกัน
ในการจางแรงงาน ไมเลือกปฏิบตั ิ ไมกดี กันดวยเหตุทางเพศ สีผวิ เช�อ้ ชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหร�อสถานะ
อืน่ ใดทีไ่ มไดเกีย่ วของโดยตรงกับการปฏิบตั งิ าน และไมมกี ารใชแรงงานทีผ่ ดิ กฎหมาย ใหผลตอบแทนดวยความ
เปนธรรม เหมาะสมตามความรู ความสามารถ และผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานแตละคน และจัดใหมสี วัสดิการ
และสิทธ�ประโยชนตางๆ ที่เหมาะสมใหกับพนักงาน จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเปนในการปฏิบัติหนาที่
รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัยและอาช�วอนามัย เพื่อเปนการสงเสร�มและ
ยกระดับคุณภาพช�ว�ตของพนักงาน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดำเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดานความปลอดภัย อาช�วอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตอช�วต� และทรัพยสนิ และผลกระทบตอสุขภาพของ
พนักงาน คูคาและผูมีสวนไดเสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลดานความปลอดภัยอยางสม่ำเสมอ
2. สนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ ว�ธป� ฏิบตั ิ และมาตรฐานการทำงาน
ที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคลองตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงานสภาพแวดลอม
ว�ธ�การทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเคร�่องมือและอุปกรณคุมครองความปลอดภัยใหกับพนักงาน
3. มีการเตร�ยมความพรอมเพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉิน โดยจัดทำ ฝกซอมและปรับปรุงแผนฉุกเฉิน
อยางตอเนือ่ ง ทัง้ นีเ้ พือ่ ปองกันและลดความสูญเสียตอช�วต� และทรัพยสนิ ของบร�ษทั พนักงาน คูค า และผูเ กีย่ วของ
4. สรางวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองคกร ซ�่งจะชวยใหเกิดความปลอดภัยในการทำงาน
ไดอยางยั่งยืน
นอกจากนี้ บร�ษทั ฯ ใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทีถ่ อื เปนหัวใจสำคัญทำใหบร�ษทั ดำเนินธุรกิจ
ประสบความสำเร็จตามเปาหมาย มุงพัฒนา สงเสร�มการเพิ่มพูนทักษะ ความรู ความสามารถ ของพนักงาน
อยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหพรอมรองรับการเปลีย่ นแปลง และการเติบโตของบร�ษทั อยางยัง่ ยืน บร�ษทั ฯ จ�งมีการอบรม
ใหกับพนักงานทุกระดับ ทั้งการจัดอบรมภายใน และการเขารับการอบรมจากภายนอก
5. ความรับผิดชอบตอผูบร�โภค
บร�ษทั ฯ ตระหนักวาความพึงพอใจและความเช�อ่ มัน่ ของลูกคาเปนกุญแจสำคัญ อันจะนำไปสูค วามสำเร็จ
ของบร�ษัทอยางยั่งยืน จ�งดำเนินธุรกิจดานผลิต จัดจำหนายสินคาและบร�การที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตอช�ว�ตและ
สุขอนามัยของผูบ ร�โภค ในราคาทีส่ มเหตุสมผล ไมมกี ารผูกขาดราคาสินคา ยึดถือความซ�อ่ สัตย สุจร�ตเปนธรรม
และไมกระทำการใดๆ ทีเ่ ปนการละเมิดสิทธ�ของลูกคา นอกจากนีบ้ ร�ษทั ฯ ยังมุง มัน่ พัฒนาสินคาและบร�การ คิดคน
นวัตกรรมใหมๆ เพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบร�การ อีกทั้งไมมีการโฆษณาที่เกินจร�ง โดยใหขอมูลผูบร�โภคอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
ผูบ ร�โภคสามารถเขาถึงสินคาและบร�การของบร�ษทั ผานชองทางการจำหนายสินคาทีห่ ลากหลาย โดยมี
ขนาดบรรจุภณ
ั ฑทห่ี ลากหลาย และเหมาะสมตามชองทางการจำหนาย มีการพัฒนาสินคาเฉพาะกลุม และชองทาง
การจำหนาย เพื่อใหตรงตามความตองการของผูบร�โภค
นอกจากนี้ บร�ษทั ฯ จัดใหมศี นู ยประสานงานผูบ ร�โภค เพือ่ เปนชองทางใหลกู คา และผูบ ร�โภคใชในการ
ติดตอ ใหความคิดเห็น ขอติชม และขอรองเร�ยน ซ�่งบร�ษัทฯ ไดใหความสำคัญตอทุกขอรองเร�ยน และมีการ
ตอบสนองตอขอรองเร�ยนอยางรวดเร็วและมีประสิทธ�ภาพ
กรณีขอรองเร�ยนเกี่ยวกับการบร�การ มีการแจงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อทำการปรับปรุง แกไข
และอบรมว�ธ�การปฏิบัติงานที่ถูกตอง เพื่อลดความผิดพลาดจากการบร�การเหลานั้น
บร�ษัทฯ มีระบบการจัดเก็บขอมูลผูรองเร�ยนเพื่อรักษาความเปนสวนตัว มีการจัดเก็บขอมูลรองเร�ยน
ว�ธ�ดำเนินการ และการติดตามผล เพื่อใหมั่นใจวาทุกขอรองเร�ยนไดรับการแกไขและดำเนินการอยางเปนธรรม
บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีตอสิ่งแวดลอม โดยกำหนดเปนนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดำเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดานสิ่งแวดลอม โดยคำนึงถึงผล
กระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอยางสม่ำเสมอ
2. สรางวัฒนธรรมองคกรและสรางจ�ตสำนึกใหพนักงานทุกระดับ เกิดความรวมมือและความรับผิดชอบ
ในการจัดการสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธ�ภาพและยั่งยืน
3. สงเสร�มใหความรู และฝกอบรมแกพนักงานทุกคนในเร�่องสิ่งแวดลอม
4. สงเสร�มระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ตั้งแตการใชทรัพยากรอยางประหยัด มีมาตรการบำบัด
และฟน ฟู การทดแทน การเฝาระวังดูแลและปองกันผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยางยัง่ ยืน
5. มีระบบคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6. สงเสร�มการพัฒนาและเผยแพรเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่พึงมีตอประเทศชาติ ชุมชนและสังคม
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น เพื่อธำรงรักษาไวซ�่งสังคมและสวนรวมที่ดี โดยกำหนดเปนนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ไมดำเนินธุรกิจที่ทำใหสังคมเสื่อมลง และไมละเมิดสิทธ�ของบุคคลอื่นที่อยูรวมในชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝงจ�ตสำนึกความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวม ใหเกิดข�้นในบร�ษัทและพนักงาน
ทุกระดับอยางตอเนื่อง
3. กำหนดใหมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบที่เกิดข�้นตอชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการ
ดำเนินงานของบร�ษัท
4. สงเสร�มการอนุรักษวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น
5. รวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ใหการสนับสนุนในกิจกรรมที่กอใหเกิดสาธารณประโยชน
7. สรางรายไดและสงเสร�มเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจางงานและผลิตภัณฑชุมชน
8. สรางความสัมพันธอันดีใหเกิดข�้นระหวางบร�ษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกตอง
โปรงใส เปนธรรม
8. นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม
บร�ษทั ฯ คำนึงถึงการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดลอมตางๆ ทีอ่ าจสงผลกระทบตอองคกรและผูม สี ว นไดเสีย
ทุกกลุม และยังคงดำเนินการอยางตอเนื่องในเร�่อง “New Thinking” เพื่อใหทุกหนวยงานระดมความคิด
สรางสรรค คิดนวัตกรรมใหมๆ เพื่อปรับปรุง พัฒนากระบวนการทำงานในทุกมิติ ใหสามารถตอบสนองตอการ
เปลีย่ นแปลงของสภาพแวดลอมตางๆ และตองคำนึงถึงผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม ทัง้ ภายในและภายนอก โดยมีการ
นำเสนอโครงการตอคณะกรรมการ “New Thinking Group” ซ�่งในป 2563 มีหนวยงานตางๆ สงโครงการ
เขารวมประกวดจำนวน 16 โครงการ โดยรางวัลชนะเลิศ ไดแกโครงการ “ช�ว�ตว�ถีใหม ไรขยะ” ของหนวยงาน
สงเสร�มการตลาด 2 และรางวัลรองชนะเลิศ โครงการ “Digital Supply Chain Finance” ของหนวยงาน
Supply Chain Food
ในป 2563 บร�ษทั ฯ ดำเนินธุรกิจอยางไมมผี ลกระทบดานลบตอความรับผิดชอบตอสังคม ไมมกี รณีทม่ี ี
การฝาฝนกฎหมาย หร�อถูกกลาวหาวามีผลกระทบดานลบตอสังคม สิ่งแวดลอม หร�อไมเปนไปตามหลักการ
ทั้ง 8 ขอ
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กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม
นอกเหนือจากความเปนผูนำดานการจัดจำหนายสินคาอุปโภคบร�โภค บร�ษัทฯ ไดใหความสำคัญกับ
ทุกภาคสวน ทั้งพนักงาน และชุมชน รวมถึงระดับประเทศ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนไปพรอมๆ กัน
สนับสนุนดานการศึกษา
•

โครงการทบทวนความรูสูมหาว�ทยาลัยกับสหพัฒน ครั้งที่ 23
โครงการที่เปดโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนใหเปนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมในอนาคต จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโคว�ด-19 จ�งจัดติวในรูปแบบใหม “Live Streaming
Class ติวฟร�แบบใหม อยูไ หนก็ตวิ ได” ผานระบบ Interactive Video Platform บนเว็บไซต Sahapat Admission
ที่ออกแบบและพัฒนาระบบใหเหมือนติวอยูในหองเร�ยนจร�ง ติวจบโครงการฯ ยังไดรับใบ Certificate Online
เพื่อนำไปยื่นประกอบการสมัครเขามหาว�ทยาลัย

•

โครงการสหพัฒนใหนองปที่ 5
สานตอเจตนารมยทานประธาน ดร. เทียม โชควัฒนา เร�่องคุณธรรม ความซ�่อสัตย บร�ษัทฯ ยังคงจัดทำ
โครงการสหพัฒนใหนองอยางตอเนื่อง ในรูปแบบของรายการสรางสรรคเพื่อสังคม โดยไปตามโรงเร�ยนตางๆ
ทัว่ ประเทศ เฟนหาตัวแทนเด็กดี ถายทอดเร�อ่ งราวเพือ่ สรางแรงบันดาลใจ ปลูกจ�ตสำนึกเร�อ่ งคุณธรรม ความซ�อ่ สัตย
อีกทั้งยังใหเด็กไดเร�ยนรู เร�่องการลดปร�มาณขยะ คัดแยกขยะที่สามารถนำไปร�ไซเคิล กับขยะทั่วไป และการ
กำจัดขยะอยางถูกว�ธ� นอกจากนี้ยังใหความสำคัญกับการบร�โภคอาหารที่มีคุณคา มีประโยชน จ�งสรางสรรค
เมนูอาหารกลางวันใหกบั นองๆ ตามโรงเร�ยนตางๆ โครงการมีความมุง มัน่ ทีจ่ ะเปนสวนหนึง่ ในการสรางพัฒนาการ
ใหเด็กไทย และเติบโตเปนอนาคตของชาติตอไป
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โครงการประชารัฐการจางงานคนพิการ ตามมาตรา 33, 34, 35
บร�ษทั สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหาชน) รวมลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) กับ บร�ษทั วัลเคน โคลิอะชัน่ จำกัด
เพื่อสงเสร�มทักษะทางดิจ�ทัล และยกระดับการจางงานผูพิการ ชวยพัฒนาคุณภาพช�ว�ตใหผูพิการอยางยั่งยืน
• โครงการ เดอะ ไกดไลท ศูนยสนับสนุนการเร�ยนรูสำหรับนักศึกษาพิการ
โครงการที่ทำหนาที่เปนเคร�่องมือชวยนักศึกษาบกพรองทางการมองเห็นไดเร�ยนรู คนควาหาขอมูลดาน
การเร�ยน โดยบร�ษทั ฯ สนับสนุนการปฎิบตั งิ านของศูนยนกั ศึกษาทีพ่ กิ ารบกพรองทางการมองเห็น โดยดำเนินการ
4 ดาน คือ
1. สราง Material Hub รวบรวมสื่อการเร�ยน
2. จัดทำ Toolkits
3. จัด Workshop พัฒนาทักษะและศักยภาพ
4. Training Buddy เพื่อนชวยเร�ยนใหนักศึกษาบกพรองทางการมองเห็น

•

โครงการรานคาประชารัฐเพื่อชุมชน

บร�ษทั ฯ ในฐานะภาคเอกชน ทำงานรวมกับหนวยงานภาครัฐ ไดแก กรุงเทพฯ จังหวัดชลบุร� จังหวัดกาญจนบุร�
จังหวัดสระบุร� และภาคสังคมคือมูลนิธ�นวัตกรรมทางสังคม ใหความชวยเหลือคนพิการ หร�อผูดูแลคนพิการ
ดวยการสรางอาช�พ จัดใหมรี า นคาของตนเอง เพือ่ สรางรายได สามารถนำไปเลีย้ งดูตนเอง และครอบครัว ใหเกิด
คุณภาพช�ว�ตที่ดีข�้นอยางยั่งยืน
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สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ
ดานดนตร�
• สนับสนุนงานคอนเสิรตการกุศล ชร�นทร อิน คอนเสิรต หมายเลข 19 “70 ป ที่โลกไมลืม”

ดานกีฬา
• สนับสนุนงานว�่ง The Navitrail และงานว�่ง CM6 ซ�่งรายไดนำไปซ�้ออุปกรณเปาลมใบไมชวยดับไฟปา
มอบใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื ทีจ่ งั หวัดเช�ยงใหม และสนับสนุนการศึกษาเด็กในโรงเร�ยนชนบท
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ดานกิจกรรมพิเศษตางๆ
• สนับสนุนทุนทรัพยใหกับมูลนิธ� ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อนำไปทำกิจกรรมตางๆ
• โครงการคนไทยไมทิ้งกัน แทนกำลังใจจากเรา … เคร�อสหพัฒน
เนือ่ งจากสถานการณการระบาดของโรคโคว�ด 19 ไดสง ผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง เคร�อสหพัฒน
โดยคุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) จ�งไดรวมพลังบร�ษัทในเคร�อ
ผลิต และแจกจายสิ่งของใหกับทุกภาคสวนของประเทศ อาทิ
• หนากากผา จำนวน 1,000,000 ช�้น มอบใหประชาชนทั่วประเทศ ผานทางกระทรวงมหาดไทย

• ชุด PPE ทีส่ ามารถซักไดสงู สุด 20 ครัง้ จำนวน 4,000 ชุด มอบผานสำนักนายกรัฐมนตร� เพือ่ สงตอไป
ยังโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

83

รายงานประจำป 2563

ความรับผิดชอบตอสังคม
• โครงการบะหมี่ซ�่อสัตย 1,000,000 ซอง โดยจัดเปนชุดผลิตภัณฑซ�่อสัตย ซ�่งประกอบดวย บะหมี่กึ่ง
สำเร็จรูปตราซ�่อสัตย และปลากระปองซ�่อสัตย

โดยบร�ษัทฯ ไดแจกจายชุดผลิตภัณฑซ�่อสัตยไปยัง
- ประชาชนในชุมชนรอบบร�ษัท
- ผูประกอบอาช�พขับรถแท็กซ�่
- ประชาชนที่อาศัยในชุมชนแออัดทั่วกรุงเทพ โดยมอบผานทานผูวาราชการกรุงเทพ
พลตำรวจเอกอัศว�น ขวัญเมือง
- มอบใหขาราชการตำรวจ และตำรวจตระเวนชายแดน โดยมอบผานผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ
พลตำรวจเอกจักรทิพย ชัยจ�นดา
- กระจายไปยังตูปนสุข ในตางจังหวัด รวม 20 จังหวัด

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

84

ความรับผิดชอบตอสังคม

• การจัดกิจกรรมรำลึก ดร.เทียม โชควัฒนา เคร�อสหพัฒนรวมกันจัดชุดผลิตภัณฑเคร�อสหพัฒน และ
มอบใหกับประชาชนที่อาศัยรอบชุมชนสวนอุตสาหกรรมเคร�อสหพัฒน ศร�ราชา สวนอุตสาหกรรมเคร�อสหพัฒน
ลำพูน และสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน กบินทรบุร� เพื่อชวยบรรเทาความเดือดรอน
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบร�ษัทตอรายงานทางการเง�น
คณะกรรมการบร�ษทั ไดตระหนักถึงภาระหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบร�ษทั จดทะเบียน
ในการเปนผูรับผิดชอบตองบการเง�นของบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย ซ�่งงบการเง�น
ดังกลาวไดจดั ทำข�น้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น (TFRS) โดยพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญช�ทเ่ี หมาะสม
และถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ ประกอบกับการใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผล
ในการจัดทำ
มีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเง�น ตลอดจนแสดงคำอธ�บาย
และการว�เคราะห ฐานะการเง�นและผลการดำเนินงานของบร�ษทั และบร�ษทั ยอย เพือ่ ใหเกิดประโยชนตอ ผูถ อื หุน
และนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเง�นดังกลาวไดผานการตรวจสอบและใหความเห็นอยางไมมีเง�่อนไขจากผูสอบ
บัญช�รับอนุญาตที่เปนอิสระ
นอกจากนี้คณะกรรมการบร�ษัท ไดสงเสร�มใหบร�ษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจน
จัดใหมีระบบการบร�หารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผล เพื่อใหมั่นใจไดวา
การบันทึกขอมูลทางบัญช�มีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไวซ�่งทรัพยสินของบร�ษัท และ
บร�ษัทยอย รวมถึงปองกันไมใหเกิดการทุจร�ตหร�อการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษัท ซ�่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระทำหนาที่สอบทาน
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเง�น และระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได
ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ�่งแสดงไวในรายงานประจำป และแบบแสดงรายการขอมูล
ประจำป (แบบ 56-1) แลว
คณะกรรมการบร�ษัท มีความเห็นวาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบร�หารความเสี่ยง และระบบ
การควบคุมภายในของบร�ษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสรางความเช�่อมั่นอยางสมเหตุสมผลไดวา
งบการเง�นของบร�ษัทและบร�ษัทยอย สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไดจัดทำและเปดเผยโดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสำคัญ

(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2564
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รายงานของผูสอบบัญช�รับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการของบร�ษทั สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหาชน)
และบร�ษัทยอย (“กลุมบร�ษัท”) และของเฉพาะบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (“บร�ษัท”) ซ�่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเง�นรวมและงบแสดงฐานะการเง�นเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเง�นสดรวมและงบกระแสเง�นสด
เฉพาะกิจการสำหรับปสน้ิ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเง�นรวมและฐานะ
การเง�น เฉพาะกิจการของบร�ษทั สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหาชน) และบร�ษทั ยอย และของเฉพาะบร�ษทั สหพัฒนพิบลู
จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเง�นสดรวมและกระแสเง�นสดเฉพาะกิจการ สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช� ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไว
ในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญช�ตอการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการในรายงาน
ของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบร�ษัทตามขอกำหนดจรรยาบรรณของผูประกอบว�ชาช�พบัญช�ที่
กำหนดโดยสภาว�ชาช�พบัญช�ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ
และขาพเจาไดปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซ�ง่ เปนไปตามขอกำหนดเหลานี้ ขาพเจาเช�อ่ วา
หลักฐานการสอบบัญช�ทข่ี า พเจาไดรบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
เร�่องสำคัญในการตรวจสอบ
เร�่องสำคัญในการตรวจสอบคือเร�่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบว�ชาช�พของ
ขาพเจาในการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการสำหรับงวดปจจุบนั ขาพเจาไดนำเร�อ่ งเหลานี้
มาพิจารณาในบร�บทของการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสำหรับเร�่องเหลานี้
เร�่องสำคัญในการตรวจสอบ พรอมว�ธ�การตรวจสอบมีดังตอไปนี้
คาสงเสร�มการขายคางรับ-คางจาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บร�ษัทฯ มีคาสงเสร�มการขายคางจาย จำนวน 2,731.10 ลานบาท
และคาสงเสร�มการขายคางรับ จำนวน 2,315.23 ลานบาท ซ�ง่ เกิดจากบร�ษทั ฯ ไดมกี ารจัดกิจกรรมทางการตลาด
มากมาย โดยบร�ษทั ฯ จะไดรบั เง�นสนับสนุนการจัดกิจกรรมในรูปแบบของสวนลดพิเศษจากผูจ ำหนายสินคา ซ�ง่ มี
จำนวนทีเ่ ปนสาระสำคัญ โดยคาสงเสร�มการขายจะผันแปรไปตามลักษณะและชวงเวลาทีเ่ กิดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของ
ผูบ ร�หารจะประมาณการคาสงเสร�มการขายจายและคาสงเสร�มการขายรับ ขาพเจาจ�งใหความสนใจในการตรวจสอบ
เกี่ยวกับมูลคาและระยะเวลาในการรับรูรายการคาสงเสร�มการขาย คางจายและคางรับที่ผูบร�หารประมาณข�้น
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ขาพเจาไดรับความเช�่อมั่นเกี่ยวกับรายการคาสงเสร�มการขาย ดังนี้
• ทำความเขาใจ ประเมินการควบคุมภายในทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม และ
ประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ เชน การจัดทำแผน
กิจกรรมประจำป แผนการจัดรายการประจำป ขัน้ ตอนการขออนุมตั คิ า สงเสร�มการขาย ขัน้ ตอนการ
ขออนุมัติการจัดรายการ ขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ และการบันทึกขอมูล รวมทั้งการปด
รายการคาสงเสร�มการขายที่เกิดข�้น
• ทดสอบระบบการควบคุมภายในที่สำคัญของผูบร�หารที่เกี่ยวกับการรับรูคาสงเสร�มการขายจายและ
คาสงเสร�มการขายรับ
• สุม ตรวจสอบการบันทึกคาสงเสร�มการขายระหวางป และตอนสิน้ ปวา บันทึกดวยจำนวนและระยะเวลา
ที่เหมาะสมหร�อไม โดยตรวจสอบกับขอตกลงหร�อหลักฐานการติดตอกับผูขาย การอนุมัติรายการ
• ตรวจตัดยอดรายการคาสงเสร�มการขายจายและรับ กอนและหลังวันที่ในงบการเง�น โดยตรวจสอบ
ตามขอตกลงหร�อหลักฐานติดตอกับผูขาย
การวัดมูลคาของเง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ตามทีไ่ ดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเง�นขอ 13 กลุม บร�ษทั มีเง�นลงทุนในตราสารทุนทีไ่ มได
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหลายแหงเปนจำนวนเง�น 6,696.08 ลานบาทในงบการเง�นรวม และจำนวน
6,648.79 ลานบาทในงบการเง�นเฉพาะกิจการ ซ�ง่ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที่ 9 เร�อ่ ง เคร�อ่ งมือ
ทางการเง�น กำหนดใหตองวัดมูลคาเง�นลงทุนในตราสารทุนดวยมูลคายุติธรรม และกลุมบร�ษัทไดจัดประเภท
เง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนเง�นลงทุนในสินทรัพยทางการเง�น
ที่กำหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุมบร�ษัทมีความเสี่ยงที่เปนสาระสำคัญ
เกี่ยวกับการประเมินมูลคาของเง�นลงทุนโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาซ�่งใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดอยาง
เปนนัยสำคัญ เชน การคิดลดกระแสเง�นสด การคิดลดเง�นปนผล หร�อมูลคาสินทรัพยสทุ ธ�ทร่ี ายงานลาสุดปรับปรุง
ดวยปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ (ถามี) ซ�่งผูบร�หารตองใชดุลยพินิจอยางมากในการเลือกใชโมเดลการวัดมูลคา และ
ขอสมมติฐานตางๆ ขาพเจาจ�งเห็นวาเร�่องดังกลาวเปนเร�่องสำคัญในการตรวจสอบ
ขาพเจาไดรบั ความเช�อ่ มัน่ เกีย่ วกับการวัดมูลคาของเง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษทั ทีไ่ มไดจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย ดังนี้
• ทำความเขาใจ และประเมินกระบวนการวัดมูลคาของเง�นลงทุน ซ�ง่ รวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของเทคนิคที่ใชในการประเมินมูลคา
• พิจารณาความเหมาะสมของขอสมมติฐานทีส่ ำคัญทีใ่ ชในการประเมินมูลคา รวมทัง้ ขอมูลทีใ่ ชในการ
คำนวณ เชน อัตราคิดลด และอัตราการเติบโตของรายไดในระยะยาว เปนตน
• ทดสอบการคำนวณมูลคายุติธรรมของเง�นลงทุน ตามแบบจำลองของการลงทุน
• ประเมินความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่เกี่ยวของ
ขอมูลอื่น

ผูบร�หารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซ�่งรวมอยูในรายงานประจำปของ
กลุม บร�ษทั แตไมรวมถึงงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการและรายงานของผูส อบบัญช�ทอ่ี ยูใ นรายงานนัน้
ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจำปภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญช�นี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและ
ขาพเจาไมไดใหความเช�่อมั่นตอขอมูลอื่น
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ความรับผิดชอบของขาพเจาทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการคือ
การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสำคัญกับงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ
หร�อกับความรูท ไ่ี ดรบั จากการตรวจสอบของขาพเจา หร�อปรากกฎวาขอมูลอืน่ มีการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจร�ง
อันเปนสาระสำคัญหร�อไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจำปของกลุมบร�ษัท หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญ ขาพเจาจะสือ่ สารเร�อ่ งดังกลาวกับผูม หี นาทีใ่ นการกำกับดูแล เพือ่ ใหมกี ารดำเนินการ
แกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจร�งอยางเหมาะสม
ความรับผิดชอบของผูบ ร�หารและผูม หี นาทีใ่ นการกำกับดูแลตองบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ
ผูบร�หารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ
เหลานี้โดยถูกตองตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ทีผ่ บู ร�หารพิจารณาวาจำเปนเพือ่ ใหสามารถจัดทำงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการทีป่ ราศจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อขอผิดพลาด
ในการจัดทำงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ ผูบ ร�หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุมบร�ษัทในการดำเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเร�่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตอเนื่องตามความเหมาะสม
และการใชเกณฑการบัญช�สำหรับการดำเนินงานตอเนือ่ งเวนแตผบู ร�หารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกลุม บร�ษทั หร�อหยุด
ดำเนินงานหร�อไมสามารถดำเนินงานตอเนื่องตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเง�น
ของกลุมบร�ษัท
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญช�ตอการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเช�่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเง�นรวม
และงบการเง�นเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญหร�อไม ไมวา
จะเกิดจากการทุจร�ตหร�อขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญช�ซ�่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย
ความเช�อ่ มัน่ อยางสมเหตุสมผลคือความเช�อ่ มัน่ ในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญช�จะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญที่มีอยูไดเสมอไป
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�งอาจเกิดจากการทุจร�ตหร�อขอผิดพลาด และถือวามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผลวารายการทีข่ ดั ตอขอเท็จจร�งแตละรายการหร�อทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผูใชงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการจากการใชงบการเง�นเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญช�ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผูประกอบว�ชาช�พตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญในงบการเง�น
รวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ ไมวา จะเกิดจากการทุจร�ตหร�อขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ าน
ตามว�ธก� ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองตอความเสีย่ งเหลานัน้ และไดหลักฐานการสอบบัญช�ทเ่ี พียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญ ซ�ง่ เปนผลมาจากการทุจร�ตจะสูงกวาความเสีย่ งทีเ่ กิดจากขอผิดพลาด
เนื่องจากการทุจร�ตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวน
การแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจร�งหร�อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำความเขาใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วของกับการตรวจสอบเพือ่ ออกแบบว�ธก� ารตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธ�ผล
ของการควบคุมภายในของกลุมบร�ษัท
บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญช�ที่ผูบร�หารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญช� และการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซ�่งจัดทำโดยผูบร�หาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญช�สำหรับการดำเนินงานตอเนื่องของผูบร�หาร
และจากหลักฐานการสอบบัญช�ที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ
หร�อสถานการณทอ่ี าจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนยั สำคัญตอความสามารถของกลุม บร�ษทั ในการ
ดำเนินงานตอเนื่องหร�อไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญ ขาพเจาตอง
กลาวไวในรายงานของผูส อบบัญช�ของขาพเจาโดยใหขอ สังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเง�นรวม
และงบการเง�นเฉพาะกิจการทีเ่ กีย่ วของ หร�อถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของ
ขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข�้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญช�ที่ไดรับจนถึงวันที่ใน
รายงานของผูส อบบัญช�ของขาพเจา อยางไรก็ตามเหตุการณหร�อสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุ
ใหกลุมบร�ษัทตองหยุดการดำเนินงานตอเนื่อง
• ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ
ในรูปแบบที่ทำใหมีการนำเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหร�อไม
• ไดรับหลักฐานการสอบบัญช�ที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเง�นของกิจการภายใน
กลุม หร�อกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม บร�ษทั เพือ่ แสดงความเห็นตองบการเง�นรวม ขาพเจารับผิดชอบ
ตอการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบร�ษัท ขาพเจาเปน
ผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาไดสอ่ื สารกับผูม หี นาทีใ่ นการกำกับดูแลในเร�อ่ งตางๆ ทีส่ ำคัญ ซ�ง่ รวมถึงขอบเขตและชวงเวลา
ของการตรวจสอบตามทีไ่ ดวางแผนไว ประเด็นทีม่ นี ยั สำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองทีม่ นี ยั สำคัญ
ในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคำรับรองแกผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวของกับความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจน
เร�่องอื่น ซ�่งขาพเจาเช�่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและ
มาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
จากเร�อ่ งทีส่ อ่ื สารกับผูม หี นาทีใ่ นการกำกับดูแล ขาพเจาไดพจิ ารณาเร�อ่ งตางๆ ทีม่ นี ยั สำคัญทีส่ ดุ ในการ
ตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการในงวดปจจุบนั และกำหนดเปนเร�อ่ งสำคัญในการตรวจสอบ
ขาพเจาไดอธ�บายเร�อ่ งเหลานีใ้ นรายงานของผูส อบบัญช� เวนแตกฎหมายหร�อขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะ
เกี่ยวกับเร�่องดังกลาว หร�อในสถานการณที่ยากที่จะเกิดข�้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเร�่องดังกลาวใน
รายงานของขาพเจาเพราะการกระทำดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว
บร�ษัท สอบบัญช� ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

(นางสุว�มล กฤตยาเกียรณ)
ผูสอบบัญช�รับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
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งบแสดงฐานะการเง�น
บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

งบการเง�นรวม
สินทรัพย

หมายเหตุ

สินทรัพยหมุนเว�ยน
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
เง�นลงทุนชั่วคราว
สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น
ตั๋วเง�นรับการคา
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเง�นที่ครบกำหนด
ชำระใน 1 ป
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา - หมุนเว�ยน
คาสงเสร�มการขายคางรับ
เง�นใหกูยืมระยะสั้น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเว�ยนที่ถือไวเพื่อขาย
รวมสินทรัพยหมุนเว�ยน
สินทรัพยไมหมุนเว�ยน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเง�น
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา - ไมหมุนเว�ยน
เง�นลงทุนระยะยาว - เง�นฝากสถาบันการเง�น
เง�นฝากสถาบันการเง�นที่ติดภาระค้ำประกัน
สินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอื่น
เง�นลงทุนเผื่อขาย
เง�นลงทุนในบร�ษัทรวม
เง�นลงทุนในบร�ษัทยอย
เง�นลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยสิทธ�การใช
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
สินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�
สินทรัพยไมหมุนเว�ยนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเว�ยน
รวมสินทรัพย

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

6
7
7
8
9

2,551,574,320.97
0.00
1,463,273,828.81
4,531,449,100.55
477,808,282.35

1,387,802,318.04
1,450,704,454.16
0.00
4,519,189,081.32
561,958,708.21

2,374,093,149.94
0.00
992,815,287.15
4,476,278,346.17
477,808,282.35

1,138,556,512.36
1,272,056,916.44
0.00
4,515,489,666.43
553,204,428.21

12
12

0.00
1,309,425.41
2,315,232,930.22
31,050,000.00
932,350,338.02
10,955,376.83
148,879.97
12,315,152,483.13

7,389,211.31
0.00
2,090,581,753.37
27,500,000.00
892,624,353.65
21,617,716.29
148,879.97
10,959,516,476.32

0.00
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
2,090,581,753.37
27,500,000.00
835,917,463.62
9,470,741.98
0.00
10,442,777,482.41

0.00
5,028,718.59
0.00
2,269,061.32
15,271,427,491.30
0.00
964,066,839.35
0.00
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

2,796,183.70
0.00
159,000,000.00
2,252,140.60
0.00
9,002,580,735.13
935,014,258.21
0.00
1,205,889,922.57
3,088,353,942.21
1,614,570,445.37
0.00
19,223,353.94
14,476,851.73
20,308,480.06
72,168,942.02
16,136,635,255.54
27,096,151,731.86

0.00
0.00
0.00
0.00
15,187,134,491.30
0.00
747,518,085.13
1,413,700,847.08
0.00
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

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,002,580,735.13
717,195,392.72
1,413,700,847.08
1,184,096,922.57
2,003,536,520.86
1,347,585,099.63
0.00
0.00
13,656,398.04
0.00
66,668,412.92
15,749,020,328.95
26,191,797,811.36

10
11

12
12
13
13
13
14
15
13
16
17
18
19
21
20

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

งบการเง�นรวม
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินหมุนเว�ยน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเว�ยนอื่น
23
คาสงเสร�มการขายคางจาย
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเง�นที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนี่งป
25
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหนี่งป
26
ประมาณการหนี้สินหมุนเว�ยนสำหรับ
ผลประโยชนพนักงาน
27
เง�นกูยืมระยะสั้นอื่น
24
ภาษีเง�นไดนิติบุคคลคางจาย
รวมหนี้สินหมุนเว�ยน
หนี้สินไมหมุนเว�ยน
เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเง�น
25
หนี้สินตามสัญญาเชา
26
หนี้สินภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�
21
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเว�ยนสำหรับ
ผลประโยชนพนักงาน
27
หนี้สินไมหมุนเว�ยนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเว�ยน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเร�อนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 330,000,000 หุน หุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระแลว
หุนสามัญ 330,000,000 หุน หุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กำไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแลว
ทุนสำรองตามกฎหมาย
30
สำรองหุนทุนซ�้อคืน
29, 31
ยังไมไดจัดสรร
หุนทุนซ�้อคืน
29
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของบร�ษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้
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5,161,182,545.74
2,731,100,596.42

4,953,791,873.74
2,421,859,697.76

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

4,964,220,672.35
2,421,859,697.76

0.00

0.00

0.00

24,842,019.97

0.00

0.00

26,721,862.51

0.00

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

0.00
26,219,000.00
94,880,766.10
7,496,751,337.60

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

0.00
26,219,000.00
81,238,029.93
7,518,379,420.01

0.00
0.00
1,921,850,753.69

0.00
0.00
914,889,123.03

0.00
69,324,989.32
1,780,087,779.53

72,495,544.27
0.00
773,126,148.87

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

222,947,253.01
46,598,260.38
1,184,434,636.42
8,681,185,974.02

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

194,835,007.64
30,505,182.80
1,070,961,883.58
8,589,341,303.59

330,000,000.00

330,000,000.00

330,000,000.00

330,000,000.00

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

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

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

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

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

60,000,000.00
0.00
11,765,479,186.11
0.00
4,323,641,427.47
18,222,561,868.97
192,403,888.87
18,414,965,757.84
27,096,151,731.86

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

60,000,000.00
0.00
11,158,136,817.83
0.00
4,310,878,434.55
17,602,456,507.77
0.00
17,602,456,507.77
26,191,797,811.36

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

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

งบการเง�นรวม
หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการใหเชาและบร�การ
รายไดเง�นปนผล
รายไดอื่น
กำไรจากการจำหนายสินทรัพย
กำไรจากการขายตราสารทุน-หลักทรัพยจดทะเบียน
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
ตนทุนการใหเชาและบร�การ
ตนทุนในการจัดจำหนาย
คาใชจายในการบร�หาร
ขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพย
รวมคาใชจาย
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
รายไดทางการเง�น
ตนทุนทางการเง�น
ขาดทุนจากการดอยคาของเง�นลงทุน
รายการกลับบัญช�คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข�้น
สวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเง�นลงทุนในบร�ษัท
รวมที่ใชว�ธ�สวนไดเสีย
กำไร (ขาดทุน) กอนภาษีเง�นได
คาใชจายภาษีเง�นได
21
กำไร (ขาดทุน) สำหรับป
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหมไวในกำไรหร�อขาดทุน
ในภายหลัง :
ผลตางของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงคางบการเง�น
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกำไรหร�อ
ขาดทุนในภายหลัง

2563

2562

2563

2562

32,138,866,008.68
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

32,802,812,251.37
175,640,729.56
284,448,291.07
79,231,458.73
0.00
1,237,000.00
33,343,369,730.73

31,865,758,359.70
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

32,805,231,816.21
71,961,184.20
297,447,216.07
121,131,384.46
353,489.20
1,237,000.00
33,297,362,090.14

26,992,495,041.08 27,626,018,762.26 26,975,573,853.09 27,847,241,365.12
177,662,838.19
102,786,731.41
22,942,692.51
22,054,340.26
2,805,979,489.60 2,805,764,691.11 2,760,690,164.38 2,792,678,339.34
649,918,422.45
725,704,110.27
632,811,261.55
712,327,112.64
0.00
1,247,525.61
0.00
0.00
30,626,055,791.32 31,261,521,820.66 30,392,017,971.53 31,374,301,157.36
2,088,457,956.88 2,081,847,910.07 1,886,150,042.31 1,923,060,932.78
28,022,168.81
50,191,676.93
21,955,880.65
42,947,418.35
(1,428,699.05 )
(387,325.57)
(11,437,931.33 )
(9,517,813.03 )
0.00
(45,880,000.00)
0.00
(60,460,000.00 )
0.00
17,261,549.15
0.00
0.00
(1,390,037.89 )
0.00
(1,390,037.89 )
0.00
4,173,970.02
2,117,835,358.77
373,885,839.12
1,743,949,519.65

1,191,185.28
2,104,224,995.86
359,256,977.86
1,744,968,018.00

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

0.00
1,896,030,538.10
320,819,031.47
1,575,211,506.63

5,499,944.48

1,193,351.89

0.00

0.00

5,499,944.48

1,193,351.89

0.00

0.00

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้

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

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

งบการเง�นรวม
หมายเหตุ
รายการทีจ่ ะไมถกู จัดประเภทใหมไวในกำไรหร�อขาดทุน
ในภายหลัง :
ผลกำไร (ขาดทุน) จากเง�นลงทุนในตราสารทุนที่
กำหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเง�นไดเกีย่ วกับผลกำไร (ขาดทุน) จากเง�นลงทุน 21
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของ
ผลประโยชนพนักงานทีก่ ำหนดไว - บร�ษทั รวม
(คาใชจา ย) รายไดภาษีเง�นไดทเ่ี กีย่ วกับผลประโยชน
พนักงาน - บร�ษัทรวม
21
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของ
ผลประโยชนพนักงานที่กำหนดไว
(คาใชจา ย) รายไดภาษีเง�นไดทเ่ี กีย่ วกับผลประโยชน
พนักงาน
21
รวมรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกำไร
หร�อขาดทุนในภายหลัง
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับป - สุทธ�จากภาษี
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
การแบงปนกำไร (ขาดทุน)
สวนที่เปนของบร�ษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
การแบงปนกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบร�ษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
กำไรตอหุน
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
36

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้
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2563

2562

2563

2562

397,332,073.49
(79,411,872.39 )

(185,351,741.15 )
35,368,019.41

397,059,361.90
(79,411,872.39 )

(176,840,097.02 )
35,368,019.41

941,957.57

0.00

0.00

0.00

(188,391.44 )

0.00

0.00

0.00

(117,332,923.30 )

(17,320,392.87 )

(108,050,225.54 )

(14,000,863.87 )

23,466,584.65

3,464,078.57

21,610,045.11

2,800,172.77

224,807,428.58
230,307,373.06
1,974,256,892.71

(163,840,036.04)
(162,646,684.15)
1,582,321,333.85

231,207,309.08
231,207,309.08
1,792,188,969.93

(152,672,768.71 )
(152,672,768.71 )
1,422,538,737.92

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

1,709,775,743.16
35,192,274.84

1,560,981,660.85
0.00

1,575,211,506.63
0.00

1,936,360,312.68
37,896,580.03

1,547,129,059.01
35,192,274.84

1,792,188,969.93
0.00

1,422,538,737.92
0.00

5.18

5.18

4.74

4.77

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

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ลงทุนในบร�ษัทยอยเพิ่ม
จายเง�นปนผล
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับป
กำไร (ขาดทุน) สุทธ�
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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ทุนที่ออก
และชำระแลว

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หนวย : บาท)

งบการเง�นรวม
สวนของผูถือหุนบร�ษัทใหญ
กำไร(ขาดทุน)สะสม
สวนเกินมูลคาหุน

หุนทุนซ�้อคืน

จัดสรรแลว
สำรอง
สำรองหุนทุนซ�้อคืน
ตามกฎหมาย

ยังไมไดจัดสรร

ผลตางของอัตรา
แลกเปลี่ยนจากการ
แปลงคางบการเง�น

สวนไดเสียที่ไมมี
อำนาจควบคุม

รวมสวนของ
ผูถือหุน

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

330,000,000.00 1,743,441,255.39
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 60,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 10,596,697,689.75
0.00
0.00
0.00 (528,000,000.00 )

4,477,112,438.20
0.00
0.00

(4,680,640.88 ) 161,413,531.53 17,363,984,273.99
300.00
300.00
0.00
0.00 (3,340,150.00 ) (531,340,150.00)

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 60,000,000.00

0.00 1,709,775,743.16
(12,994,246.80 )
0.00
0.00 1,696,781,496.36
0.00 11,765,479,186.11

0.00
(149,983,721.74 )
(149,983,721.74 )
4,327,128,716.46

0.00 35,192,274.84 1,744,968,018.00
(862,067.50 ) (162,646,684.15)
1,193,351.89
1,193,351.89 34,330,207.34 1,582,321,333.85
(3,487,288.99 ) 192,403,888.87 18,414,965,757.84

4,327,128,716.46
3,465,990,309.08
7,793,119,025.54
0.00
0.00

(3,487,288.99 ) 192,403,888.87 18,414,965,757.84
0.00 3,789,107,376.90
0.00
(3,487,288.99 ) 192,403,888.87 22,204,073,134.74
0.00 (5,278,350.00 ) (335,278,350.00)
0.00 (119,026,418.45)
0.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่รายงาน
0.00 11,765,479,186.11
0.00 60,000,000.00
330,000,000.00 1,743,441,255.39
ในปกอน
0.00 323,117,067.82
0.00
0.00
0.00
0.00
5
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช�
0.00 12,088,596,253.93
0.00 60,000,000.00
330,000,000.00 1,743,441,255.39
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
0.00 (330,000,000.00 )
0.00
0.00
0.00
0.00
32
จายเง�นปนผล
(119,026,418.45 )
119,026,418.45
0.00
0.00
(119,026,418.45
)
0.00
29,
31
หุนทุนซ�้อคืน
การลดลงในสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมในบร�ษัทยอย
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
จากการลงทุน
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับป
0.00 1,705,448,848.45
0.00
0.00
0.00
0.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธ�
(92,508,681.35 )
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการขายเง�นลงทุนในตราสารทุนวัดมูลคาผาน
(10,175,920.28 )
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
1,602,764,246.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
330,000,000.00 1,743,441,255.39 (119,026,418.45 ) 60,000,000.00 119,026,418.45 13,242,334,082.30
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
ผลกำไร (ขาดทุน) จากเง�นลงทุน
ในตราสารทุนที่กำหนด
ใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
ผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

0.00

0.00

0.00
317,920,201.10

0.00
5,499,944.48

0.00
317,920,201.10
8,111,039,226.64

(200.00))

(200.00)

38,500,671.20 1,743,949,519.65
(604,091.17 ) 230,307,373.06

0.00 (10,175,920.28)
0.00
5,499,944.48 37,896,580.03 1,964,080,972.43
2,012,655.49 225,021,918.90 23,713,849,138.72
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บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หนวย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
กำไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
จายเง�นปนผล
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับป
กำไร (ขาดทุน) สุทธ�
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

32

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่รายงานในปกอน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช�
5
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
จายเง�นปนผล
32
หุนทุนซ�้อคืน
29, 31
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับป
กำไร (ขาดทุน) สุทธ�
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการขายเง�นลงทุนในตราสารทุนวัดมูลคาผาน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
ผลกำไร (ขาดทุน)
จากเง�นลงทุนในตราสารทุน
ที่กำหนดใหวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรม
ผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมสวนของ
ผูถือหุน

ทุนที่ออก
และชำระแลว

สวนเกินมูลคาหุน

330,000,000.00
0.00

1,743,441,255.39
0.00

0.00
0.00

60,000,000.00
0.00

0.00
0.00

10,122,126,002.30
(528,000,000.00 )

4,452,350,512.16
0.00

0.00
0.00
0.00
330,000,000.00

0.00
0.00
0.00
1,743,441,255.39

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
60,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1,575,211,506.63
(11,200,691.10 )
1,564,010,815.53
11,158,136,817.83

1,575,211,506.63
0.00
(152,672,768.71 )
(141,472,077.61 )
(141,472,077.61 ) 1,422,538,737.92
4,310,878,434.55 17,602,456,507.77

330,000,000.00
0.00
330,000,000.00
0.00
0.00

1,743,441,255.39
0.00
1,743,441,255.39
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
(119,026,418.45 )

60,000,000.00
0.00
60,000,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
119,026,418.45

11,158,136,817.83
323,117,067.82
11,481,253,885.65
(330,000,000.00 )
(119,026,418.45 )

4,310,878,434.55
3,465,990,309.08
7,776,868,743.63
0.00
0.00

17,602,456,507.77
3,789,107,376.90
21,391,563,884.67
(330,000,000.00 )
(119,026,418.45 )

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

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

0.00
317,647,489.51

1,560,981,660.85
231,207,309.08

0.00
0.00
330,000,000.00

0.00
0.00
1,743,441,255.39

0.00
0.00
(119,026,418.45 )

0.00
0.00
60,000,000.00

0.00
0.00
119,026,418.45

(10,175,920.28 )
1,464,365,560.14
12,496,593,027.34

0.00
317,647,489.51
8,094,516,233.14

(10,175,920.28 )
1,782,013,049.65
22,724,550,515.87

หุนทุนซ�้อคืน

จัดสรรแลวทุนสำรอง สำรองหุนทุนซ�้อคืน
ตามกฎหมาย

ยังไมไดจัดสรร

16,707,917,769.85
(528,000,000.00 )

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

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

งบการเง�นรวม
2563
กระแสเง�นสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
1,743,949,519.65
กำไร (ขาดทุน) สำหรับป
รายการปรับปรุงกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธ�
เปนเง�นสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดำเนินงาน :373,885,839.12
คาใชจายภาษีเง�นได
169,249,855.39
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
16,606,200.42
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
5,800,000.00
ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข�้น/
(6,284,843.24 )
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มข�้น (ลดลง)
1,428,699.05
ตนทุนทางการเง�น
(4,173,970.02 )
สวนแบง (กำไร) ขาดทุนจากเง�นลงทุนในบร�ษัทรวม
0.00
ขาดทุนจากการดอยคาของเง�นลงทุน
0.00
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
(7,442.19 )
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน
(1,778,782.01 )
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย
(1,242,793.62 )
(กำไร) ขาดทุนจากการขายตราสารทุน-หลักทรัพยจดทะเบียน
0.00
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเง�นลงทุน - ทั่วไป
3,781,228.49
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงคางบการเง�น
(250,579,632.18 )
เง�นปนผลรับ
กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
2,050,633,878.86
ในสวนประกอบของสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน
(9,709,355.35 )
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น (เพิ่มข�้น) ลดลง
84,365,239.19
ตั๋วเง�นรับการคา (เพิ่มข�้น) ลดลง
(224,651,176.85 )
คาสงเสร�มการขายคางรับ (เพิ่มข�้น) ลดลง
(45,525,984.37 )
สินคาคงเหลือ (เพิ่มข�้น) ลดลง
10,662,339.46
สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น (เพิ่มข�้น) ลดลง
0.00
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเง�น (เพิ่มข�้น) ลดลง
3,847,251.01
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มข�้น) ลดลง
(37,144,048.10 )
สินทรัพยไมหมุนเว�ยนอื่น (เพิ่มข�้น) ลดลง
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเว�ยนอื่นเพิ่มข�้น (ลดลง) 207,484,716.47
309,240,898.66
คาสงเสร�มการขายคางจายเพิ่มข�้น (ลดลง)
(24,195,424.58 )
ผลประโยชนพนักงานจาย
16,679,242.31
หนี้สินไมหมุนเว�ยนอื่นเพิ่มข�้น (ลดลง)
2,341,687,576.71
เง�นสดรับ (จาย) จากการดำเนินงาน

2562

2563

2562

1,744,968,018.00

1,560,981,660.85

1,575,211,506.63

359,256,977.86
159,398,789.16
28,475,222.12
0.00

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

320,819,031.47
99,825,837.18
20,833,176.87
0.00

(10,309,069.62 )
387,325.57
(1,191,185.28 )
45,880,000.00
5,000,000.00
0.00
1,247,525.61
0.00
0.00
3,602,646.38
(284,448,291.07 )

(6,284,843.24 )
11,437,931.33
0.00
0.00
0.00
0.00
(1,249,561.64 )
(1,242,793.62 )
0.00
0.00
(267,080,357.18 )

6,952,479.53
9,517,813.03
0.00
60,460,000.00
0.00
0.00
(353,489.20 )
0.00
(1,237,000.00 )
0.00
(297,447,216.07 )

2,052,267,958.73
124,859,721.38
88,322,680.01
(280,967,867.02 )
47,182,895.60
(9,179,945.89 )
2,269,071.55
0.00
9,909,807.51
(762,099,223.07 )
133,107,020.82
(21,396,306.10 )
1,354,670.77
1,385,630,484.29

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
0.00
3,285,201.90
145,546,317.14
309,240,898.66
(22,720,663.18 )
1,426,896.78
2,057,229,127.39

1,794,582,139.44
130,603,120.62
97,076,960.01
(280,967,867.02 )
34,712,553.75
2,967,028.42
0.00
0.00
8,435,409.51
(739,141,781.89)
133,107,020.82
(20,797,157.10)
963,554.72
1,161,540,981.28

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้

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

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

งบการเง�นรวม
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเง�นได
เง�นสดสุทธ�ไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน
สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น/เง�นลงทุนชั่วคราว
(เพิ่มข�้น) ลดลง
เง�นฝากประจำ (เพิ่มข�้น) ลดลง
เง�นฝากประจำที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มข�้น) ลดลง
เง�นใหกูยืมระยะสั้น (เพิ่มข�้น) ลดลง
ซ�้อตราสารทุน
ซ�้อเง�นลงทุนในบร�ษัทรวม และบร�ษัทยอย
ซ�้ออสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน
ซ�้อทรัพยสิน
ซ�้อสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
สินทรัพยสิทธ�การใช (เพิ่มข�้น) ลดลง
เง�นสดรับจากการขายตราสารทุน-หลักทรัพยจดทะเบียน
เง�นสดรับจากการขายอสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน
เง�นสดรับจากการขายทรัพยสิน
เง�นปนผลรับจากเง�นลงทุนในบร�ษัทรวม
เง�นปนผลรับ
เง�นสดสุทธ�ไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น
เง�นรับฝากจากพนักงานเพิ่มข�้น (ลดลง)
หนี้สินตามสัญญาเชาเพิ่มข�้น (ลดลง)
เจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเง�นเพิ่มข�้น (ลดลง)
เง�นกูยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มข�้น (ลดลง)
บร�ษัทยอยจำหนายหุนเพิ่มทุน
จายเง�นซ�้อหุนทุนคืน
จายเง�นปนผล
เง�นสดสุทธ�ไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเง�น
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข�้น
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดสุทธ�เพิ่มข�้น
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดคงเหลือ ณ วันตนป
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดคงเหลือ ณ วันสิ้นป
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รายงานประจำป 2563

2563

2562

2563

2562

(1,522,743.52 )
(342,546,294.39 )
1,997,618,538.80

(338,149.21))
(384,703,078.98 )
1,000,589,256.10

(11,531,975.80 )
(304,689,333.35 )
1,741,007,818.24

(9,468,636.67 )
(352,330,422.27)
799,741,922.34

(12,987,291.15 )
122,000,000.00
(16,920.72 )
(3,550,000.00 )
(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 )

430,218,785.48
(159,000,000.00 )
(16,692.72 )
32,500,000.00
(339,488,658.63 )
(178,642,800.00 )
(433,243,281.45 )
(746,784,873.70 )
(3,346,279.46 )
0.00
2,420,013.36
0.00
1,397,897.57
8,119,075.00
284,448,291.07
(1,101,418,523.48 )

278,823,712.79
0.00
0.00
(3,550,000.00 )
(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)

260,298,388.71
0.00
0.00
32,500,000.00
(317,751,658.63 )
(178,642,800.00 )
(432,764,868.40 )
(645,521,103.29 )
(2,911,493.74 )
0.00
3,657,013.36
0.00
228,238.31
0.00
297,447,216.07
(983,461,067.61)

0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
(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

(7,152,795.57 )
0.00
0.00
4,219,000.00
300.00
0.00
(531,340,150.00 )
(534,273,645.57 )
0.00
(635,102,912.95 )
2,022,905,230.99
1,387,802,318.04

0.00
(982,584.98 )
0.00
100,000.00
0.00
(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

(7,152,795.57 )
0.00
(23,367,605.10 )
4,219,000.00
0.00
0.00
(528,000,000.00 )
(554,301,400.67)
0.00
(738,020,545.94)
1,876,577,058.30
1,138,556,512.36

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 ขอมูลทั่วไปของบร�ษัท
บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ("บร�ษัทฯ") ไดจดทะเบียนจัดตั้งข�้นเปนบร�ษัทจำกัด ภายใต
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2495 มีภูมิลำเนาอยูในประเทศไทย
ตัง้ อยูเ ลขที่ 2156 ถนนเพชรบุรต� ดั ใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ บร�ษทั ฯ ไดเขาเปนบร�ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2521
บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจจำหนายสินคาอุปโภค - บร�โภค โดยมีบร�ษัทยอยประกอบธุรกิจอื่นๆ ตาม
รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเง�นขอ 3
1.2 การแพรระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช�อ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีป่ จ จุบนั ไดขยายวงกวางข�น้
อยาง ตอเนือ่ ง ทำใหเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบตอธุรกิจและอุตสาหกรรมสวนใหญ สถานการณ
ดังกลาวอาจนำมาซ�ง่ ความไมแนนอนและผลกระทบตอสภาพแวดลอมของการดำเนินธุรกิจ อยางไรก็ตามฝายบร�หาร
ของกลุมบร�ษัทติดตามความคืบหนาของสถานการณดังกลาวและประเมินผลกระทบทางการเง�นเกี่ยวกับมูลคา
ของสินทรัพย ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดข�้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ฝายบร�หารไดใชประมาณการและ
ดุลยพินิจในประเด็นตางๆ เมื่อสถานการณมีการเปลี่ยนแปลง
2. เกณฑในการจัดทำงบการเง�น
2.1 เกณฑในการจัดทำงบการเง�น
งบการเง�นนี้จัดทำข�้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่กำหนดในพระราชบัญญัติว�ชาช�พบัญช�
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเง�นตามขอกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารบัญช� พ.ศ. 2543 โดยรูปแบบการนำเสนองบการเง�นไมแตกตางอยางมีสาระสำคัญจากประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เร�อ่ งกำหนดรายการยอทีต่ อ งมีในงบการเง�น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และตามกฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ
งบการเง�นของบร�ษทั ฯ จัดทำข�น้ โดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของรายการ
ในงบการเง�น ยกเวนรายการที่เปดเผยไวในนโยบายการบัญช�ที่เกี่ยวของ
งบการเง�นฉบับภาษาไทยเปนงบการเง�นฉบับที่บร�ษัทฯ ใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเง�นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเง�นฉบับภาษาไทยนี้
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่เร�่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางป กลุมบร�ษัทไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�นและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเง�นฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหมจำนวนหลายฉบับ ซ�่งมีผลบังคับใชสำหรับงบการเง�น
ที่มีรอบระยะเวลาบัญช�ที่เร�่มในหร�อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเง�น
ดังกลาวไดรบั การปรับปรุงหร�อจัดใหมขี น้� เพือ่ ใหมเี นือ้ หาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเง�นระหวาง
ประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธ�บายใหชดั เจนเกีย่ วกับว�ธป� ฏิบตั ทิ างการบัญช�และการใหแนวปฏิบตั ทิ างการบัญช�
กับผูใชมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�นดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระ
สำคัญตองบการเง�นของกลุมบร�ษัท อยางไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับใหมซ�่งไดมีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญสามารถสรุปไดดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเง�น กลุมเคร�่องมือทางการเง�น
มาตรฐานการรายงานทางการเง�น กลุมเคร�่องมือทางการเง�น ประกอบดวยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐานจำนวน 5 ฉบับ ไดแก
มาตรฐานการรายงานทางการเง�น
ฉบับที่ 7
การเปดเผยขอมูลเคร�่องมือทางการเง�น
ฉบับที่ 9
เคร�่องมือทางการเง�น
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หมายเหตุประกอบงบการเง�น
2. เกณฑในการจัดทำงบการเง�น (ตอ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่เร�่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน (ตอ)
มาตรฐานการบัญช�
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเคร�่องมือทางการเง�น
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น
ฉบับที่ 16
การปองกันความเสี่ยงของเง�นลงทุนสุทธ�ในหนวยงานตางประเทศ
ฉบับที่ 19
การชำระหนี้สินทางการเง�นดวยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเง�นกลุม ดังกลาวขางตน กำหนดหลักการเกีย่ วกับการจัดประเภท และการ
วัดมูลคาเคร�อ่ งมือทางการเง�นดวยมูลคายุตธิ รรมหร�อราคาทุนตัดจำหนายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเง�น ลักษณะของกระแสเง�นสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกีย่ วกับ
ว�ธ�การคำนวณการดอยคาของเคร�่องมือทางการเง�น โดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข�้น
และหลักการเกี่ยวกับการบัญช�ปองกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเคร�่องมือ
ทางการเง�น
การนำมาตรฐานกลุมนี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบตองบการเง�นของกลุมบร�ษัทจากรายการดังตอไปนี้
การจัดประเภทและวัดมูลคายุติธรรมของเง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัทที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
โดยกลุม บร�ษทั ตองวัดมูลคายุตธิ รรมของเง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษทั ทีไ่ มใชบร�ษทั จดทะเบียน และจัดประเภท
เง�นลงทุนดังกลาวเปนสินทรัพยทางการเง�นที่วัดมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การรับรูร ายการผลขาดทุนดานเครดิต โดยกลุม บร�ษทั ตองรับรูผ ลขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวาจะเกิดข�น้
ตอสินทรัพยทางการเง�นโดยไมจำเปนตองรอใหเหตุการณที่มีการดอยคาดานเครดิตเกิดข�้นกอน กลุมบร�ษัทจะ
ใชว�ธ�การอยางงายในการพิจารณาคาเผื่อผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดข�้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้การคา
กลุมบร�ษัทนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�นกลุมนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรูผลกระทบสะสมของการนำ
มาตรฐานการรายงานทางการเง�นกลุมนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสมและองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไมปรับยอนหลังงบการเง�นปกอนที่แสดงเปร�ยบเทียบ
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช�แสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเง�นขอ 5
มาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ 16 เร�่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ 16 ใชแทนมาตรฐานการบัญช� ฉบับที่ 17 เร�่อง สัญญาเชา
และการตีความมาตรฐานบัญช�ที่เกี่ยวของ มาตรฐานฉบับนี้ไดกำหนดหลักการของการรับรูรายการ การวัดมูลคา
การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลของสัญญาเชาและกำหนดใหผเู ชารับรูส นิ ทรัพยและหนีส้ นิ สำหรับสัญญา
เชาทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเชามากกวา 12 เดือน เวนแตสินทรัพยอางอิงนั้นมีมูลคาต่ำ
การบัญช�สำหรับผูใหเชาไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญช� ฉบับที่ 17
ผูใหเชายังคงตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาดำเนินงานหร�อสัญญาเชาเง�นทุน
กลุมบร�ษัทนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรูผลกระทบสะสมของการนำ
มาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับนี้มาปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับสินทรัพยสิทธ�การใชและหนี้สินตาม
สัญญาเชา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไมปรับยอนหลังงบการเง�นปกอนที่แสดงเปร�ยบเทียบ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช�แสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเง�นขอ 5
แนวปฏิบัติทางการบัญช� เร�่อง มาตรการผอนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญช�
เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาว�ชาช�พบัญช�ไดประกาศใชแนวปฏิบตั ทิ างการบัญช� เร�อ่ ง มาตรการผอนปรนชัว่ คราวสำหรับทางเลือก
เพิม่ เติมทางบัญช�เพือ่ รองรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช�อ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID
-19) โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ลดผลกระทบในบางเร�อ่ งจากการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นบางฉบับ
และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในว�ธ�ปฏิบัติทางบัญช�ในชวงเวลาที่ยังมีความไมแนนอนเกี่ยวกับสถานการณดังกลาว
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญช�ดงั กลาวไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2563 และมี
ผลบังคับใชสำหรับการจัดทำงบการเง�นของกลุมบร�ษัทที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในชวงเวลาระหวาง
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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หมายเหตุประกอบงบการเง�น
2. เกณฑในการจัดทำงบการเง�น (ตอ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่เร�่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน (ตอ)
ในระหวางไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ของป 2563 กลุมบร�ษัทไดเลือกปฏิบัติตามมาตรการผอนปรนชั่วคราว
สำหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญช�ในเร�อ่ งการวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวาจะเกิดข�น้ ตามว�ธก� ารอยางงาย
การดอยคาของสินทรัพย และการวัดมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
ในไตรมาสที่ 4 ของป 2563 กลุมบร�ษัทไดประเมินผลกระทบทางการเง�นเกี่ยวกับมูลคาของสินทรัพย
จากความไมแนนอนของสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช�อ้ ไวรัสโคโรนา 2019 แลว ดังนัน้ ในการจัดทำ
งบการเง�นสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบร�ษัทจ�งพิจารณายกเลิกการถือปฏิบัติตามมาตรการ
ผอนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญช�สำหรับทุกเร�่องที่กลุมบร�ษัทไดเคยถือปฏิบัติในชวงที่ผานมา
โดยไมมีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตองบการเง�นของกลุมบร�ษัท
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่จะมีผลบังคับใชสำหรับงบการเง�นที่มีรอบระยะเวลาบัญช�ที่เร�่มใน
หร�อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564
สภาว�ชาช�พบัญช�ไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเง�นและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเง�นฉบับใหมและฉบับปรับปรุง ซ�่งจะมีผลบังคับใชสำหรับงบการเง�นที่มีรอบระยะเวลาบัญช�ที่เร�่มในหร�อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเง�นดังกลาว ไดรับการปรับปรุงหร�อจัดใหมีข�้นเพื่อให
มีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเง�นระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธ�บายใหชัดเจน
เกี่ยวกับว�ธ�ปฏิบัติทางการบัญช�และการใหแนวปฏิบัติทางบัญช�กับผูใชมาตรฐาน ประกอบดวย การปรับปรุง
การอางอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเง�น คำนิยามของธุรกิจ คำนิยามของความมีสาระสำคัญ
และการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอางอิง
ปจจุบันฝายบร�หารของกลุมบร�ษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเง�นในปที่เร�่มนำ
มาตรฐานกลุมดังกลาวมาถือปฏิบัติ
3. เกณฑในการจัดทำงบการเง�นรวม
3.1 งบการเง�นรวมนี้ไดรวมงบการเง�นของบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย ซ�่งถือ
หลักเกณฑการรวมเฉพาะบร�ษัทยอยซ�่งบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มีอำนาจในการควบคุมดังนี้

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

จัดตั้งข�้นใน

อัตรารอยละ
ของการถือหุน
หร�อสวนไดเสีย
2563
2562

99.99
ลงทุนในอสังหาร�มทรัพย ประเทศไทย
และผลิตบะหมี่
และเสนหมี่กึ่งสำเร็จรูป
99.99
อาคารสำนักงานใหเชา
ประเทศไทย
59.37
ผลิตน้ำแร
ประเทศไทย
ศูนยจำหนายสินคา ประเทศเว�ยดนาม 100.00
63.91
นมเปร�้ยว
ประเทศไทย

99.99
59.37
100.00
63.91

59.37

59.37

99.99

99.99

ผลิตผลิตภัณฑพลาสติกข�้นรูป ประเทศไทย

ลงทุนในธุรกิจ Startup

ประเทศไทย

99.99

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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3. เกณฑในการจัดทำงบการเง�นรวม (ตอ)
3.2 ยอดคงคางและรายการบัญช�ระหวางกันของกลุม บร�ษทั และยอดเง�นลงทุนตามว�ธส� ว นไดเสียกับสวนของ
ผูถือหุนของบร�ษัทยอยไดตัดออกในการจัดทำงบการเง�นรวม
3.3 ผลการดำเนินงานของบร�ษทั ยอย รวมอยูใ นงบการเง�นรวม เร�ม่ จากวันทีเ่ ขาควบคุมจนถึงวันทีข่ ายออกไป
3.4 งบการเง�นรวมนีจ้ ดั ทำข�น้ โดยใชนโยบายทางบัญช�เดียวกัน สำหรับรายการบัญช�เหมือนกัน หร�อเหตุการณ
ทางบัญช�ที่คลายคลึงกันของบร�ษัทยอย ไดตัดออกในการจัดทำงบการเง�นรวม
3.5 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ ครั้งที่ 12 มีมติอนุมัติใหเลิก
บร�ษัทยอย (Saha vietnam Co., Ltd.) โดยไดดำเนินการเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ปจจุบัน
อยูระหวางการชำระบัญช�
3.6 เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2562 บร�ษทั โชคชัยพิบลู จำกัด (บร�ษทั ยอย) ไดลงทุนในบร�ษทั เอสพีซ� เวนเจอรส
จำกัด ซ�ง่ มีทนุ จดทะเบียน จำนวน 20 ลานบาท ในอัตรารอยละ 90.00 ของจำนวนหุน ทัง้ หมด คิดเปนจำนวนเง�น
18 ลานบาท
3.7 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 บร�ษัท กรุงเทพ ทาวเวอร (1999) จำกัด (บร�ษัทยอย) ไดลงทุนในบร�ษัท
เอสพีซ� เวนเจอรส จำกัด ซ�ง่ มีทนุ จดทะเบียนจำนวน 20 ลานบาท ในอัตรารอยละ 10.00 ของจำนวนหุน ทัง้ หมด
คิดเปนจำนวนเง�น 2 ลานบาท
4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ
4.1 การรับรูรายได
4.1.1 รายไดจากการขายสินคารับรูเ มือ่ กลุม บร�ษทั ไดโอนอำนาจควบคุมในสินคาใหแกลกู คาแลว กลาวคือ
เมื่อมีการสงมอบสินคา รายไดจากการขายแสดงตามมูลคาที่ไดรับหร�อคาดวาจะไดรับสำหรับสินคาที่ไดสงมอบ
หลังจากหักประมาณการสินคารับคืน และสวนลดและคาธรรมเนียมปฏิบัติของธุรกิจ โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
สำหรับการขายทีใ่ หสทิ ธ�ในการคืนสินคา กลุม บร�ษทั บันทึกจำนวนทีค่ าดวาจะตองคืนใหแกลกู คา
เปนประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินคา และบันทึกสินคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากลูกคาเปนสินทรัพยในงบ
แสดงฐานะการเง�น ซ�่งสินทรัพยดังกลาววัดมูลคาโดยอางอิงกับมูลคาตามบัญช�เดิมของสินคาคงเหลือหักดวย
ตนทุนทีค่ าดวาจะเกิดข�น้ ในการรับคืนสินคา รวมถึงการลดลงทีอ่ าจเกิดข�น้ ในมูลคาของสินคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืน
4.1.2 รายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพยรบั รูเ มือ่ กลุม บร�ษทั ไดมกี ารโอนอำนาจควบคุมในสินคาใหกบั
ลูกคาแลว ณ เวลาใดเวลาหนึง่ กลาวคือ เมือ่ มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ�ร์ ายไดจากการขายอสังหาร�มทรัพย
แสดงตามมูลคาที่ไดรับหักดวยสวนลดและคาใชจายที่กลุมบร�ษัทจายแทนใหแกลูกคา เง�่อนไขในการจายชำระ
เปนไปตามงวดการจายชำระทีร่ ะบุในสัญญาทีท่ ำกับลูกคาจำนวนเง�นทีก่ ลุม บร�ษทั ไดรบั จากลูกคากอนการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธ�์ แสดงไวเปน "เง�นมัดจำและเง�นรับลวงหนาจากลูกคา" ในงบแสดงฐานะการเง�น
4.1.3 รายไดจากการใหเชาจะรับรูเปนรายไดตามเกณฑเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
4.1.4 รายไดคาบร�การรับรูเมื่อไดใหบร�การเสร็จสิ้น
4.1.5 รายไดอื่น
(1) รายไดทางการเง�นจากสัญญาเชาเง�นทุน รับรูโดยใชว�ธ�อัตราดอกเบี้ยที่แทจร�ง ตลอดระยะ
เวลาของสัญญา โดยคำนวณจากมูลคาตามบัญช�ขั้นตนของลูกหนี้นั้น
(2) ดอกเบี้ยรับ ถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจร�ง
(3) เง�นปนผลรับ ถือเปนรายไดเมื่อกลุมบร�ษัทมีสิทธ�ในการรับเง�นปนผล
4.2 เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด ไดแก เง�นสดในมือและเง�นฝากธนาคาร ระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน
4.3 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือประเภทสินคาอุปโภคและบร�โภค แสดงในราคาทุนหร�อมูลคาสุทธ�ทจ่ี ะไดรบั แลวแตราคาใด
จะต่ำกวา ราคาทุนใชว�ธ�ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
สินคาคงเหลือโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย ซ�ง่ ประกอบดวย ทีด่ นิ และงานระหวางกอสรางแสดงตาม
ราคาทุนสุทธ�จากคาเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการ (ถามี)
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4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ตอ)
4.4 สินทรัพยไมหมุนเว�ยนที่ถือไวเพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
สินทรัพยไมหมุนเว�ยนทีถ่ อื ไวเพือ่ ขายแสดงมูลคาดวยจำนวนทีต่ ำ่ กวาระหวางมูลคาตามบัญช�กบั มูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขาย กลุมบร�ษัทจัดประเภทสินทรัพยไมหมุนเว�ยน (หร�อกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) เปน
สินทรัพยทถ่ี อื ไวเพือ่ ขายหากมูลคาตามบัญช�ทจ่ี ะไดรบั คืนสวนใหญมาจากการขาย มิใชมาจากการใชสนิ ทรัพยนน้ั
ตอไป ในกรณีเชนนี้ สินทรัพยตองมีไวเพื่อขายในทันทีในสภาพปจจุบันซ�่งข�้นอยูกับขอตกลงที่เปนปกติและถือ
ปฏิบัติกันทั่วไปสำหรับการขายสินทรัพยเหลานั้น และการขายตองมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมาก
และการขายดังกลาวตองคาดวาจะเขาเง�่อนไขในการรับรูรายการเปนการขายที่เสร็จสมบูรณภายใน 1 ป นับจาก
วันที่จัดประเภทสินทรัพย
ไมมกี ารคิดคาเสือ่ มราคาสำหรับอาคารและอุปกรณทจ่ี ดั ประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเว�ยนทีถ่ อื ไวเพือ่ ขาย
4.5 เง�นลงทุนในบร�ษัทยอยและบร�ษัทรวม
เง�นลงทุนในบร�ษทั ยอยและบร�ษทั รวม ในงบการเง�นเฉพาะกิจการบันทึกในราคาทุนสุทธ�จากคาเผือ่ การ
ดอยคาของเง�นลงทุนเง�นลงทุนในบร�ษัทรวมในงบการเง�นรวมบันทึกตามว�ธ�สวนไดเสีย
4.6 อสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน ไดแก อสังหาร�มทรัพยที่ถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชา
หร�อจากมูลคาทีเ่ พิม่ ข�น้ หร�อทัง้ สองอยาง ทัง้ นีไ้ มไดมไี วเพือ่ ขายตามปกติธรุ กิจ หร�อใชในการผลิตหร�อจัดหาสินคา
หร�อใหบร�การ หร�อใชในการบร�หารงาน
อสังหาร�มทรัพยเพือ่ การลงทุน แสดงดวยราคาทุนหักคาเสือ่ มราคาสะสมและคาเผือ่ ผลขาดทุนจากการ
ดอยคาของสินทรัพย (ถามี) คาเสื่อมราคาสำหรับอสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน คำนวณโดยว�ธ�เสนตรงในระยะ
เวลา 20 - 40 ป
4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม สำหรับทรัพยสินที่
ซ�อ้ กอนป 2531 คำนวณคาเสือ่ มราคา โดยว�ธย� อดลดลงจากมูลคาสุทธ�ปก อ นในอัตราไมเกินทีก่ ำหนดในประมวล
รัษฎากร สำหรับทรัพยสนิ ทีซ่ อ้� ตัง้ แตป 2531 คำนวณคาเสือ่ มราคาโดยว�ธเ� สนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ
ของสินทรัพย ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสราง
20 - 40 ป
ระบบสาธารณูปโภค
5 - 20 ป
ตนทุนพัฒนาที่ดิน
20
ป
สินทรัพยประจำอื่น
5
ป
เคร�่องจักร
5
ป
อุปกรณสำนักงาน
5
ป
4.8 สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
บร�ษัทฯ บันทึกคาโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น แสดงสุทธ�จากการตัดบัญช�สะสม
โดยว�ธ�เสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณซ�่งเทากับ 10 ป
4.9 สัญญาเชา
นโยบายการบัญช�ที่ถือปฎิบัติตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันเร�่มตนของสัญญาเชา กลุมบร�ษัทจะประเมินวาสัญญาเปนสัญญาเชาหร�อประกอบดวยสัญญาเชา
หร�อไม โดยสัญญาจะเปนสัญญาเชาหร�อประกอบดวยสัญญาเชา ถาสัญญานั้นมีการใหสิทธ�ในการควบคุมการ
ใชสินทรัพยที่ระบุไดสำหรับชวงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
กลุม บร�ษทั ประเมินอายุสญ
ั ญาเชาตามระยะเวลาทีบ่ อกเลิกไมไดทร่ี ะบุในสัญญาเชา หร�อตามระยะเวลา
ทีเ่ หลืออยูข องสัญญาเชาทีม่ ผี ลอยู โดยรวมระยะเวลาตามสิทธ�เลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเชาหากมีความแนนอน
อยางสมเหตุสมผลทีจ่ ะใชสทิ ธ�เลือกนัน้ และระยะเวลาตามสิทธ�เลือกในการยกเลิกสัญญาเชา หากมีความแนนอน
อยางสมเหตุสมผลที่จะไมใชสิทธ�เลือกนั้น ทั้งนี้ พิจารณาถึง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/
หร�อ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตออายุของสัญญาเชาดังกลาว เปนตน
บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเง�น
4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ตอ)
4.9 สัญญาเชา (ตอ)
กลุมบร�ษัทในฐานะผูเชา
กลุมบร�ษัทใชว�ธ�การบัญช�เดียวสำหรับการรับรูรายการและการวัดมูลคาสัญญาเชาทุกสัญญา เวนแต
สัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาที่สินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ ณ วันที่สัญญาเชาเร�่มมีผล (วันที่สินทรัพยอางอิง
พรอมใชงาน) กลุม บร�ษทั บันทึกสินทรัพยสทิ ธ�การใชซง่� แสดงสิทธ�ในการใชสนิ ทรัพยอา งอิงและหนีส้ นิ ตามสัญญาเชา
ตามการจายชำระตามสัญญาเชา
สินทรัพยสิทธ�การใช
กลุม บร�ษทั รับรูส นิ ทรัพยสทิ ธ�การใช ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเชาเร�ม่ มีผล สินทรัพยสทิ ธ�การใชวดั มูลคาดวยราคาทุน
หักคาเสือ่ มราคา สะสมผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมและปรับปรุงดวยการวัดมูลคาของหนีส้ นิ ตามสัญญาเชาใหม
ราคาทุนของสินทรัพยสทิ ธ�การใชประกอบดวยจำนวนเง�นของหนีส้ นิ ตามสัญญาเชาจากการวัดมูลคาเร�ม่ แรกตนทุน
ทางตรงเร�ม่ แรกทีเ่ กิดข�น้ จำนวนเง�นทีจ่ า ยชำระตามสัญญาเชา ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเชาเร�ม่ มีผลหร�อกอนวันทีส่ ญ
ั ญาเชา
เร�่มมีผล และหักดวยสิ่งจูงใจตามสัญญาที่ไดรับ
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธ�การใชคำนวณจากราคาทุนโดยว�ธ�เสนตรงตามอายุสัญญาเชาหร�ออายุ
การใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยสิทธ�การใชแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา ดังนี้
ยานพาหนะ
3 - 5 ป
หากความเปนเจาของในสินทรัพยอางอิงไดโอนใหกับกลุมบร�ษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเชาหร�อราคาทุน
ของสินทรัพยดงั กลาวไดรวมถึงการใชสทิ ธ�เลือกซ�อ้ คาเสือ่ มราคาจะคำนวณจากอายุการใหประโยชนโดยประมาณ
ของสินทรัพย
หนี้สินตามสัญญาเชา
หนี้สินตามสัญญาเชาวัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของจำนวนเง�นที่ตองจายตามสัญญาเชาตลอด
อายุสัญญาเชา จำนวนเง�นที่ตองจายตามสัญญาเชาประกอบดวยคาเชาคงที่หักดวยสิ่งจูงใจตามสัญญาเชา
จำนวนเง�นทีค่ าดวาจะจายภายใตการรับประกันมูลคาคงเหลือรวมถึงราคาใชสทิ ธ�ของสิทธ�เลือกซ�อ้ ซ�ง่ มีความแนนอน
อยางสมเหตุสมผลที่กลุมบร�ษัทจะใชสิทธ�นั้น และการจายคาปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเชา หากขอกำหนดของ
สัญญาเชาแสดงใหเห็นวากลุม บร�ษทั จะใชสทิ ธ�ในการยกเลิกสัญญาเชา กลุม บร�ษทั บันทึกคาเชาผันแปรทีไ่ มขน้� อยู
กับดัชนี หร�ออัตราเปนคาใชจายในงวดที่เหตุการณหร�อเง�่อนไขซ�่งเกี่ยวของกับการจายชำระนั้นไดเกิดข�้น
กลุมบร�ษัทคิดลดมูลคาปจจุบันของจำนวนเง�นที่ตองจายตามสัญญาเชาโดยใชอัตราดอกเบี้ยการกูยืม
สวนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเชามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเชานั้นไมสามารถกำหนดได ทั้งนี้
อัตราดอกเบีย้ การกูย มื สวนเพิม่ อางอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับดวยคาความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
ตามระยะเวลาของสัญญาเชานั้น หลังจากวันที่สัญญาเชาเร�่มมีผล มูลคาตามบัญช�ของหนี้สินตามสัญญาเชาจะ
เพิม่ ข�น้ จากดอกเบีย้ ของหนีส้ นิ ตามสัญญาเชา และลดลงจากการจายชำระหนีส้ นิ ตามสัญญาเชา นอกจากนี้ มูลคา
ตามบัญช�ของหนี้สินตามสัญญาเชาจะถูกจัดมูลคาใหมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเชา การเปลี่ยนแปลง
การจายชำระตามสัญญาเชา หร�อการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธ�เลือกซ�้อสินทรัพยอางอิง
สัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาซ�่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ
จำนวนเง�นที่ตองจายตามสัญญาเชาที่มีอายุสัญญาเชา 12 เดือนหร�อนอยกวานับตั้งแตวันที่สัญญาเชา
เร�ม่ มีผล หร�อสัญญาเชาซ�ง่ สินทรัพยอา งอิงมีมลู คาต่ำ จะถูกรับรูเ ปนคาใชจา ยตามว�ธเ� สนตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเชา
นโยบายการบัญช�ที่ถือปฏิบัติกอนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเชาระยะยาว
การเชาซ�ง่ กลุม บร�ษทั ไดรบั ความเสีย่ งและผลตอบแทนสวนใหญจากการครอบครองทรัพยสนิ ทีเ่ ชานัน้ ๆ
ใหจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเง�น สินทรัพยที่ไดมาโดยทำสัญญาเชาการเง�นบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคา
ปจจุบนั ของจำนวนเง�นขัน้ ต่ำทีต่ อ งจายตามสัญญาเชาแลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา หักดวยคาเสือ่ มราคาสะสมและ
ขาดทุนจากการดอยคา คาเชาทีช่ ำระจะแยกเปนสวนทีเ่ ปนคาใชจา ยทางการเง�น และสวนทีจ่ ะหักจากหนีต้ ามสัญญา
เพื่อทำใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน คาใชจายทางการเง�นจะบันทึก
โดยตรงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ดอกเบีย้ ซ�ง่ เปนสวนหนึง่ ของคางวดตามสัญญาเชาการเง�นบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยใชวธ� �
อัตราดอกเบี้ยแทจร�ง
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4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ตอ)
4.9 สัญญาเชา (ตอ)
สัญญาเชาระยะยาวทีไ่ มใชสญ
ั ญาเชาทางการเง�นหร�อเปนสัญญาเชาดำเนินงาน จำนวนเง�นทีจ่ า ยตาม
สัญญาเชาดำเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนกำไรหร�อขาดทุนตามว�ธ�เสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
กลุมบร�ษัทในฐานะผูใหเชา
สัญญาเชาทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกบั ผูเ ชาถือเปน
สัญญาเชาดำเนินงาน กลุมบร�ษัทบันทึกจำนวนเง�นที่ไดรับตามสัญญาเชาดำเนินงานเปนรายไดในสวนของกำไร
หร�อขาดทุนตามว�ธ�เสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา ตนทุนทางตรงเร�่มแรกที่เกิดข�้นจากการไดมาซ�่งสัญญาเชา
ดำเนินงานรวมในมูลคาตามบัญช�ของสินทรัพยอางอิง และรับรูเปนคาใชจายตลอดอายุสัญญาเชาโดยใชเกณฑ
เดียวกันกับรายไดจากสัญญาเชา
4.10 คาความนิยม
คาความนิยม ในงบการเง�นรวมทีเ่ กิดข�น้ จากการรวมกิจการซ�ง่ เปนสวนของตนทุนการรวมกิจการทีส่ งู
กวาสวนไดเสียในมูลคายุติธรรมของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจจะเกิดข�้นของบร�ษัทยอย คาความนิยม
จะบันทึกตามราคาทุนหักดวยคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
4.11 การดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเง�น
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กลุม บร�ษทั จะทำการประเมินการดอยคาของสินทรัพยทไ่ี มใชสนิ ทรัพย
ทางการเง�นของกลุม บร�ษทั หากมีขอ บงช�ว้ า สินทรัพยดงั กลาวอาจดอยคา กลุม บร�ษทั รับรูข าดทุนจากการดอยคา
เมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ำกวามูลคาตามบัญช�ของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหร�อมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคา
ใดจะสูงกวา
กลุมบร�ษัทจะรับรูรายการผลขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกำไรหร�อขาดทุน
หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพยมีขอบงช�้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคา
ของสินทรัพยทร่ี บั รูใ นงวดกอนไดหมดไปหร�อลดลง กลุม บร�ษทั จะประมาณมูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนของสินทรัพยนน้ั
และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาทีร่ บั รูใ นงวดกอนก็ตอ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงประมาณการทีใ่ ชกำหนด
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุด โดยมูลคาตามบัญช�ของ
สินทรัพยที่เพิ่มข�้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญช�ที่ควรจะเปน
หากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ กลุมบร�ษัทจะบันทึกกลับรายการผล
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปยังสวนของกำไรหร�อขาดทุนทันที
4.12 รายการบัญช�ที่เปนเง�นตราตางประเทศ
รายการที่เปนเง�นตราตางประเทศ กลุมบร�ษัทบันทึกดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนีส้ นิ ทีเ่ ปนเง�นตราตางประเทศทีค่ งเหลืออยู ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเง�น แปลงคาเปนเง�นบาท
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้นซ�่งกำหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.13 ผลประโยชนของพนักงาน
4.13.1 กองทุนสำรองเลี้ยงช�พพนักงาน
กลุมบร�ษัทจัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ ซ�่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ได
กำหนดการจายสมทบไวแลว สินทรัพยของกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ ไดแยกออกไปจากสินทรัพยของกลุมบร�ษัท
และไดรบั การบร�หารโดยผูจ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลีย้ งช�พดังกลาวไดรบั เง�นสะสมเขากองทุนจาก
พนักงานและเง�นสมทบจากกลุม บร�ษทั เง�นจายสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งช�พบันทึกเปนคาใชจา ยในงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญช�ที่เกิดรายการนั้น
4.13.2 ผลประโยชนพนักงาน
กลุมบร�ษัทจัดใหมีผลประโยชนของพนักงานหลังการเลิกจาง เพื่อจายใหแกพนักงานเปนไป
ตามกฎหมายแรงงานไทย มูลคาปจจุบนั ของหนีส้ นิ ผลประโยชนพนักงานไดถกู รับรูร ายการในงบการเง�นโดยการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจากผูเช�่ยวชาญอิสระ (นักคณิตศาสตรประกันภัย) ดวยใชว�ธ�คิดลด
แตละหนวยทีป่ ระมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ภายใตสมมติฐานเกีย่ วกับเหตุการณในอนาคต
ที่บร�ษัทฯ กำหนดข�้นอยางเหมาะสม
บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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4.13.2 ผลประโยชนพนักงาน (ตอ)
ผลกำไรหร�อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สำหรับโครงการ
ผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.14 ภาษีเง�นได
ภาษีเง�นได ประกอบดวยภาษีเง�นไดของปปจจุบันและภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�
ภาษีเง�นไดของปปจจุบัน
กลุมบร�ษัทบันทึกภาษีเง�นไดของงวดปจจุบันตามจำนวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�
กลุม บร�ษทั บันทึกภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�ของผลแตกตางชัว่ คราวระหวางราคาตามบัญช�ของสินทรัพย
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษี
ที่มีผลบังคับใชหร�อที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน
กลุมบร�ษัทรับรูหนี้สินภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�ของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ
แตรับรูสินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�สำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษี
ทีย่ งั ไมไดใชในจำนวนเทาทีม่ คี วามเปนไปไดคอ นขางแนทก่ี ลุม บร�ษทั จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช
ประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น
กลุม บร�ษทั จะทบทวนมูลคาตามบัญช�ของสินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�ทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงาน
และจะทำการปรับลดมูลคาตามบัญช�ดงั กลาว หากมีความเปนไปไดคอ นขางแนวา กลุม บร�ษทั จะไมมกี ำไรทางภาษี
เพียงพอตอการนำสินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�ทั้งหมดหร�อบางสวนมาใชประโยชน
กลุมบร�ษัทจะบันทึกภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�ในกำไรขาดทุน ยกเวนภาษีเง�นไดรอตัดที่เกี่ยวของกับ
รายการที่รับรูนอกกำไรขาดทุนจะรับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหร�อรับรูโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
4.15 เคร�่องมือทางการเง�น
นโยบายการบัญช�ที่ถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563
กลุมบร�ษัทรับรูรายการเมื่อเร�่มแรกของสินทรัพยทางการเง�นดวยมูลคายุติธรรม และบวกดวยตนทุน
การทำรายการเฉพาะในกรณีทเ่ี ปนสินทรัพยทางการเง�นทีไ่ มไดวดั มูลคาดวยมูลคายุตธิ รรมผานกำไรหร�อขาดทุน
อยางไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การคาที่ไมมีองคประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเง�นที่มีนัยสำคัญ กลุมบร�ษัทจะรับรู
สินทรัพยทางการเง�นดังกลาวดวยราคาของรายการ
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเง�น
กลุมบร�ษัทจัดประเภทสินทรัพยทางการเง�น ณ วันที่รับรูรายการเร�่มแรก เปนสินทรัพยทางการเง�น
ที่วัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจำหนาย สินทรัพยทางการเง�นที่วัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรม
ผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพยทางการเง�นที่วัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหร�อ
ขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพยทางการเง�น และลักษณะของกระแสเง�นสด
ตามสัญญาของสินทรัพยทางการเง�น
สินทรัพยทางการเง�นที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจำหนาย
กลุมบร�ษัทวัดมูลคาสินทรัพยทางการเง�นดวยราคาทุนตัดจำหนาย เมื่อกลุมบร�ษัทถือครองสินทรัพย
ทางการเง�นนัน้ เพือ่ รับกระแสเง�นสดตามสัญญา และเง�อ่ นไขตามสัญญาของสินทรัพยทางการเง�นกอใหเกิดกระแส
เง�นสดที่เปนการรับชำระเพียงเง�นตน และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเง�นตนในวันที่ระบุไวเทานั้น
สินทรัพยทางการเง�นดังกลาววัดมูลคาในภายหลังโดยใชว�ธ�ดอกเบี้ยที่แทจร�งและตองมีการประเมิน
การดอยคา ทัง้ นี้ ผลกำไรและขาดทุนทีเ่ กิดข�น้ จากการตัดรายการการเปลีย่ นแปลง หร�อการดอยคาของสินทรัพย
ดังกลาวจะรับรูในสวนของกำไรหร�อขาดทุน
สินทรัพยทางการเง�นที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารหนี้)
กลุมบร�ษัทวัดมูลคาสินทรัพยทางการเง�นดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อกลุม
บร�ษัทถือครองสินทรัพยทางการเง�นนั้นเพื่อรับกระแสเง�นสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยทางการเง�น และ
เง�่อนไขตามสัญญาของสินทรัพยทางการเง�นกอใหเกิดกระแสเง�นสดที่เปนการรับชำระเพียงเง�นตนและดอกเบี้ย
จากยอดคงเหลือของเง�นตนในวันที่ระบุไวเทานั้น
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4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ตอ)
4.15 เคร�่องมือทางการเง�น (ตอ)
ทั้งนี้ รายไดดอกเบี้ย กำไรหร�อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และผลขาดทุนจากการดอยคาหร�อการ
โอนกลับรายการผลขาดทุนนั้นจะรับรูในสวนของกำไรหร�อขาดทุนและคำนวณดวยว�ธ�การเชนเดียวกับสินทรัพย
ทางการเง�นทีว่ ดั มูลคาดวยราคาทุนตัดจำหนาย ในขณะทีก่ ารเปลีย่ นแปลงในมูลคายุตธิ รรมอืน่ ๆ จะรับรูผ า นกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงในมูลคายุตธิ รรมทีเ่ คยรับรูใ นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ จะโอน
เขาไปยังสวนของกำไรหร�อขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการสินทรัพยทางการเง�นนั้น
สินทรัพยทางการเง�นทีม่ กี ารกำหนดใหวดั มูลคาดวยมูลคายุตธิ รรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
(ตราสารทุน)
ณ วันทีร่ บั รูร ายการวันแรก กลุม บร�ษทั สามารถเลือกจัดประเภทเง�นลงทุนในตราสารทุนซ�ง่ ไมไดถอื ไว
เพื่อคาเปนตราสารทุนที่กำหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไมสามารถ
เปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเปนรายตราสาร
ผลกำไรและขาดทุนที่รับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพยทางการเง�นนี้จะไมสามารถโอน
ไปรับรูในสวนของกำไรหร�อขาดทุนไดในภายหลัง
เง�นปนผลรับจากเง�นลงทุนดังกลาวถือเปนรายไดอน่ื ในสวนของกำไรหร�อขาดทุน เวนแตในกรณีทเ่ี ปน
การไดรบั คืนของตนทุนการลงทุนในสินทรัพยทางการเง�นอยางชัดเจน กลุม บร�ษทั จะรับรูร ายการนัน้ ในกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
นอกจากนี้ เง�นลงทุนในตราสารทุนทีก่ ำหนดใหวดั มูลคาดวยมูลคายุตธิ รรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ไมมีขอกำหนดใหประเมินการดอยคา
สินทรัพยทางการเง�นที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหร�อขาดทุน
สินทรัพยทางการเง�นที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหร�อขาดทุนจะแสดงในงบแสดงฐานะ
การเง�นดวยมูลคายุติธรรมโดยรับรูการเปลี่ยนแปลงสุทธ�ของมูลคายุติธรรมในสวนของกำไรหร�อขาดทุน
ทัง้ นี้ สินทรัพยทางการเง�นดังกลาวหมายรวมถึงตราสารอนุพนั ธ เง�นลงทุนในหลักทรัพยทถ่ี อื ไวเพือ่ คา
เง�นลงทุนในตราสารทุนซ�่งกลุมบร�ษัทไมไดเลือกจัดประเภทใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพยทางการเง�นที่มีกระแสเง�นสดที่ไมไดรับชำระเพียงเง�นตนและดอกเบี้ย
เง�นปนผลรับจากเง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัทจดทะเบียนถือเปนรายไดอื่นในสวนของกำไร
หร�อขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของหนี้สินทางการเง�น
กลุม บร�ษทั รับรูร ายการเมือ่ เร�ม่ แรกสำหรับหนีส้ นิ ทางการเง�นดวยมูลคายุตธิ รรมหักตนทุนการทำรายการ
และจัดประเภทหนี้สินทางการเง�นเปนหนี้สินทางการเง�นที่วัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจำหนาย โดยใช
ว�ธ�ดอกเบี้ยที่แทจร�ง ทั้งนี้ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดข�้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเง�นและการตัดจำหนาย
ตามว�ธ�ดอกเบี้ยที่แทจร�งจะรับรูในสวนของกำไรหร�อขาดทุน โดยการคำนวณมูลคาราคาทุนตัดจำหนายคำนึงถึง
หร�อสวนเกินมูลคา รวมถึงคาธรรมเนียมหร�อตนทุนที่ถือเปนสวนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แทจร�งนั้นดวย ทั้งนี้
คาตัดจำหนายตามว�ธ�ดอกเบี้ยที่แทจร�งแสดงเปนสวนหนึ่งของตนทุนทางการเง�นในสวนของกำไรหร�อขาดทุน
การตัดรายการของเคร�่องมือทางการเง�น
สินทรัพยทางการเง�นจะถูกตัดรายการออกจากบัญช�เมื่อสิทธ�ที่จะไดรับกระแสเง�นสดของสินทรัพยนั้น
ไดสิ้นสุดลง หร�อไดมีการโอนสิทธ�ที่จะไดรับกระแสเง�นสดของสินทรัพยนั้น รวมถึงไดมีการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยนั้น หร�อมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยนั้น แมวาจะไมมีการโอนหร�อ
ไมไดคงไวซ�่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยนั้น
กลุมบร�ษัทตัดรายการหนี้สินทางการเง�นก็ตอเมื่อไดมีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแลว
มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หร�อมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเง�นที่มี
อยูใ หเปนหนีส้ นิ ใหมจากผูใ หกรู ายเดียวกันซ�ง่ มีขอ กำหนดทีแ่ ตกตางกันอยางมาก หร�อมีการแกไขขอกำหนดของ
หนีส้ นิ ทีม่ อี ยู อยางเปนสาระสำคัญ จะถือวาเปนการตัดรายการหนีส้ นิ เดิมและรับรูห นีส้ นิ ใหม โดยรับรูผ ลแตกตาง
ของมูลคาตามบัญช�ดังกลาวในสวนของกำไรหร�อขาดทุน
บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเง�น
4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ตอ)
4.15 เคร�่องมือทางการเง�น (ตอ)
การดอยคาของสินทรัพยทางการเง�น
กลุม บร�ษทั รับรูค า เผือ่ ผลขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวาจะเกิดข�น้ ของตราสารหนีท้ ง้ั หมดทีไ่ มไดวดั มูลคา
ดวยมูลคายุตธิ รรมผานกำไรหร�อขาดทุน ผลขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวาจะเกิดข�น้ คำนวณจากผลตางของกระแส
เง�นสดทีจ่ ะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเง�นสดทัง้ หมดทีก่ ลุม บร�ษทั คาดวาจะไดรบั ชำระ และคิดลดดวย
อัตราดอกเบี้ยที่แทจร�งโดยประมาณของสินทรัพยทางการเง�น ณ วันที่ไดมา
ในกรณีที่ความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยไมไดเพิ่มข�้นอยางมีนัยสำคัญนับตั้งแตการรับรูรายการ
เร�ม่ แรก กลุม บร�ษทั วัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวาจะเกิดข�น้ โดยพิจารณาจากการผิดสัญญาทีอ่ าจจะเกิดข�น้
ใน 12 เดือนขางหนา ในขณะทีห่ ากความเสีย่ งดานเครดิตของสินทรัพยเพิม่ ข�น้ อยางมีนยั สำคัญนับตัง้ แตการรับรู
รายการเร�่มแรก กลุมบร�ษัทวัดมูลคาผลขาดทุนดวยจำนวนเง�นที่เทากับผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข�้น
ตลอดอายุที่เหลืออยูของเคร�่องมือทางการเง�น
กลุม บร�ษทั พิจารณาวาความเสีย่ งดานเครดิตจะเพิม่ ข�น้ อยางมีนยั สำคัญเมือ่ มีการคางชำระการจายเง�น
ตามสัญญาเกินกวา 30 วัน กลุมบร�ษัทพิจารณาวาความเสี่ยงดานเครดิตจะเพิ่มข�้นอยางมีนัยสำคัญเมื่อมีการ
คางชำระการจายเง�นตามสัญญาเกินกวา 30 วัน เกินกวา 90 วัน อยางไรก็ตาม ในบางกรณีกลุมบร�ษัทอาจ
พิจารณาวาสินทรัพยทางการเง�นนัน้ มีการเพิม่ ข�น้ ของความเสีย่ งดานเครดิตอยางมีนยั สำคัญและมีการผิดสัญญา
โดยพิจารณาจากขอมูลภายในหร�อขอมูลภายนอกอื่น เชน อันดับความนาเช�่อถือดานเครดิตของผูออกตราสาร
กลุม บร�ษทั ใชวธ� ก� ารอยางงายในการคำนวณผลขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวาจะเกิดข�น้ สำหรับลูกหนีก้ ารคา
ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบร�ษัทจ�งไมมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางดาน
เครดิต แตจะรับรูคาเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข�้นตลอดอายุของลูกหนี้การคา
โดยอางอิงจากขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจากประสบการณในอดีตปรับปรุงดวยขอมูลการคาดการณไปในอนาคต
เกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ
สินทรัพยทางการเง�นจะถูกตัดจำหนายออกจากบัญช�เมื่อกิจการคาดวาจะไมไดรับคืนกระแสเง�นสด
ตามสัญญาอีกตอไป
การหักกลบของเคร�่องมือทางการเง�น
สินทรัพยทางการเง�นและหนี้สินทางการเง�นจะนำมาหักกลบกัน และแสดงดวยยอดสุทธ�ในงบแสดง
ฐานะการเง�น ก็ตอเมื่อกิจการมีสิทธ�บังคับใชไดตามกฎหมายอยูแลวในการหักกลบจำนวนเง�นที่รับรู และกิจการ
มีความตั้งใจที่จะชำระดวยยอดสุทธ� หร�อตั้งใจที่จะรับสินทรัพยและชำระหนี้สินพรอมกัน
นโยบายการบัญช�ที่ถือปฏิบัติกอนวันที่ 1 มกราคม 2563
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุม บร�ษทั ตัง้ คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจากลูกหนีก้ ารคาและตัว๋ เง�นรับการคาทีค่ าดวาจะเร�ยกเก็บเง�นไมได
โดยพิจารณาจากการว�เคราะหอายุหนี้และประวัติการเร�ยกเก็บหนี้ในอดีต สำหรับตั๋วเง�นรับการคาที่ถึงกำหนด
เกิน 1 ป กลุมบร�ษัทจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน
เง�นลงทุนระยะยาวอื่น
เง�นลงทุนระยะยาวที่เปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด ถือเปนหลักทรัพยเผื่อขายแสดงดวย
มูลคายุตธิ รรมการเปลีย่ นแปลงในมูลคายุตธิ รรมเปนกำไรและขาดทุนทีย่ งั ไมเกิดข�น้ แสดงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อไดจำหนายเง�นลงทุนนั้น
เง�นลงทุนระยะยาวที่เปนหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาด ถือเปนเง�นลงทุนทั่วไปแสดง
ดวยราคาทุนปรับลดดวยคาเผื่อการดอยคาของเง�นลงทุน
ตนทุนของเง�นลงทุนระยะยาวที่จำหนายในระหวางป คำนวณโดยใชว�ธ�ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
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หมายเหตุประกอบงบการเง�น
4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ตอ)
4.16 กำไรตอหุน
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารยอดกำไร(ขาดทุน)สุทธ�สำหรับป ดวยจำนวนหุนสามัญ
ถัวเฉลีย่ ถวงน้ำหนักทีจ่ ำหนายและเร�ยกชำระแลว
กำไรตอหุน ปรับลด คำนวณโดยการหารยอดกำไร(ขาดทุน)สุทธ�สำหรับป ดวยจำนวนหุน สามัญถัวเฉลีย่
ถวงน้ำหนักทีอ่ อกและเร�ยกชำระแลว บวกดวยจำนวนหุน สามัญทีอ่ อกใหกบั ผูถ อื ใบสำคัญแสดงสิทธ�ซอ้� หุน สามัญ
ของบร�ษทั
4.17 ประมาณการหนีส้ นิ
กลุมบร�ษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพันใน
ปจจุบนั ตามกฎหมายหร�อจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนือ่ งมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวา
จะสงผลใหสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเช�งเศรษฐกิจเพื่อจายชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ตองจายสามารถ
ประมาณการไดอยางนาเช�่อถือ หากกลุมบร�ษัทคาดวาจะไดรับคืนรายจายที่จายชำระไปตามประมาณการหนี้สิน
ทัง้ หมดหร�อบางสวนอยางแนนอน กลุม บร�ษทั จะรับรูร ายจายทีไ่ ดรบั คืนเปนสินทรัพยแยกตางหากแตตอ งไมเกิน
จำนวนประมาณการหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วของ
4.18 การวัดมูลคายุตธิ รรม
นโยบายการบัญช�และการเปดเผยขอมูลของกลุมบร�ษัทหลายขอกำหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมทั้ง
สินทรัพยและหนีส้ นิ ทางการเง�นและไมใชทางการเง�น
กลุม บร�ษทั กำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกีย่ วกับการวัดมูลคายุตธิ รรม กรอบแนวคิดนีร้ วมถึง
ผูป ระเมินมูลคา ซ�ง่ มีความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมูลคายุตธิ รรมทีม่ นี ยั สำคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุตธิ รรม
ระดับ 3 และรายงานโดยตรงตอผูบ ร�หารสูงสุดทางดานการเง�น
ผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได และปรับปรุงการวัดมูลคาที่มีนัยสำคัญ
อยางสม่ำเสมอหากมีการใชขอ มูลจากบุคคลทีส่ ามเพือ่ วัดมูลคายุตธิ รรม เชน ราคาจากนายหนา หร�อการตัง้ ราคา
ผูป ระเมินไดประเมินหลักฐานทีไ่ ดมาจากบุคคลทีส่ ามทีส่ นับสนุนขอสรุปเกีย่ วกับการวัดมูลคา รวมถึงการจัดระดับ
ชัน้ ของมูลคายุตธิ รรมวาเปนไปตามทีก่ ำหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเง�นอยางเหมาะสม
เมื่อวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหร�อหนี้สินกลุมบร�ษัทไดใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดใหมากที่สุด
เทาทีจ่ ะทำไดมลู คายุตธิ รรมเหลานีถ้ กู จัดประเภทในแตละลำดับชัน้ ของมูลคายุตธิ รรมตามขอมูลทีใ่ ชในการประเมิน
มูลคาดังนี้
- ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซ�้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสำหรับสินทรัพย
หร�อหนีส้ นิ อยางเดียวกัน และกิจการสามารถเขาถึงตลาดนัน้ ณ วันทีว่ ดั มูลคา
- ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอืน่ ทีส่ งั เกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หร�อโดยออม (เชน ราคาทีส่ งั เกตได)
สำหรับสินทรัพยนน้ั หร�อหนีส้ นิ นัน้ นอกเหนือจากราคาเสนอซ�อ้ ขายซ�ง่ รวมอยูใ นขอมูลระดับ 1
- ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลทีไ่ มสามารถสังเกตไดสำหรับสินทรัพยนน้ั หร�อหนีส้ นิ นัน้
หากขอมูลทีน่ ำมาใชในการวัดมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยหร�อหนีส้ นิ ถูกจัดประเภทลำดับชัน้ ทีแ่ ตกตางกัน
ของมูลคายุตธิ รรมในภาพรวม การวัดมูลคายุตธิ รรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลำดับชัน้ ของ
มูลคายุตธิ รรมของขอมูลทีอ่ ยูใ นระดับต่ำสุดทีม่ นี ยั สำคัญสำหรับการวัดมูลคายุตธิ รรมในภาพรวม
กลุม บร�ษทั รับรูก ารโอนระหวางลำดับชัน้ ของมูลคายุตธิ รรม ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานทีก่ ารโอน
เกิดข�น้
4.19 การใชดลุ ยพินจิ และประมาณการทางบัญช�ทส่ี ำคัญ
ในการจัดทำงบการเง�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฝายบร�หารจำเปนตองใชดลุ ยพินจิ และ
การประมาณการในเร�่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้ สงผลกระทบ
ตอจำนวนเง�นที่แสดงในงบการเง�นและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเง�น ผลที่เกิดข�้นจร�งอาจ
แตกตางไปจากจำนวนทีป่ ระมาณการไวการใชดลุ ยพินจิ และการประมาณการทีส่ ำคัญมีดงั นี้

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเง�น
4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ตอ)
4.19 การใชดลุ ยพินจิ และประมาณการทางบัญช�ทส่ี ำคัญ (ตอ)
คาเผือ่ ผลขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวาจะเกิดข�น้ ของลูกหนีก้ ารคา
ในการประมาณคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข�้นของลูกหนี้การคา ฝายบร�หารจำเปน
ตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข�้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคำนึงถึง
ประสบการณการเก็บเง�นในอดีตอายุของหนีท้ ค่ี งคาง และสภาวะเศรษฐกิจทีค่ าดการณไวของกลุม ลูกคาทีม่ คี วามเสีย่ ง
ดานเครดิตทีค่ ลายคลึงกัน เปนตน ทัง้ นี้ ขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจากประสบการณในอดีตและการคาดการณ
สภาวะเศรษฐกิจของกลุม บร�ษทั อาจไมไดบง บอกถึงการผิดสัญญาของลูกคาทีเ่ กิดข�น้ จร�งในอนาคต
คาเผือ่ การลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
ในการประมาณคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ ฝายบร�หารไดใชดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดข�้นจากสินคาคงเหลือนั้น โดยคาเผื่อการลดลงของมูลคาสุทธ�ที่จะไดรับพิจารณา
จากราคาทีค่ าดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจา ยในการขายสินคานัน้ และคาเผือ่ สำหรับสินคาเกา
ลาสมัย เคลือ่ นไหวชาหร�อเสือ่ มคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินคาแตละชนิด
อสังหาร�มทรัพยเพือ่ การลงทุน
ในการคำนวณคาตัดจำหนายของอสังหาร�มทรัพยเพือ่ การลงทุน ฝายบร�หารจำเปนตองทำการประมาณ
อายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน และตองทบทวนอายุ
การใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลีย่ นแปลงเกิดข�น้ นอกจากนีฝ้ า ยบร�หารจำเปนตองสอบทาน
การดอยคาของอสังหาร�มทรัพยเพือ่ การลงทุนในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคา
ทีค่ าดวาจะไดรบั คืนต่ำกวามูลคาตามบัญช�ของสินทรัพยนน้ั ในการนีฝ้ า ยบร�หารจำเปนตองใชดลุ ยพินจิ ทีเ่ กีย่ วของ
กับการคาดการณรายไดและคาใชจา ยในอนาคตซ�ง่ เกีย่ วเนือ่ งกับสินทรัพยนน้ั
อาคารและอุปกรณและคาเสือ่ มราคา
ในการคำนวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบร�หารจำเปนตองทำการประมาณอายุการ
ใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและ
มูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลีย่ นแปลงเกิดข�น้
นอกจากนี้ฝายบร�หารจำเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ำกวามูลคาตามบัญช�ของสินทรัพยนั้น
ในการนีฝ้ า ยบร�หารจำเปนตองใชดลุ ยพินจิ ทีเ่ กีย่ วของกับการคาดการณรายไดและคาใชจา ยในอนาคตซ�ง่ เกีย่ วเนือ่ ง
กับสินทรัพยนน้ั
สินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�
กลุม บร�ษทั จะรับรูส นิ ทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�สำหรับผลแตกตางชัว่ คราวทีใ่ ชหกั ภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแน วากลุมบร�ษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช
ประโยชนจากผลแตกตางชัว่ คราวและขาดทุนนัน้ ในการนีฝ้ า ยบร�หารจำเปนตองประมาณการวากลุม บร�ษทั ควรรับรู
จำนวนสินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�เปนจำนวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีทค่ี าดวาจะเกิด
ในอนาคตในแตละชวงเวลา
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณข�้นตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซ�่งตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการข�้นเง�นเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลีย่ นแปลงในจำนวนพนักงาน เปนตน
มูลคายุตธิ รรมของเคร�อ่ งมือทางการเง�น
ในการประเมินมูลคายุตธิ รรมของเคร�อ่ งมือทางการเง�นทีร่ บั รูใ นงบแสดงฐานะการเง�น ทีไ่ มมกี ารซ�อ้ ขาย
ในตลาดและไมสามารถหาราคาไดในตลาดซ�อ้ ขายคลอง ฝายบร�หารตองใชดลุ ยพินจิ ในการประเมินมูลคายุตธิ รรม
ของเคร�อ่ งมือทางการเง�นดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลคา ซ�ง่ ตัวแปรทีใ่ ชในแบบจำลอง
ไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางดานเครดิต สภาพคลอง ขอมูล
ความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเคร�่องมือทางการเง�นในระยะยาว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของ
สมมติฐานทีเ่ กีย่ วของกับตัวแปรทีใ่ ชในการคำนวณ อาจมีผลกระทบตอมูลคายุตธิ รรมทีแ่ สดงอยูใ นงบแสดงฐานะ
การเง�น และการเปดเผยลำดับชัน้ ของมูลคายุตธิ รรม

111

รายงานประจำป 2563

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ตอ)
4.19 การใชดลุ ยพินจิ และประมาณการทางบัญช�ทส่ี ำคัญ (ตอ)
สัญญาเชา
การกำหนดอายุสัญญาเชาที่มีสิทธ�การเลือกในการขยายอายุสัญญาเชาหร�อยกเลิกสัญญาเชา - กลุม
บร�ษัทในฐานะผูเชาในการกำหนดอายุสัญญาเชา ฝายบร�หารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการประเมินวากลุมบร�ษัท
มีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลหร�อไมที่จะใชสิทธ�เลือกในการขยายอายุสัญญาเชาหร�อยกเลิกสัญญาเชาโดย
คำนึงถึงขอเท็จจร�งและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของทั้งหมดที่ทำใหเกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุมบร�ษัท
ในการใชหร�อไมใชสทิ ธ�เลือกนัน้
การกำหนดอัตราดอกเบีย้ การกูย มื สวนเพิม่ - กลุม บร�ษทั ในฐานะผูเ ชา
กลุมบร�ษัทไมสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชา ดังนั้น ฝายบร�หารจำเปนตองใช
ดุลยพินจิ ในการกำหนดอัตราดอกเบีย้ การกูย มื สวนเพิม่ ของกลุม บร�ษทั ในการคิดลดหนีส้ นิ ตามสัญญาเชา โดยอัตรา
ดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่มเปนอัตราดอกเบี้ยที่กลุมบร�ษัทจะตองจายในการกูยืมเง�นที่จำเปน เพื่อใหไดมาซ�่ง
สินทรัพยที่มีมูลคาใกลเคียงกับสินทรัพยสิทธ�การใชในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่คลายคลึง โดยมีระยะเวลา
การกูย มื และหลักประกันทีค่ ลายคลึง
คาเผือ่ การดอยคาของสินทรัพยทไ่ี มใชสนิ ทรัพยทางการเง�น
ในการประเมินคาเผือ่ การดอยคาของสินทรัพยทไ่ี มใชสนิ ทรัพยทางการเง�น ฝายบร�หารตองใชดลุ ยพินจิ
ในการประเมินมูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนของสินทรัพยดงั กลาว มูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนหมายถึงมูลคายุตธิ รรม
หักตนทุนในการขายของสินทรัพยหร�อมูลคาจากการใชสนิ ทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา
5. ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญช�เนือ่ งจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหม
มาถือปฏิบตั ิ
ตามทีก่ ลาวในหมายเหตุประกอบงบการเง�นขอ 2.2 กลุม บร�ษทั ไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�น
กลุมเคร�่องมือทางการเง�น และมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหวางปปจจุบัน
โดยกลุมบร�ษัทไดเลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับกำไรสะสมหร�อองคประกอบอื่นของ
สวนของเจาของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไมปรับยอนหลังงบการเง�นงวดกอนที่แสดงเปร�ยบเทียบ
ผลกระทบตอกำไรสะสมตนงวดป 2563 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช�เนื่องจากการนำ
มาตรฐานเหลานี้มาถือปฏิบัติแสดงไดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเง�นรวม
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเง�น
31 ธันวาคม 2562
1 มกราคม 2563
กลุมเคร�่องมือ
ฉบั
บ
ที
่
16
ทางการเง�น
งบแสดงฐานะการเง�น
สินทรัพยหมุนเว�ยน
เง�นลงทุนชั่วคราว
สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเว�ยน
เง�นลงทุนระยะยาว-เง�นฝากสถาบันการเง�น
เง�นลงทุนเผื่อขาย
เง�นลงทุนระยะยาวอื่น
สินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอื่น
หนี้สินไมหมุนเว�ยน
หนี้สินภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�
สวนของผูถือหุน
กำไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

1,450,704,454.16 (1,450,704,454.16 )
0.00 1,450,704,454.16

0.00
0.00
0.00 1,450,704,454.16

159,000,000.00 (159,000,000.00 )
9,002,580,735.13 (9,002,580,735.13 )
1,205,889,922.57 (1,205,889,922.57 )
0.00 15,103,854,878.83

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 15,103,854,878.83

947,276,844.23

0.00 1,862,165,967.26

11,765,479,186.11 323,117,067.82
4,323,641,427.47 3,465,990,309.08

0.00 12,088,596,253.93
0.00 7,789,631,736.55

914,889,123.03

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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5. ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญช�เนือ่ งจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหม
มาถือปฏิบตั ิ (ตอ)
(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเง�น
31 ธันวาคม 2562
1 มกราคม 2563
กลุมเคร�่องมือ
ฉบั
บ
ที
่
16
ทางการเง�น
งบแสดงฐานะการเง�น
สินทรัพยหมุนเว�ยน
เง�นลงทุนชั่วคราว
1,272,056,916.44 (1,272,056,916.44 )
สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
0.00 1,272,056,916.44
สินทรัพยไมหมุนเว�ยน
เง�นลงทุนเผื่อขาย
9,002,580,735.13 (9,002,580,735.13 )
เง�นลงทุนระยะยาวอื่น
1,184,096,922.57 (1,184,096,922.57 )
สินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอื่น
0.00 14,923,061,878.83
0.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
1,347,585,099.63
0.00
สินทรัพยสิทธ�การใช
0.00
หนี้สินหมุนเว�ยน
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเง�นที่ถึง
0.00
กำหนดชำระภายในหนี่งป
24,842,019.97
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกำหนด
0.00
ชำระภายในหนี่งป
0.00
หนี้สินไมหมุนเว�ยน
หนี้สินภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�
773,126,148.87 947,276,844.23
0.00
เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเง�น
72,495,544.27
0.00
หนี้สินตามสัญญาเชา
0.00
สวนของผูถือหุน
กำไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร
11,158,136,817.83 323,117,067.82
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
4,310,878,434.55 3,465,990,309.08
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0.00
0.00
0.00 1,272,056,916.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 14,923,061,878.83
(88,694,595.48 ) 1,258,890,504.15
88,694,595.48
88,694,595.48
(24,842,019.97 )

0.00

24,842,019.97

24,842,019.97

0.00 1,720,402,993.10
(72,495,544.27 )
0.00
72,495,544.27
72,495,544.27
0.00 11,481,253,885.65
0.00 7,776,868,743.63

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
5. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช�เนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหมมาถือปฏิบัติ (ตอ)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทและวัดมูลคา และมูลคาของสินทรัพยทางการเง�นตามทีก่ ำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที่ 9 และมูลคา
ตามหลักการบัญช�เดิมแสดงไวดังนี้

มูลคาตามหลัก
การบัญช�เดิม
ราคาทุนตัด
จำหนาย

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

สินทรัพยทางการเง�น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
เง�นลงทุนชั่วคราว
รวมสินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
สินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอื่น
เง�นลงทุนระยะยาว-เง�นฝากสถาบันการเง�น
เง�นลงทุนเผื่อขาย
เง�นลงทุนระยะยาวอื่น
รวมสินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอื่น
รวมสินทรัพยทางการเง�น

งบการเง�นรวม
การจัดประเภทและวัดมูลคาตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเง�น ฉบับที่ 9
มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรมผานกำไร
ผานกำไรหร�อขาดทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หนวย : บาท)

รวม

1,450,704,454.16
1,450,704,454.16

1,450,704,454.16
1,450,704,454.16

0.00
0.00

0.00
0.00

1,450,704,454.16
1,450,704,454.16

159,000,000.00
9,002,580,735.13
1,205,889,922.57
10,367,470,657.70
11,818,175,111.86

159,000,000.00
0.00
0.00
159,000,000.00
1,609,704,454.16

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
9,002,580,735.13
5,942,274,143.70
14,944,854,878.83
14,944,854,878.83

159,000,000.00
9,002,580,735.13
5,942,274,143.70
15,103,854,878.83
16,554,559,332.99
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5. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช�เนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหมมาถือปฏิบัติ (ตอ)

มูลคาตามหลัก
การบัญช�เดิม
ราคาทุนตัด
จำหนาย
สินทรัพยทางการเง�น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
เง�นลงทุนชั่วคราว
รวมสินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
สินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอื่น
เง�นลงทุนเผื่อขาย
เง�นลงทุนระยะยาวอื่น
รวมสินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอื่น
รวมสินทรัพยทางการเง�น

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
การจัดประเภทและวัดมูลคาตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเง�น ฉบับที่ 9
มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรมผานกำไร
ผานกำไรหร�อขาดทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หนวย : บาท)

รวม

1,272,056,916.44
1,272,056,916.44

1,272,056,916.44
1,272,056,916.44

0.00
0.00

0.00
0.00

1,272,056,916.44
1,272,056,916.44

9,002,580,735.13
1,184,096,922.57
10,186,677,657.70
11,458,734,574.14

0.00
0.00
0.00
1,272,056,916.44

0.00
0.00
0.00
0.00

9,002,580,735.13
5,920,481,143.70
14,923,061,878.83
14,923,061,878.83

9,002,580,735.13
5,920,481,143.70
14,923,061,878.83
16,195,118,795.27

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุมบร�ษัทไมไดกำหนดใหหนี้สินทางการเง�นใดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหร�อขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
6. เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
งบการเง�นรวม

2563
720,887.75
189,849,397.70
2,331,190,942.22
36,719.52

2562
1,821,060.96
375,905,658.59
883,858,576.32
94,237,275.42

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562
0.73
168,194.51
170,878,669.82 375,144,465.70
2,173,438,105.61 731,264,105.40
0.00
0.00

เง�นสดในมือ
เง�นฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เง�นฝากธนาคารประเภทออมทรัพย
เง�นฝากธนาคาร - ประจำ 3 เดือน
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
(ในกองทุนสวนบุคคล)
30,748,495.17
30,748,495.17
31,979,746.75
31,979,746.75
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดข�้น
(972,121.39 )
(972,121.39 )
0.00
0.00
รวมเง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด 2,551,574,320.97 1,387,802,318.04 2,374,093,149.94 1,138,556,512.36

7. สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น / เง�นลงทุนชั่วคราว
สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น / เง�นลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
มีรายละเอียดดังนี้
2563

งบการเง�นรวม

2562

เง�นฝากธนาคารทีว่ ดั มูลคาดวยราคาทุนตัดจำหนาย
เง�นฝากประจำ
1,433,691,745.31 1,433,704,454.16
เง�นลงทุนชั่วคราว
(ในกองทุนสวนบุคคล)
30,000,000.00
17,000,000.00
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดข�้น
(417,916.50 )
0.00
รวมสินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น /
เง�นลงทุนชั่วคราว
1,463,273,828.81 1,450,704,454.16

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562
963,233,203.65 1,255,056,916.44
30,000,000.00

17,000,000.00

(417,916.50 )

0.00

992,815,287.15 1,272,056,916.44

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม บร�ษทั มีเง�นลงทุนในเง�นฝากประจำธนาคาร ระยะเวลา 6 ถึง 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.400 - 1.650 ตอป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม บร�ษทั มีเง�นลงทุนในเง�นฝากประจำธนาคาร ระยะเวลา 5 ถึง 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.250 - 1.900 ตอป

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
4,175,136,193.94 4,271,301,941.59 4,134,600,500.40 4,282,847,406.91
งบการเง�นรวม

ลูกหนี้การคา
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดข�้น / คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้การคา
(129,830,339.63 ) (115,119,454.36 ) (129,486,046.64 ) (132,036,710.52 )
รวมลูกหนี้การคา - สุทธ�
4,045,305,854.31 4,156,182,487.23 4,005,114,453.76 4,150,810,696.39
ลูกหนี้อื่น
79,816,111.81 133,018,125.02
81,937,703.22
140,064,807.02
คาใชจายจายลวงหนา
168,914,349.52
26,087,159.16
29,565,006.70 156,194,515.42
รายไดคางรับ
249,763,639.86 212,774,317.32 245,382,528.72
210,877,858.81
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดข�้น / คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น
(12,350,854.95 ) (12,350,854.95 ) (12,350,854.95 ) (12,350,854.95 )
รวมลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น - สุทธ�
486,143,246.24 363,006,594.09 471,163,892.41
364,678,970.04
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น 4,531,449,100.55 4,519,189,081.32 4,476,278,346.17 4,515,489,666.43

ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
2,500,504,508.64 3,729,814,554.48 2,462,371,384.60 3,725,627,286.33
งบการเง�นรวม

ลูกหนี้การคาที่ยังไมถึงกำหนดชำระ
ลูกหนี้การคาที่เกินกำหนดชำระ
- ครบกำหนดชำระไมเกิน 3 เดือน
- มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- มากกวา 6 เดือน ข�้นไป
รวม
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1,583,529,560.77 443,441,003.67 1,581,471,586.00
442,280,160.94
9,113,598.23
13,511,885.12
9,113,296.49
13,488,205.16
81,988,526.30
84,534,498.32
81,644,233.31
101,451,754.48
4,175,136,193.94 4,271,301,941.59 4,134,600,500.40 4,282,847,406.91

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
9. ตั๋วเง�นรับการคา
ตั๋วเง�นรับการคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

2563

งบการเง�นรวม

ตั๋วเง�นรับการคา
ยังไมถึงกำหนดชำระจนถึงครบ
กำหนดชำระไมเกิน 3 เดือน
478,738,727.90
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่
คาดวาจะเกิดข�้น /คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตั๋วเง�นรับการคา
(930,445.55 )
ตั๋วเง�นรับการคา - สุทธ�
477,808,282.35

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

563,103,967.09

478,738,727.90

554,349,687.09

(1,145,258.88 )
(930,445.55 )
561,958,708.21 477,808,282.35

(1,145,258.88 )
553,204,428.21

10. สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
2563
52,577,919.27
819,002,233.99
1,303,064.38
10,060,703.91
1,908,411.19
1,224,840.20
(1,083,025.21 )
884,994,147.73

2562
46,587,203.23
790,781,747.15
1,466,577.91
8,933,610.83
0.00
1,393,575.68
(3,621,405.65 )
845,541,309.15

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562
0.00
0.00
809,328,740.58 788,834,419.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(5,800,000.00 )
0.00
803,528,740.58 788,834,419.12

26,189,621.92
21,166,568.37
47,356,190.29
932,350,338.02

26,189,621.92
20,893,422.58
47,083,044.50
892,624,353.65

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

งบการเง�นรวม

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

26,189,621.92
20,893,422.58
47,083,044.50
835,917,463.62

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

118

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
11. สินทรัพยไมหมุนเว�ยนที่ถือไวเพื่อขาย
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ ครั้งที่ 12 มีมติอนุมัติใหยกเลิกการ
ดำเนินงานของ บร�ษัทยอย (Saha vietnam Co., Ltd.) โดยใหดำเนินกิจการจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
สินทรัพยไมหมุนเว�ยนที่ถือไวเพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
งบการเง�นรวม
35,085.88
113,794.09
148,879.97

เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น
รวม

12. สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา / ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเง�น
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา / ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเง�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
มีดังนี้
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา
หัก สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา - หมุนเว�ยน
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา - ไมหมุนเว�ยน

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

งบการเง�นรวม
2563
2562
6,338,144.00 10,185,395.01
(1,309,425.41 ) (7,389,211.31 )
5,028,718.59
2,796,183.70

งบการเง�นรวม
จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ตองจาย

ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป
รวม
หัก ดอกเบี้ยจายในอนาคตของสัญญาเชาการเง�น
มูลคาปจจุบันของสินทรัพยตามสัญญาเชาการเง�น
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2563
1,701,755.39
5,682,739.10
7,384,494.49
(1,046,350.49)
6,338,144.00

2562
7,779,012.78
2,872,510.32
10,651,523.10
(466,128.09)
10,185,395.01

(หนวย : บาท)

มูลคาปจจุบันของจำนวนเง�นขั้นต่ำที่ตองจาย

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

2562
7,389,211.31
2,796,183.70
10,185,395.01
0.00
10,185,395.01

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
13. สินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอื่น / เง�นลงทุนเผื่อขาย / เง�นลงทุนระยะยาวอื่น
สินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอืน่ / เง�นลงทุนเผือ่ ขาย / เง�นลงทุนระยะยาวอืน่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเง�นรวม
2563
2562

เง�นฝากธนาคารที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจำหนาย
เง�นลงทุนระยะยาว-เง�นฝากสถาบันการเง�น
37,000,000.00
เง�นลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด
ตราสารหนี้ที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
52,084,817.76
พันธบัตรรัฐบาล
411,451,587.00
ตั๋วเง�นคลังและหุนกู
810,249,782.82
ตราสารทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุน-กิจการที่เกี่ยวของกัน
6,361,246,542.20
ตราสารทุน-กิจการอื่น
434,455,647.00
เง�นลงทุนในกองทุนรวมและหนวยทรัสต
202,426,257.53
กองทุนหุนสามัญ-กิจการอื่น
266,429,398.25
รวมเง�นลงทุนในหลักทรัพยในความตองการ
ของตลาด / เง�นลงทุนเผื่อขาย
8,538,344,032.56
เง�นลงทุนในหลักทรัพยทไ่ี มอยูใ นความตองการของตลาด
ตราสารทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุน-กิจการที่เกี่ยวของกัน
4,775,884,163.21
ตราสารทุน-กิจการอื่น
1,872,906,295.53
ตราสารทุนที่ถือโดยบร�ษัทยอย
47,293,000.00
รวมเง�นลงทุนในหลักทรัพยไมอยูในความ
ตองการของตลาด / เง�นลงทุนระยะยาวอื่น 6,696,083,458.74
รวมสินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอื่น
15,271,427,491.30

159,000,000.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

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

0.00
0.00
0.00

6,674,762,803.20
2,327,817,931.93
0.00
0.00

6,361,246,542.20 6,674,762,803.20
434,455,647.00 2,327,817,931.93
202,426,257.53
0.00
266,429,398.25
0.00

9,002,580,735.13

8,538,344,032.56 9,002,580,735.13

650,523,053.00
533,573,869.57
21,793,000.00

4,775,884,163.21
1,872,906,295.53
0.00

650,523,053.00
533,573,869.57
0.00

1,205,889,922.57 6,648,790,458.74 1,184,096,922.57
10,367,470,657.70 15,187,134,491.30 10,186,677,657.70

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บร�ษัทยอย มีเง�นลงทุนในเง�นฝากประจำธนาคาร จำนวน 37
ลานบาท และ 159 ลานบาท ตามลำดับ ระยะเวลา 18 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.85 ตอป

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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13. สินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอื่น / เง�นลงทุนเผื่อขาย / เง�นลงทุนระยะยาวอื่น (ตอ)
สินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอืน่ / เง�นลงทุนเผือ่ ขาย / เง�นลงทุนระยะยาวอืน่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 และ 2562 มีราคาทุนและมูลคายุติธรรม ดังนี้
เง�นลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัทจดทะเบียน
บร�ษัทที่เกี่ยวของกัน - ราคาทุน
บร�ษัทอื่น - ราคาทุน
บวก กำไรจากการวัดมูลคาเง�นลงทุน
รวม เง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัท
จดทะเบียน - มูลคายุติธรรม

งบการเง�นรวม
2563
2562

1,543,360,778.90 1,543,360,778.90
1,942,154,663.63 2,070,621,913.06
5,052,828,590.03 5,388,598,043.17

1,543,360,778.90 1,543,360,778.90
1,942,154,663.63 2,070,621,913.06
5,052,828,590.03 5,388,598,043.17

8,538,344,032.56 9,002,580,735.13

8,538,344,032.56 9,002,580,735.13

เง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัทที่ไมใชบร�ษัท
จดทะเบียน
ตราสารทุน-กิจการที่เกี่ยวของกัน - ราคาทุน
736,722,745.58
บวก กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเง�นลงทุน
(ป 2562 : คาเผื่อการดอยคาเง�นลงทุน)
4,039,161,417.63
รวม ตราสารทุน-กิจการที่เกี่ยวของกัน มูลคายุติธรรม
4,775,884,163.21
ตราสารทุน-กิจการอื่น - ราคาทุน
846,751,011.77
บวก กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเง�นลงทุน
(ป 2562 : คาเผื่อการดอยคาเง�นลงทุน)
1,026,155,283.76
รวม ตราสารทุน-กิจการอื่น - มูลคายุติธรรม 1,872,906,295.53
ตราสารทุนที่ถือโดยบร�ษัทยอย - ราคาทุน
หัก คาเผื่อขาดทุนจากการวัดมูลคาเง�นลงทุน
(ป 2562 : คาเผื่อการดอยคาเง�นลงทุน)
รวม ตราสารทุนที่ถือโดยบร�ษัทยอย มูลคายุติธรรม
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(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562

873,902,745.58

736,722,745.58

873,902,745.58

(223,379,692.58 ) 4,039,161,417.63

(223,379,692.58 )

650,523,053.00

4,775,884,163.21

650,523,053.00

714,090,511.77

846,751,011.77

714,090,511.77

(180,516,642.20 ) 1,026,155,283.76
533,573,869.57 1,872,906,295.53

(180,516,642.20 )
533,573,869.57

47,295,700.00

21,795,700.00

0.00

0.00

(2,700.00 )

(2,700.00 )

0.00

0.00

47,293,000.00

21,793,000.00

0.00

0.00

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
14. เง�นลงทุนในบร�ษัทรวม
ช�่อกิจการ

บจ.ซันรอยแปด

ประเภท
กิจการ
จำหนายสินคา
และใหบร�การ
พัฒนาที่ดิน
ลงทุน
ขนสง

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

บจ.สหอุบลนคร
บจ.สหพัฒนเร�ยลเอสเตท
บจ.ศร�ราชาขนสง
บจ.ไทย - เมียนมาร
ซัคเซส เวนเจอร
ลงทุน
PRESIDENT FOODS
(CAMBODIA) Co., Ltd.
ผลิตบะหมี่
บจ.รวมอิสสระ
อสังหาร�มทรัพย
บจ.สห ลอวสัน
รานสะดวกซ�้อ
บจ.บุญ แคปปตอลโฮลดิ้ง
ลงทุน
CANCHANA
ตัวแทนจำหนาย
INTERNATIONAL Co., Ltd.
สินคา
บจ.สยาม อาราตะ
ตัวแทนจำหนายสินคา
บจ.รวมอิสสระ ดีเวลอปเมนท
อสังหาร�มทรัพย
บจ.อิรวดี ซัคเซส เวนเจอร ฟูดส
ผลิตบะหมี่
รวม
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
รวมเง�นลงทุนในบร�ษัทรวมสุทธ�

ลักษณะ
ความสัมพันธ

ทุนชำระแลว
(พันบาท)

สัดสวนเง�นลงทุน
(รอยละ)

งบการเง�นรวม
ว�ธ�สวนไดเสีย
(บาท)

2563

2562

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
ว�ธ�ราคาทุน
(บาท)

2563

2562

2563

2562

2562

2563

2562

ผูถือหุนและ
ผูบร�หารรวมกัน
"
"
"

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

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

17.75
20.00
20.00
20.00

17.75 108,724,471.10 103,558,283.91 102,138,264.00
1,576,406.42 1,576,406.42
20.00
5,087,500.00
20.00 123,513,640.89 122,299,083.81 82,500,000.00
3,168,562.05 3,003,437.08
20.00
2,036,000.00

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

7,989,075.00
0.00
0.00
200,000.00

7,989,075.00
0.00
0.00
130,000.00

"

100,000

100,000

35.00

35.00

35,039,403.72

35,039,403.72

0.00

0.00

"
"
"
"

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

30.00
25.00
21.34
32.00

30.00 63,386,058.58 52,046,102.28 19,646,775.00
25.00 176,450,045.44 187,439,140.96 75,000,000.00
21.34 80,703,737.56 92,140,457.07 291,706,000.00
32.00 192,055,865.08 182,961,482.81 223,999,990.00

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

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

"
"
"
"

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

40.00
25.00
25.00
24.00

40.00
25.00
25.00
24.00

14,949,671.28
6,494,660.00
6,494,660.00
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
88,992,001.14 90,000,000.00
90,000,000.00
43,933,426.85 75,519,492.41
45,196,800.00
935,014,258.21 1,014,168,085.13 983,845,392.72
0.00 (266,650,000.00 ) (266,650,000.00 )
935,014,258.21 747,518,085.13 717,195,392.72

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

0.00
0.00
0.00
0.00
8,119,075.00
0.00
8,119,075.00

42,885,432.35 42,114,764.60

13,579,594.61
0.00
80,940,538.89
77,082,486.38
964,066,839.35
0.00
964,066,839.35

2563

เง�นปนผล
(บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บร�ษัทฯ บันทึกเง�นลงทุนในบร�ษัทรวม 7 แหง ตามว�ธ�สวนไดเสียในงบการเง�นรวมจากงบการเง�นที่ไมผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญช�
เนื่องจากบร�ษัทฯ ไมมีอำนาจควบคุมบร�ษัทรวมในการกำหนดใหมีการตรวจสอบงบการเง�นใหทันเวลา ยอดเง�นลงทุนตามว�ธ�สวนไดเสียที่ไมผานการตรวจสอบ มีจำนวน 239.50 ลานบาท
และ 207.65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.70 และ 0.77 ของยอดสินทรัพยรวมตามลำดับ สำหรับป สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีสว นแบงผลกำไรจากเง�นลงทุนในบร�ษทั รวม
7 แหง จำนวน 15.47 ลานบาท และ 8.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.91 และ 0.47 ของกำไรสุทธ� ตามลำดับ และมีสวนแบงผลขาดทุน 15.47 ลานบาท และ 17.24 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 0.91 และ 0.99 ของกำไรสุทธ�ตามลำดับ
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15. เง�นลงทุนในบร�ษัทยอย
ช�่อกิจการ

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

ประเภท
กิจการ

ลงทุน
อาคารสำนัก
งานใหเชา
น้ำแร
ศูนยจำหนายสินคา
นมเปร�้ยว

ลักษณะ
ความสัมพันธ

ทุนชำระแลว
(พันบาท)

สัดสวนเง�นลงทุน
(รอยละ)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
ว�ธ�ราคาทุน
(บาท)
2563
2562

เง�นปนผล
(บาท)

2563

2562

2563

2562

2563

2562

ผูถือหุนและ
ผูบร�หารรวมกัน

920,000

920,000

99.99

99.99

1,203,801,619.94

1,203,801,619.94

0.00

0.00

"
"
"
"

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

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

99.99
59.37
100.00
63.91

99.99
59.37
100.00
63.91

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

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

0.00
4,879,850.00
0.00
3,431,800.00
8,311,650.00
0.00
8,311,650.00

0.00
4,879,850.00
0.00
0.00
4,879,850.00
0.00
4,879,850.00
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16. อสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
(หนวย : บาท)

งบการเง�นรวม
ที่ดิน

ราคาทุน
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซ�้อ
โอนเขา/(โอนออก)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซ�้อ
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคาสะสม
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาเสื่อมราคา
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาเสื่อมราคา
จำหนาย/ตัดจำหนาย
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเผื่อผลขาดทุนจากดอยคา
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาตามบัญช�
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อาคาร

ระบบ
ทรัพยสิน
สาธารณูปโภค ระหวางกอสราง

รวม

2,262,719,901.66 1,035,119,774.06 174,893,537.42 5,203,688.00 3,477,936,901.14
315,806,375.00 106,010,458.00
478,413.05 10,948,035.40 433,243,281.45
38,514,900.00 11,994,338.40
0.00 (14,210,518.40)
36,298,720.00
2,617,041,176.66 1,153,124,570.46 175,371,950.47 1,941,205.00 3,947,478,902.59
430,017,129.50 67,964,755.40
280,612.85 18,738,300.50 517,000,798.25
0.00
(274,715.00 ) (372,650.00)
(647,365.00)
0.00
32,448,874.00 (17,070,319.00)
0.00
16,344,000.00
965,445.00
3,079,507,180.16 1,204,019,006.86 175,377,848.32 21,272,300.50 4,480,176,335.84
1,795,824.57 596,243,902.09 163,802,204.63
486,371.74 32,527,042.13
717,964.36
2,282,196.31 628,770,944.22 164,520,168.99
170,800.85 34,246,120.06
783,930.92
0.00
(273,979.62 )
0.00
2,452,997.16 663,017,064.28 165,030,120.29

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

761,841,931.29
33,731,378.23
795,573,309.52
35,200,851.83
(273,979.62)
830,500,181.73

0.00
0.00

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

2,558,907,329.49 516,653,626.24 10,851,781.48 1,941,205.00
3,021,202,532.14 533,301,942.58 10,347,728.03 21,272,300.50

3,088,353,942.21
3,586,124,503.25

(55,851,650.86 ) (7,700,000.00)
(55,851,650.86 ) (7,700,000.00)

0.00
0.00

มูลคายุตธิ รรมของอสังหาร�มทรัพยเพือ่ การลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ซ�ง่ ประเมิน
โดยผูประเมินราคาอิสระ มีมูลคา 7,543,127,000.00 บาท และ 7,101,179,000.00 บาท ตามลำดับ

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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16. อสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน (ตอ)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
ราคาทุ
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซ�้อ
โอนเขา/(โอนออก)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซ�้อ
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคาสะสม
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาเสื่อมราคา
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาเสื่อมราคา
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาตามบัญช�
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทรัพยสิน
ระหวางกอสราง

(หนวย : บาท)

ที่ดิน

อาคาร

รวม

1,329,718,383.10
315,806,375.00
0.00
1,645,524,758.10
419,715,861.50
0.00
32,448,874.00
2,097,689,493.60

512,595,991.10
106,010,458.00
11,994,338.40
630,600,787.50
54,151,197.00
0.00
(17,380,319.00 )
667,371,665.50

5,203,688.00
10,948,035.40
(14,210,518.40 )
1,941,205.00
6,550,000.00
(372,650.00 )
1,275,445.00
9,394,000.00

1,847,518,062.20
432,764,868.40
(2,216,180.00 )
2,278,066,750.60
480,417,058.50
(372,650.00 )
16,344,000.00
2,774,455,159.10

1,795,824.57
486,371.74
2,282,196.31
170,800.85
2,452,997.16

249,370,994.91
21,567,968.52
270,938,963.43
22,771,891.66
293,710,855.09

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

251,166,819.48
22,054,340.26
273,221,159.74
22,942,692.51
296,163,852.25

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

0.00
0.00

0.00
0.00

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

1,641,933,491.79
2,093,927,426.44

359,661,824.07
373,660,810.41

1,941,205.00
9,394,000.00

2,003,536,520.86
2,476,982,236.85

มูลคายุติธรรมของอสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ซ�่งประเมิน
โดยผูประเมินราคาอิสระ มีมูลคา 6,452,237,000.00 บาท และ 6,010,289,000.00 บาท ตามลำดับ
จำนวนที่รับรูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบร�ษัทฯ จากอสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน สำหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ที่สำคัญมีดังนี้

รายได
คาเชา
คาบร�การ
รวมรายได
คาใชจายในการดำเนินงานทางตรง
กอใหเกิดรายไดคาเชาและบร�การ
รวมคาใชจายในการดำเนินงานทางตรง
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2563

งบการเง�นรวม

2562

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562

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

85,489,174.20
39,238,720.71
124,727,894.91

46,490,837.60
0.00
46,490,837.60

71,961,184.20
0.00
71,961,184.20

66,534,043.00
66,534,043.00

69,205,215.60
69,205,215.60

22,942,692.51
22,942,692.51

22,054,340.26
22,054,340.26

หมายเหตุประกอบงบการเง�น

17. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

(หนวย : บาท)

งบการเง�นรวม
สวนปรับปรุง
ที่ดิน

ที่ดิน

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

ราคาทุน
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซ�้อ
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซ�้อ
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคาสะสม
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาเสื่อมราคา
จำหนาย/ตัดจำหนาย
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาเสื่อมราคา
จำหนาย/ตัดจำหนาย
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาตามบัญช�
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

471,379,902.57
601,871,664.00
0.00
(38,514,900.00 )
1,034,736,666.57
29,500,000.00
0.00
0.00
1,064,236,666.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,034,736,666.57
1,064,236,666.57

อาคาร

สวนปรับปรุง
อาคาร

อุปกรณ
สำนักงาน

เคร�่องจักร

ทรัพยสิน
ตนทุน
เคร�่องตกแตง
พัฒนาที่ดิน สำนักงาน ยานพาหนะ ระหวางติดตั้ง

รวม

1,985,415.00 456,543,595.28 87,461,130.70 471,143,271.89 283,960,090.02 108,533,908.05 79,094,142.42 684,845,246.33 4,210,634.63 2,649,157,336.89
0.00 45,411,273.02 25,378,171.84 746,784,873.70
0.00 35,264,919.05
1,830,000.00
0.00 23,478,585.60 13,550,260.19
(185,751.00 ) (41,356,335.58)
0.00 (3,948,249.93)
0.00
0.00 (51,397,908.80)
0.00 (2,636,214.99) (3,271,357.30 )
0.00
0.00 (1,122,660.00 ) (36,298,720.00)
0.00 1,202,180.00
60,000.00 1,546,660.00
530,000.00
0.00
1,985,415.00 487,860,264.40 87,991,130.70 492,045,642.50 295,785,652.91 110,363,908.05 80,110,571.42 688,900,183.77 28,466,146.47 3,308,245,581.79
227,200.00 20,266,883.10
0.00 1,151,532.19 38,265,889.36 178,844,699.56 295,827,762.48
447,500.00 18,404,362.62 8,719,695.65
0.00 (33,602,962.73)
0.00
(57,545.36 )
0.00 (72,538,486.87)
0.00 (34,059,658.37) (4,699,269.97 )
(119,050.44)
0.00 4,737,142.18 (77,364,850.13 ) (16,344,000.00)
0.00 35,783,501.96
1,687,383.17
0.00 1,569,650.12 17,243,172.70
2,212,615.00 543,791,599.02 88,438,630.70 477,959,996.87 317,049,251.29 111,993,745.86 81,262,103.61 698,300,252.58 129,945,995.90 3,515,190,857.40
1,226,603.19 251,025,223.90 84,082,277.55 380,319,092.78 206,313,396.42 55,916,637.39 52,692,993.43 588,535,162.84
141,851.35 15,014,111.98
1,498,231.04 8,886,794.89 30,765,558.98
592,500.74 40,987,601.90 24,429,583.65
(185,747.00 ) (40,600,343.01)
0.00 (2,103,407.00)
0.00
0.00 (2,610,556.99) (3,252,431.62)
1,368,454.54 263,935,928.88 84,674,778.29 418,696,137.69 227,490,548.45 57,414,868.43 61,394,041.32 578,700,378.81
162,380.57 17,713,297.97
1,770,643.20 8,973,917.84 40,693,537.94
613,192.85 33,490,826.47 27,104,170.71
0.00 (32,047,959.07)
0.00
(57,544.36 )
0.00 (34,013,231.07) (3,118,637.14 )
(49,230.30)
1,530,835.11 281,599,996.55 85,287,971.14 418,173,733.09 251,476,082.02 59,127,967.27 70,367,959.16 587,345,957.68
616,960.46 223,924,335.52
681,779.89 262,191,602.47

3,316,352.41 73,349,504.81 68,295,104.46
3,150,659.56 59,786,263.78 65,573,169.27

0.00 1,620,111,387.51
0.00 122,316,234.53
0.00 (48,752,485.62)
0.00 1,693,675,136.42
0.00 130,521,967.54
0.00 (69,286,601.94)
0.00 1,754,910,502.02

52,949,039.62 18,716,530.10 110,199,804.96 28,466,146.47 1,614,570,445.37
52,865,778.59 10,894,144.45 110,954,294.90 129,945,995.90 1,760,280,355.38
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รายงานประจำป 2563

17. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (ตอ)

(หนวย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
ที่ดิน
ราคาทุน
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซ�้อ
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซ�้อ
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคาสะสม
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาเสื่อมราคา
จำหนาย/ตัดจำหนาย
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาเสื่อมราคา
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนเขา/(โอนออก)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาตามบัญช�
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อาคาร

สวนปรับปรุง
อาคาร

อุปกรณ
สำนักงาน

เคร�่องจักร

ทรัพยสิน
ตนทุน
เคร�่องตกแตง
พัฒนาที่ดิน สำนักงาน ยานพาหนะ ระหวางติดตั้ง

รวม

384,554,313.13 325,562,011.92
600,769,914.00 26,940,801.00
0.00
0.00
0.00
0.00
985,324,227.13 352,502,812.92
29,500,000.00 20,266,883.10
0.00
0.00
0.00
0.00
1,014,824,227.13 372,769,696.02

79,893,142.82
0.00
0.00
0.00
79,893,142.82
0.00
0.00
0.00
79,893,142.82

387,413,569.82 25,474,675.90
10,539,940.21
842,000.00
(584,465.11 )
0.00
0.00 1,014,000.00
397,369,044.92 27,330,675.90
5,886,672.99
0.00
(32,192,809.67 )
0.00
0.00
0.00
371,062,908.24 27,330,675.90

96,584,966.22 78,098,412.00 641,435,152.73
350,000.00 2,019,366,244.54
0.00 33,240,702.28 4,071,513.50 678,234,870.99
1,830,000.00
(185,751.00 ) (41,356,335.58)
0.00
0.00 (42,126,551.69 )
2,216,180.00
0.00
0.00 1,202,180.00
0.00
98,414,966.22 79,114,841.00 633,319,519.43 4,421,513.50 2,657,690,743.84
819,650.00 3,544,000.00 123,494,771.22 183,511,977.31
0.00
0.00 (6,699,901.10)
0.00
0.00 (38,892,710.77 )
0.00 (148,385,239.47) (16,344,000.00 ) (164,729,239.47 )
0.00
98,414,966.22 79,934,491.00 481,778,378.86 111,572,284.72 2,637,580,770.91

0.00 179,713,577.86
0.00 10,416,520.47
0.00
0.00
0.00 190,130,098.33
0.00 12,110,481.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 202,240,579.59

79,893,134.82
0.00
0.00
79,893,134.82
0.00
0.00
0.00
79,893,134.82

334,839,020.55 24,981,926.64
25,959,583.72
456,646.32
(581,763.77 )
0.00
360,216,840.50 25,438,572.96
16,512,501.74
559,097.32
(32,171,930.22 )
0.00
0.00
0.00
344,557,412.02 25,997,670.28

52,035,791.36 51,774,137.16 553,414,535.26
745,316.86 8,875,536.92 28,367,770.05
(185,747.00 ) (40,600,343.01)
0.00
52,781,108.22 60,463,927.08 541,181,962.30
745,316.99 8,920,503.19 1,835,959.57
0.00 (6,699,033.74)
0.00
0.00 (59,690,643.99)
0.00
53,526,425.21 69,384,430.27 476,628,244.14

985,324,227.13 162,372,714.59
1,014,824,227.13 170,529,116.43

8.00 37,152,204.42
8.00 26,505,496.22

1,892,102.94
1,333,005.62

45,633,858.00 18,650,913.92
44,888,541.01 10,550,060.73

0.00 1,276,652,123.65
0.00 74,821,374.34
0.00 (41,367,853.78 )
0.00 1,310,105,644.21
0.00 40,683,860.07
0.00 (38,870,963.96 )
0.00 (59,690,643.99 )
0.00 1,252,227,896.33

92,137,557.13 4,421,513.50 1,347,585,099.63
5,150,134.72 111,572,284.72 1,385,352,874.58

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
18. สินทรัพยสิทธ�การใช
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญช�สินทรัพยสิทธ�การใชสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุป
ไดดังนี้

ราคาทุน
1 มกราคม 2563 - การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเง�นใหมมาถือปฏิบัติ
เพิ่มข�้น
ลดลง
31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
คาเสื่อมราคาสำหรับป
ลดลง
31 ธันวาคม 2563
มูลคาสุทธ�ตามบัญช�
1 มกราคม 2563
31 ธันวาคม 2563

(หนวย : บาท)
งบการเง�น
เฉพาะกิจการ
2563
148,385,239.47
26,540,503.72
(24,354,911.26 )
150,570,831.93
59,690,643.99
32,453,640.87
(24,046,783.83 )
68,097,501.03
88,694,595.48
82,473,330.90

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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19. สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
2562
ราคาทุน
คาสิทธ�์เคร�่องหมายการคา
คาสมาช�กสนามกอลฟ
โปรแกรมคอมพิวเตอร
รวมราคาทุน
คาตัดจำหนายสะสม
คาสิทธ�์เคร�่องหมายการคา
คาสมาช�กสนามกอลฟ
โปรแกรมคอมพิวเตอร
รวมคาตัดจำหนายสะสม
คาเผื่อการดอยคา
รวมสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
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(หนวย : บาท)
2563

25,269,939.30
899,065.42
78,299,096.30
104,468,101.02

459,812.01
0.00
2,865,343.47
3,325,155.48

0.00
0.00
(48,611.00 )
(48,611.00 )

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

21,617,358.55
899,062.42
25,697,159.81
48,213,580.78
(41,777,668.51 )
14,476,851.73

1,415,215.09
0.00
1,739,170.93
3,154,386.02
0.00
170,769.46

0.00
0.00
(48,611.00 )
(48,611.00 )
0.00
0.00

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

2562
ราคาทุน
คาสิทธ�์เคร�่องหมายการคา
คาสมาช�กสนามกอลฟ
โปรแกรมคอมพิวเตอร
รวมราคาทุน
คาตัดจำหนายสะสม
คาสิทธ�์เคร�่องหมายการคา
คาสมาช�กสนามกอลฟ
โปรแกรมคอมพิวเตอร
รวมคาตัดจำหนายสะสม
คาเผื่อการดอยคา
รวมสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

งบการเง�นรวม
เพิ่มข�้น
จำหนาย/
โอนเขา (ออก)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
เพิ่มข�้น
จำหนาย/
โอนเขา (ออก)

(หนวย : บาท)
2563

25,269,939.30
899,065.42
72,293,683.33
98,462,688.05

459,812.01
0.00
1,017,013.08
1,476,825.09

0.00
0.00
0.00
0.00

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

21,617,358.55
899,062.42
25,512,200.53
48,028,621.50
(36,777,668.51 )
13,656,398.04

1,415,215.09
0.00
1,664,637.74
3,079,852.83
0.00
(1,603,027.74 )

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
20. สินทรัพยไมหมุนเว�ยนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเว�ยนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดวย

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

2562
72,680,136.82
30,837,171.87
17,714,705.20
121,232,013.89

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562
74,583,076.82
72,059,236.82
25,928,767.95
30,837,171.87
11,935,438.12
12,835,076.10
112,447,282.89 115,731,484.79

(18,225,900.00 )

(18,225,900.00 )

(18,225,900.00 )

(18,225,900.00 )

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

(30,837,171.87 )
(49,063,071.87 )
72,168,942.02

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

(30,837,171.87 )
(49,063,071.87 )
66,668,412.92

งบการเง�นรวม

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

บร�ษทั ฯ ไดทำสัญญาจะซ�อ้ จะขายทีด่ นิ โครงการนอรธปารคและไดจา ยชำระครบถวนแลว โดยบันทึกไว
ในบัญช�เง�นมัดจำจำนวนเง�น 60,753,000.00 บาท แตยงั ไมไดรบั โอนกรรมสิทธ�ใ์ นทีด่ นิ เนือ่ งจากบร�ษทั ฯ ยังไมได
ดำเนินการกอสรางอาคารใหเปนไปตามขอกำหนดในสัญญา ซ�ง่ อาจเกิดผลเสียหายจำนวน 18,225,900.00 บาท
บร�ษทั ฯ จ�งไดบนั ทึกคาเผือ่ การดอยคาในจำนวนดังกลาว
21. ภาษีเง�นได
(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
0.00
21,658,178.16
20,308,480.06
0.00
(1,921,850,753.69 ) (914,889,123.03) (1,780,087,779.53 ) (773,126,148.87 )
(1,900,192,575.53 ) (894,580,642.97) (1,780,087,779.53 ) (773,126,148.87)
งบการเง�นรวม

สินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�
(หนี้สิน)ภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�
สุทธ�

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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21. ภาษีเง�นได (ตอ)
รายการของสินทรัพยและ (หนี้สิน) ภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช� มีดังนี้

2563

งบการเง�นรวม

2562

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562

สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การคา
25,289,486.56
28,553,469.43
29,106,564.87
25,842,582.00
คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ
1,376,605.04
1,160,000.00
0.00
777,314.60
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา เง�นลงทุนในบร�ษัทรวม
0.00
53,330,000.00
53,330,000.00
0.00
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา เง�นลงทุนในบร�ษัทยอย
0.00
84,980,664.33
84,980,664.33
0.00
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา ตราสารทุน - อื่น
540.00
0.00
0.00
0.00
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา - ที่ดิน
10,908,516.17
0.00
0.00
10,908,516.17
คาเผื่อการวัดมูลคา สินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอื่น
(2,023,629,058.29 ) (996,939,801.67 ) (2,023,629,058.29 ) (996,940,341.67 )
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา อสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน
633,620.02
261,814.00
261,814.00
1,570,814.00
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
7,355,533.70
7,355,533.70
7,355,533.70
7,355,533.70
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สินทรัพยอื่น
8,830,933.59
8,830,933.59
9,812,614.37
9,812,614.37
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
67,398,384.40
58,790,856.13
38,967,001.53
44,589,450.60
เง�นสนับสนุนโครงการเพื่ออนุรักษพลังงาน
323,271.32
0.00
0.00
343,294.95
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
1,000,000.00
0.00
0.00
1,000,000.00
ผลขาดทุนทางภาษี
41,062.77
0.00
0.00
159,038.31
สัญญาเชา
521.61
0.00
0.00
0.00
คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข�้น
278,007.58
278,007.58
0.00
0.00
สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช� (1,900,192,575.53 ) (894,580,642.97 ) (1,780,087,779.53 ) (773,126,148.87 )

คาใชจายภาษีเง�นไดสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดดังนี้

ภาษีเง�นไดปจจุบัน:
ภาษีเง�นไดนิติบุคคลสำหรับป
ภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�:
ภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�จาก
ผลแตกตางชั่วคราวและการกลับ
รายการผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจายภาษีเง�นไดที่แสดงอยูใน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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(หนวย : บาท)
สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
งบการเง�นรวม
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
371,496,038.53

368,942,879.52

332,413,333.74

334,308,531.34

2,389,800.59

(9,685,901.66 )

1,882,959.15

(13,489,499.87 )

373,885,839.12

359,256,977.86

334,296,292.89

320,819,031.47

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
21. ภาษีเง�นได (ตอ)
จำนวนภาษีเง�นไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดดังนี้

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

2563

งบการเง�นรวม

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

(79,411,872.39 )

35,368,019.41

(79,411,872.39 )

35,368,019.41

23,466,584.65

3,464,078.57

21,610,045.11

2,800,172.77

(188,391.44 )
(56,133,679.18 )

0.00
38,832,097.98

0.00
(57,801,827.28 )

0.00
38,168,192.18

รายการกระทบยอดจำนวนเง�นระหวางคาใชจายภาษีเง�นไดกับผลคูณของกำไรทางบัญช�กับอัตราภาษี
ที่ใชสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
งบการเง�นรวม
2563
2562
2563
2562
2,117,835,358.77 2,104,224,995.86 1,895,277,953.74 1,896,030,538.10
20
20
20
20
423,567,071.75 420,844,999.17 379,055,590.75 379,206,107.62

กำไรกอนภาษีเง�นได
อัตราภาษีเง�นไดนิติบุคคล (รอยละ)
จำนวนภาษีเง�นไดนิติบุคคล
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ :
ขาดทุนทางภาษียกมา
89,882.36
รายไดอื่นที่เกณฑบัญช�ตางจากเกณฑภาษี (60,264,880.86 )
รายจายตองหาม
10,554,418.12
ภาษีเง�นไดรอการตัดบัญช�จากการเกิด
ผลแตกตางชั่วคราว
(60,652.26 )
คาใชจายภาษีเง�นไดที่แสดงอยูใน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
373,885,839.12
อัตราภาษีเง�นไดที่แทจร�ง (รอยละ)
18

(178,820.62 )
(73,980,384.77 )
12,584,446.43

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

0.00
(71,398,689.99 )
13,011,613.84

(13,262.35 )

0.00

0.00

359,256,977.86
17

334,296,292.89
18

320,819,031.47
17

22. เง�นเบิกเกินบัญช�และเง�นกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง�น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุม บร�ษทั มีวงเง�นเบิกเกินบัญช� กับธนาคาร 10 แหง จำนวน
200 ลานบาท โดยไมมีหลักประกันและมีวงเง�นกูยืมระยะสั้นกับธนาคาร 7 แหง จำนวน 1,855 ลานบาท

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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23. เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเว�ยนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเว�ยนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดวย
งบการเง�นรวม

2563
2562
เจาหนี้การคา
4,545,562,477.15 4,323,805,716.51
คาใชจายคางจายและเจาหนี้หมุนเว�ยนอื่น 614,393,566.12 629,272,412.73
รายไดรับลวงหนา
1,226,502.47
713,744.50
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเว�ยนอื่น 5,161,182,545.74 4,953,791,873.74

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562
4,576,198,412.38 4,392,284,201.94
533,474,532.64 571,936,470.41
0.00
0.00
5,109,672,945.02 4,964,220,672.35

24. เง�นกูยืมระยะสั้นอื่น
เง�นกูยืมระยะสั้นอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้

เง�นกูยืมระยะสั้นอื่น
รวม

งบการเง�นรวม
2563
2562
26,319,000.00
26,219,000.00
26,319,000.00
26,219,000.00

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562
26,319,000.00
26,219,000.00
26,319,000.00
26,219,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บร�ษัทฯ มีเง�นกูยืมระยะสั้น ซ�่งออกเปนตั๋วสัญญาใชเง�น
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 - 1.50 ตอป และ 1.50 ตอป ตามลำดับ โดยไมมีหลักประกัน
25. เจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเง�น
เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเง�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะ
กิจการ
2562
97,337,564.24
(24,842,019.97 )
72,495,544.27

เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเง�น
หัก สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
สุทธ�

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
มูลคาปจจุบัน
จำนวนเง�นขั้นต่ำ ของจำนวนเง�น
ที่ตองจาย
ขั้นต่ำที่ตองจาย
ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป
รวม
หัก ดอกเบี้ยจายในอนาคตของสัญญาเชาการเง�น
มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชาการเง�น
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2562
33,469,206.70
84,451,645.75
117,920,852.45
(20,583,288.21 )
97,337,564.24

2562
24,842,019.97
72,495,544.27
97,337,564.24
0.00
97,337,564.24

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
25. เจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเง�น (ตอ)
สินทรัพยภายใตสัญญาเชาทางการเง�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเง�น
เฉพาะกิจการ
2562
148,385,239.47
(59,690,643.99 )
88,694,595.48

ยานพาหนะ
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญช� - สุทธ�

26. หนี้สินตามสัญญาเชา
หนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

หนี้สินตามสัญญาเชา
หัก ดอกเบี้ยรอการตัดจำหนาย
รวม
หัก สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธ�จากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

3 ถึง 5 ป

(หนวย : บาท)
งบการเง�น
เฉพาะกิจการ
2563
113,420,240.95
(17,373,389.12 )
96,046,851.83
(26,721,862.51 )
69,324,989.32

บร�ษัทฯ ไดทำสัญญาเชายานพาหนะเพื่อใชในการดำเนินงานของกิจการอายุของสัญญา มีระยะเวลา

27. ประมาณการหนี้สินไมหมุนเว�ยนสำหรับผลประโยชนพนักงาน
กลุม บร�ษทั จายคาชดเชยผลประโยชนหลังออกจากงานและบำเหน็จ ตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ และผลประโยชนระยะยาวอื่น
แกพนักงานตามสิทธ�และอายุงาน
โครงการผลประโยชนที่กำหนดไวมีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ไดแกความเสี่ยงของชวงช�ว�ตความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยง
จากตลาด (เง�นลงทุน)
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตามงบแสดงฐานะการเง�นมีดังตอไปนี้

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน-หมุนเว�ยน
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน-ไมหมุนเว�ยน
รวมมูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน

งบการเง�นรวม
2563
2562
77,946,751.71
0.00
254,744,200.44 222,947,253.01
332,690,952.15 222,947,253.01

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562
77,946,751.71
0.00
216,007,528.95 194,835,007.64
293,954,280.66 194,835,007.64

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเง�น
27. ประมาณการหนี้สินไมหมุนเว�ยนสำหรับผลประโยชนพนักงาน (ตอ)
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
2563

งบการเง�นรวม

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม
222,947,253.01
ตนทุนบร�การในอดีต
0.00
ตนทุนบร�การปจจุบันและดอกเบี้ย
16,606,200.42
ผลประโยชนจาย
(24,195,424.58 )
(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการผลประโยชน
พนักงานตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 117,332,923.30
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
332,690,952.15

2562

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562

198,547,944.12
10,162,871.03
16,570,485.99
(19,654,441.00 )

194,835,007.64
0.00
13,789,710.66
(22,720,663.18)

180,798,124.00
5,127,269.38
13,964,042.39
(19,055,292.00)

17,320,392.87
222,947,253.01

108,050,225.54
293,954,280.66

14,000,863.87
194,835,007.64

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานที่บร�ษัทฯ คาดวาจะจายตามระยะเวลา ดังนี้

ภาระผูกพันที่จะตองจายภายใน 1 ป
ภาระผูกพันที่จะตองจายเกินกวา 1 ป
รวม

งบการเง�นรวม
2563
2562
77,946,751.71
0.00
254,744,200.44 222,947,253.01
332,690,952.15 222,947,253.01

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562
77,946,751.71
0.00
216,007,528.95 194,835,007.64
293,954,280.66 194,835,007.64

คาใชจา ยทีร่ บั รูใ นกำไรหร�อขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

ตนทุนบร�การในอดีต
ตนทุนบร�การปจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

135

รายงานประจำป 2563

2563

งบการเง�นรวม

0.00
13,241,966.39
3,364,234.03
16,606,200.42

2562
10,162,871.03
12,700,262.34
3,870,223.65
26,733,357.02

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562
0.00
5,127,269.38
10,870,457.63
10,529,287.74
2,919,253.03
3,434,754.65
13,789,710.66
19,091,311.77

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
27. ประมาณการหนี้สินไมหมุนเว�ยนสำหรับผลประโยชนพนักงาน (ตอ)
กลุม บร�ษทั รับรูค า ใชจา ยในรายการตอไปนีใ้ นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 และ 2562 มีดังนี้

ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบร�หาร
คาตอบแทนผูบร�หาร
รวม

งบการเง�นรวม
2563
2562
1,256,590.16
0.00
8,700,788.20
15,108,758.42
3,890,879.93
7,806,336.25
2,757,942.13
3,818,262.35
16,606,200.42
26,733,357.02

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562
0.00
0.00
8,687,517.72
12,027,526.42
2,344,250.81
3,245,523.00
2,757,942.13
3,818,262.35
13,789,710.66
19,091,311.77

กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทีร่ บั รูใ นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

รวมอยูในกำไรสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรูระหวางป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563

งบการเง�นรวม

30,136,857.23
117,332,923.30
147,469,780.53

2562

12,816,464.36
17,320,392.87
30,136,857.23

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562
30,419,592.37
108,050,225.54
138,469,817.91

16,418,728.50
14,000,863.87
30,419,592.37

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยว�ธ�
ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก)
งบการเง�นรวม

อัตราคิดลด
การเพิ่มข�้นของเง�นเดือนในอนาคต
อัตรามรณะ

2563
1.17 - 2.17
2.50 - 7.00
105.00 ของ TMO2017

2562
1.47 - 2.02
2.50 - 8.00
TMO2017

(รอยละ)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562
1.17 - 2.17
1.47 - 1.77
5.00 - 7.00
2.50 - 5.00
105.00 ของ TMO2017
TMO2017

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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27. ประมาณการหนี้สินไมหมุนเว�ยนสำหรับผลประโยชนพนักงาน (ตอ)
การว�เคราะหความออนไหว
การเปลีย่ นแปลงในแตละขอสมมติฐานทีเ่ กีย่ วของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ทีอ่ าจเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล ณ วันทีร่ ายงาน โดยถือวาขอสมมติฐานอืน่ ๆ คงทีจ่ ะมีผลกระทบตอภาระผูกพัน
ผลประโยชนที่กำหนดไวเปนจำนวนเง�น ดังตอไปนี้

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

2563

งบการเง�นรวม

2562

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562

(20,056,903.93 )
0.00
22,575,568.10
0.00

0.00
(8,777,395.00 )
0.00
9,411,087.00

(16,798,633.25 )
0.00
19,056,353.92
0.00

0.00
(7,219,604.00 )
0.00
7,712,479.00

21,549,064.73
0.00
(19,569,030.99 )
0.00

0.00
10,825,559.00
0.00
(10,179,981.00 )

18,133,415.68
0.00
(16,368,311.07 )
0.00

0.00
9,027,478.00
0.00
(8,517,395.00)

(3,090,352.27 )
0.00
2,628,118.95
0.00

0.00
(41,698.00 )
0.00
41,746.00

(812,274.30 )
0.00
816,048.61
0.00

0.00
(35,482.00 )
0.00
35,528.00

(11,645,586.56 )
0.00
13,038,935.20
0.00

0.00
(12,974,167.00 )
0.00
14,281,883.00

(9,772,090.76 )
0.00
10,833,934.46
0.00

0.00
(11,546,946.00 )
0.00
12,717,713.00

การว�เคราะหนไ้ี มไดคำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเง�นสดทีค่ าดหวังภายใตโครงการ
ดังกลาว แตไดแสดงประมาณการความออนไหวของขอสมมติฐานตางๆ
28. กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ
บร�ษทั ฯ และพนักงานรวมกันจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งช�พตาม พ.ร.บ กองทุนสำรองเลีย้ งช�พ พ.ศ. 2530
โดยจัดตัง้ ณ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2533 ทะเบียนเลขที่ 309/2533 และมอบหมายใหผจู ดั การรับอนุญาตเปนผูจ ดั การ
กองทุนนี้ โดยหักจากเง�นเดือนพนักงานสวนหนึง่ และบร�ษทั ฯ จายสมทบสวนหนึง่ และจะจายใหพนักงานในกรณี
ที่ออกจากงานตามระเบียบการที่กำหนด

137

รายงานประจำป 2563

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
29. หุนทุนซ�้อคืน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 อนุมัติโครงการซ�้อหุนคืน
เพือ่ บร�หารการเง�นภายในวงเง�นสูงสุดไมเกิน 500 ลานบาท เปนจำนวนหุน ประมาณ 9.9 ลานหุน มูลคาทีต่ ราไว
หุนละ 1.00 บาท ซ�่งคิดเปนรอยละ 3 ของหุนที่จำหนายแลวทั้งหมด โดยเปนการซ�้อในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ระยะเวลาของการซ�้อคืนตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจ�กายน 2563 หุนทุน
ซ�้อคืนโครงการดังกลาวมีเง�่อนไขจำหนายไดภายหลัง 6 เดือน นับแตซ�้อหุนคืนเสร็จสิ้น
รายการกระทบยอดจำนวนหุนทุนซ�้อคืน

หุนทุนซ�้อคืน
ซ�้อคืนระหวางป
จำนวนหุนทุนซ�้อคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จำนวนหุน
(หุน)

ราคาเฉลี่ยตอหุน
(บาท)

ทุนซ�้อคืน
(บาท)

1,827,100
1,827,100

65.14
65.14

119,026,418.45
119,026,418.45

ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ไดกันกำไรสะสมไวเปนเง�นสำรองเทากับจำนวนเง�นที่ไดจายซ�้อหุนคืนจนกวาจะมีการ
จำหนายหุนที่ซ�้อคืนไดหมดหร�อลดทุนที่ชำระแลวโดยว�ธ�ตัดหุนซ�้อคืนที่จำหนายไมหมดแลวแตกรณีนั้น โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บร�ษัทฯ ไดกันกำไรสะสมเปนเง�นสำรองสำหรับหุนซ�้อคืนเปนจำนวน 119.03 ลานบาท
โดยรายการสำรองดังกลาวไดรวมอยูในงบแสดงฐานะการเง�นภายใตหัวขอ “กำไรสะสมจัดสรรแลว - สำรองหุน
ทุนซ�้อคืน”
30. สำรองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บร�ษัทฯ ตองจัดสรรกำไรสุทธ�ประจำปสวนหนึ่ง
ไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละหาของกำไรสุทธ�สำหรับป หักยอดขาดทุนสะสมตนป (ถามี) จนกวาทุนสำรอง
ตามกฎหมายนีจ้ ะมีจำนวนไมนอ ยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียนทุนสำรองดังกลาวจะนำไปจายเปนเง�นปนผล
ไมได
31. สำรองหุนทุนซ�้อคืน
สำรองหุน ทุนซ�อ้ คืน คือ จำนวนเง�นทีจ่ ดั สรรจากกำไรสะสมในจำนวนทีเ่ ทากับตนทุนของหุน บร�ษทั ทีถ่ อื
โดยบร�ษัทสำรองหุนทุนซ�้อคืนนี้จะนำไปจายเปนเง�นปนผลไมได
32. เง�นปนผล
ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 69 ประจำป 2563 เมือ่ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 อนุมตั ใิ หจา ยเง�น
ปนผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับป 2562 ใหแกผถู อื หุน จำนวน 330,000,000 หุน ในอัตราหุน ละ 1.60 บาท
รวมเปนเง�น 528,000,000.00 บาท โดยบร�ษทั ไดจา ยเง�นปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุน ละ 0.60 บาท เมือ่ วันที่
11 ธันวาคม 2562 และจายเง�นปนผลงวดสุดทาย ในอัตราหุน ละ 1.00 บาท เปนเง�น 330,000,000.00 บาท ในวันที่
8 พฤษภาคม 2563 เร�ยบรอยแลว
ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 68 ประจำป 2562 เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2562 อนุมตั ใิ หจา ยเง�น
ปนผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับป 2561 ใหแกผถู อื หุน จำนวน 330,000,000 หุน ในอัตราหุน ละ 1.50 บาท
รวมเปนเง�น 495,000,000.00 บาท โดยบร�ษทั ไดจา ยเง�นปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุน ละ 0.50 บาท เมือ่ วันที่
12 ธันวาคม 2561 และจายเง�นปนผลงวดสุดทาย ในอัตราหุน ละ 1.00 บาท เปนเง�น 330,000,000.00 บาท ในวันที่
21 พฤษภาคม 2562 เร�ยบรอยแลว

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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33. คาใชจา ยตามลักษณะของคาใชจา ย
คาใชจา ยตามลักษณะของคาใชจา ย ทีส่ ำคัญมีดงั นี้

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

(หนวย : บาท)
สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
งบการเง�นรวม
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
(26,084,268.98 )
35,622,922.04
(17,767,467.25)
34,712,553.75
26,824,945,683.16 26,867,231,567.18 27,784,674,658.69 27,812,025,913.96
303,220,985.51
464,163,935.51
0.00
0.00
1,114,265,566.26 1,079,818,636.37
921,685,983.54
920,619,367.20
95,183,544.96
91,712,421.76
75,585,923.20
75,187,972.00
169,249,855.39
159,398,789.16
99,532,696.28
99,825,837.18
1,289,026,454.91 1,264,347,779.37 1,243,737,035.05 1,214,309,144.68

34. คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการเปนประโยชนที่จายใหแกกรรมการของกลุมบร�ษัท ตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติ บร�ษัทมหาชน จำกัด โดยไมรวมเง�นเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการ
ในฐานะผูบร�หาร
35. การบร�หารการจัดการทุน
วัตถุประสงคของกลุม บร�ษทั ในการบร�หารทางการเง�นคือ การดำรงไวซง่� ความสามารถในการดำเนินงาน
อยางตอเนื่องและดำรงไวซ�่งโครงสรางทุนที่เหมาะสม
36. กำไรตอหุน
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
(หนวย : บาท)
งบการเง�นรวม
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
กำไรสุทธ�ที่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท) 1,705,448,848.45 1,709,775,743.16 1,560,981,660.85 1,575,211,506.63
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย (หุน)
329,525,459
330,000,000
329,525,459
330,000,000
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
5.18
5.18
4.74
4.77
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37. รายการบัญช�กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
กลุมบร�ษัทมีรายการบัญช�กับกิจการที่เกี่ยวของกันอยางเปนสาระสำคัญ กิจการเหลานี้เกี่ยวของกัน
โดยการถือหุนระหวางกัน หร�อการมีผูถือหุนหร�อกรรมการบางสวนรวมกัน หร�อมีกรรมการ/ผูบร�หารของบร�ษัทฯ
เปนผูถือหุน ผลของรายการดังกลาวไดแสดงไวในงบการเง�นตามมูลฐานที่ตกลงรวมกันซ�่งเปนปกติทางการคา
ระหวางกลุมบร�ษัทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ความสัมพันธที่มีกับบร�ษัทยอยและบร�ษัทรวมไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเง�นขอ 3, 13,
14 และ 15 สำหรับความสัมพันธกับผูบร�หารสำคัญและบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวของกันอื่น มีดังนี้
ช�่อกิจการ

ประเทศที่จัดตั้ง/ บร�ษัทถือหุน
สัญชาติ
(รอยละ)

บร�ษัทยอย
บร�ษัท โชคชัยพิบูล จำกัด
ประเทศไทย
บร�ษัท กรุงเทพ ทาวเวอร (1999) จำกัด
ประเทศไทย
บร�ษัท ทิพยวาร�นวัฒนา จำกัด
ประเทศไทย
SAHA VIETNAM Co., Ltd.
ประเทศเว�ยดนาม
บร�ษัท แดร�่ไทย จำกัด
ประเทศไทย
บร�ษัทรวม
บร�ษัท ซันรอยแปด จำกัด
ประเทศไทย
บร�ษัท สหอุบลนคร จำกัด
ประเทศไทย
บร�ษัท สหพัฒนเร�ยลเอสเตท จำกัด
ประเทศไทย
บร�ษัท ศร�ราชาขนสง จำกัด
ประเทศไทย
บร�ษัท ไทย - เมียนมาร ซัคเซส เวนเจอร
จำกัด
ประเทศไทย
PRESIDENT FOODS (CAMBODIA)
Co., Ltd.
ประเทศกัมพูชา
บร�ษัท รวมอิสสระ จำกัด
ประเทศไทย
บร�ษัท สห ลอวสัน จำกัด
ประเทศไทย
บร�ษัท บุญ แคปปตอลโฮลดิ้ง จำกัด
ประเทศไทย
CANCHANA INTERNATIONAL
Co., Ltd.
ประเทศกัมพูชา
บร�ษัท สยาม อาราตะ จำกัด
ประเทศไทย
บร�ษัท รวมอิสสระ ดีเวลอปเมนท จำกัด
ประเทศไทย
บร�ษัท อิรวดี ซัคเซส เวนเจอร ฟูดส จำกัด ประเทศเมียนมาร
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บร�ษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จำกัด
(มหาชน)
ประเทศไทย
บร�ษัท ไอ.ซ�.ซ�.อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
(มหาชน)
ประเทศไทย
บร�ษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จำกัด
(มหาชน) (เดิมช�่อ บมจ.ฟารอีสท ดีดีบี)
ประเทศไทย
บร�ษัท บูติคนิวซ�ตี้ จำกัด (มหาชน)
ประเทศไทย
บร�ษัท แพนเอเซ�ยฟุตแวร จำกัด (มหาชน)
ประเทศไทย
บร�ษัท ประชาอาภรณ จำกัด (มหาชน)
ประเทศไทย
บร�ษัท นิวซ�ตี้ (กรุงเทพ) จำกัด (มหาชน)
ประเทศไทย
บร�ษัท ไทยเพรซ�เดนทฟูดส จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย
บร�ษัท เท็กซไทลเพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
ประเทศไทย
บร�ษัท ไทยวาโก จำกัด (มหาชน)
ประเทศไทย
บร�ษัท สหโคเจน (ชลบุร�) จำกัด (มหาชน)
ประเทศไทย
บร�ษัท โอ.ซ�.ซ�. จำกัด (มหาชน)
ประเทศไทย

99.99
99.99
59.37
100.00
63.91

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

17.75
20.00
20.00
20.00

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

35.00

บร�ษัทรวม และกรรมการผูบร�หารรวมกัน

30.00
25.00
21.34
32.00

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

40.00
25.00
25.00
24.00

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

8.64

กรรมการและผูบร�หารรวมกัน

8.53

กรรมการและผูบร�หารรวมกัน

11.91
0.72
18.12
8.80
0.45
1.95
8.69
8.03
7.81
1.27

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

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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37. รายการบัญช�กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
ช�่อกิจการ
กิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
บร�ษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล
เอ็นเตอรไพรส จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ราชาอูช�โน จำกัด
บร�ษัท ฮูเวอรอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
บร�ษัท สหชลผลพืช จำกัด
บร�ษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด
บร�ษัท ไลออน (ประเทศไทย) จำกัด
บร�ษัท แพนแลนด จำกัด
บร�ษัท ทรัพยสินสหพัฒน จำกัด
บร�ษัท ไทยคิวบิค เทคโนโลยี จำกัด
บร�ษัท คิวพี (ประเทศไทย) (กิ่วไป) จำกัด
บร�ษัท เส-นอรสห โลจ�สติกส จำกัด
บร�ษัท ไอ.ดี.เอฟ จำกัด
บร�ษัท ไทยซันฟูดส จำกัด
บร�ษัท บางกอกรับเบอร จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท อินเตอรเนชั่นแนลแลบบอราทอร�ส
จำกัด
บร�ษัท ราชสีมาชอปปงคอมเพล็กซ จำกัด
บร�ษัท เดอะมอลลราชสีมา จำกัด
บร�ษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด) จำกัด
บร�ษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด
บร�ษัท สห โตคิว คอรปอเรชั่น จำกัด
บร�ษัท นวเวช อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
(มหาชน) (เดิมช�่อ บมจ.เคพีเอ็น เฮลทแคร)
บร�ษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสทร� จำกัด
บร�ษัท แชมปเอช จำกัด
บร�ษัท เทรเชอรฮิลล จำกัด
บร�ษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด) จำกัด
บร�ษัท รวมประโยชน จำกัด
บร�ษัท โชควัฒนา จํากัด
บร�ษัท เมยฟลาวเวอร สห ทราเวล
(ประเทศไทย) จำกัด
บร�ษัท แคน จำกัด
บร�ษัท ซันคัลเลอร โอ.เอ. จำกัด
บร�ษัท ซันแอนดแซนด จำกัด
บร�ษัท เพรซ�เดนท โคราคุเอ็น จำกัด
บร�ษัท สปร�งบอรด พลัส จำกัด
บร�ษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บร�ษัท เบสท แฟคตอร�่ เอาทเล็ท จำกัด
บร�ษัท อินทนิลเช�ยงใหม จำกัด
บร�ษัท มั้งค โปรดักชั่น จำกัด
บร�ษัท หลานปู จำกัด
บร�ษัท ธนูลักษณ จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท สมบัติธนา จำกัด
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ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ

บร�ษัทถือหุน
(รอยละ)

ลักษณะความสัมพันธ

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

0.16
9.91
2.57
9.20
3.46
14.13
10.00
6.25
5.00
10.00
7.75
19.60
16.88
0.53

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

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

9.83
2.00
2.00
7.14
15.00
12.00

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

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

5.00
14.37
4.17
4.00
9.00
3.93
0.00

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
37. รายการบัญช�กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
ช�่อกิจการ
กิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
บร�ษัท ชัยลดาดล จำกัด
บร�ษัท เอกสุวรรณ จำกัด
บร�ษัท บุญวัฒนโชค จำกัด
บร�ษัท สายพิณวัฒนา จำกัด
บร�ษัท วัตสดรมัย จำกัด
ผูบร�หาร

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ

บร�ษัทถือหุน
(รอยละ)

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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

ลักษณะความสัมพันธ
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
กรรมการและผูบร�หารรวมกัน
บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบ
การวางแผนสั่งการและควบคุมกิจการ
ตางๆ ของกิจการไมวาทางตรงหร�อ
ทางออม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการ
ของบร�ษัท (ไมวาจะทำหนาที่
ในระดับบร�หารหร�อไม)

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

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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37. รายการบัญช�กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
รายการบัญช�กับกิจการที่เกี่ยวของกันที่เปนสาระสำคัญ มีรายละเอียดสรุปดังนี้
สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

รายได
รายไดจากการขาย
บร�ษัทยอย
บร�ษัทรวม
กิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดอื่น
บร�ษัทยอย
บร�ษัทรวม
กิจการที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยรับ
บร�ษัทรวม
เง�นปนผลรับ
บร�ษัทยอย
บร�ษัทรวม
กิจการที่เกี่ยวของกัน
คาใชจาย
ซ�้อสินคา
บร�ษัทยอย
บร�ษัทรวม
กิจการที่เกี่ยวของกัน
คาใชจายอื่น
บร�ษัทยอย
บร�ษัทรวม
กิจการที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยจาย
บร�ษัทยอย
กิจการที่เกี่ยวของกัน
เง�นปนผลจาย
บร�ษัทรวม
กิจการที่เกี่ยวของกัน
คาตอบแทนผูบร�หาร
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
รวมคาตอบแทนผูบร�หาร
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2563

งบการเง�นรวม

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

0.00
214,977,127.57
32,056,829.25

0.00
218,900,100.51
28,290,364.25

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

13,908,829.47
218,900,100.51
28,290,364.25

0.00
7,502,057.63
19,610,719.05

0.00
10,550,563.44
20,314,818.96

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

96,443,084.55
10,550,563.44
20,314,818.96

1,498,184.90

3,287,751.74

1,498,184.90

3,287,751.74

0.00
8,189,075.00
214,211,893.29

0.00
8,119,075.00
251,522,823.09

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

4,879,850.00
8,119,075.00
251,522,823.09

0.00
0.00
163,252.53
71,311.03
24,463,853,499.16 24,761,791,793.86

945,189,071.38
982,678,496.60
163,252.53
71,311.03
24,463,853,499.16 24,761,791,793.86

0.00
8,774,271.97
335,699,832.56

0.00
22,827,359.56
388,917,737.59

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

91,659,774.48
22,827,359.56
388,917,737.59

0.00
928,438.60

0.00
0.00

10,184,867.39
928,438.60

9,130,487.46
0.00

583,333.00
172,613,755.00

933,332.80
307,504,879.60

583,333.00
172,613,755.00

933,332.80
307,504,879.60

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

64,051,972.00
9,112,183.87
73,164,155.87

63,983,923.20
60,610,902.70
124,594,825.90

63,601,972.00
9,112,183.87
72,714,155.87

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
37. รายการบัญช�กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
รายการสินทรัพยและหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วของกันทีเ่ ปนสาระสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้

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

2563

งบการเง�นรวม

(หนวย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

0.00
48,093,736.35
2,145,124.85

0.00
41,015,695.69
3,562,782.28

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

18,460,992.90
41,015,695.69
3,562,782.28

0.00
0.00
172,598,949.29

0.00
278,461.65
145,522,740.34

3,310,082.37
0.00
172,598,949.29

3,777,042.00
278,461.65
145,522,740.34

27,500,000.00

27,500,000.00

27,500,000.00

27,500,000.00

0.00
3,944.50

0.00
4,606.00

3,646,788.00
3,944.50

3,787,344.00
4,606.00

2,278,206,878.31

2,023,811,541.71

2,278,206,878.31

2,023,811,541.71

0.00

0.00

82,473,330.90

0.00

0.00

0.00

17,373,389.12

20,583,288.21

0.00

0.00

5,000,000.00

0.00

0.00
0.00
3,767,042,475.87

0.00
76,302.80
3,571,302,267.69

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

144,522,289.54
76,302.80
3,571,302,267.69

0.00
2,953,979.29
74,816,519.47

0.00
5,686,956.34
154,995,252.01

0.00
2,953,979.29
74,816,519.47

665,203.44
5,686,956.34
154,995,252.01

8,384,857.20

8,467,858.20

8,384,857.20

8,467,858.20

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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38. การนำเสนอขอมูลทางการเง�นจำแนกตามสวนงาน
บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจขายสินคาอุปโภคบร�โภค และพัฒนาอสังหาร�มทรัพย บร�ษัทยอยแหงหนึ่ง
ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาร�มทรัพยและใหบร�การและบร�ษทั ยอยอีกแหงหนึง่ ประกอบธุรกิจอาคารสำนักงานใหเชา
กลุมบร�ษัทมีสวนงานทางภูมิศาสตรหลักคือประเทศไทยและมีบางสวนงานเปนภูมิศาสตรตางประเทศ สำหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุมบร�ษัทมีรายไดจากการขายในสวนงานภูมิศาสตรตางประเทศ
จำนวน 817.55 ลานบาท และ 852.96 ลานบาท ตามลำดับ
สวนงานของกลุมบร�ษัท ในงบการเง�นรวมมีรายละเอียดดังนี้
งบการเง�นรวม สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
(หนวย : ลานบาท)
การตัดบัญช�
ขายสินคาอุปโภค อาคารสำนักงาน
รวม
อื่นๆ
บร�โภค
ใหเชา
รายการระหวางกัน
2563

รายได
รายไดจากภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
รายไดทั้งสิ้น
คาใชจาย
ตนทุนตามสวนงาน
คาใชจายขายและบร�หาร
กำไรจากการดำเนินงาน
รายไดอื่น
คาใชจายไมปนสวน
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเง�นไดนิติบุคคล
กำไรสุทธ�
ขอมูลอื่น
สินทรัพยสวนงาน
สินทรัพยไมปนสวน
สินทรัพยทั้งสิ้นตาม
งบการเง�นรวม
หนี้สินสวนงาน
หนี้สินไมปนสวน
หนี้สินทั้งสิ้นตาม
งบการเง�นรวม
คาเสื่อมราคา
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2562

2563

2562

2563

2562

32,138.9 32,755.4
957.7 996.6
33,096.6 33,752.0

49.7
79.1
128.8

77.8
73.0
150.8

210.2
13.8
224.0

97.3
0.0 32,398.8 32,930.5
0.0
12.7 (1,050.7 ) (1,082.2 )
0.0
0.0
110.0 (1,050.7) (1,082.2 ) 32,398.8 32,930.5

27,952.2 28,570.8
3,518.1 3,644.7
1,626.4 1,536.5

60.4
54.4
14.0

63.1
49.8
37.9

136.2
0.0
87.8

59.4 (978.7 ) (964.5) 27,170.1 27,728.8
0.0 (113.8 ) (115.2 ) 3,458.7 3,579.3
50.6 41.9 ) (2.5 ) 1,770.0 1,622.4
760.4 758.3
(411.1) (276.0)
(1.4 )
(0.4)
(373.9 ) (359.3)
1,744.0 1,745.0

8265.48 8083.3 3588.44 3091.11

97.76

8143.72 7595.75

104.79 102.24

3.31

46.19

2.85

41.01

63.28

18.26

59.33

46.6

16.15

2563

0.0

0.0

0.0

2562

2563

2562

0.0 11,951.7 11,233.7
22,122.5 15,862.5
34,074.1 27,096.2
0.0 8,210.3 7,645.2
2,150.0 1,036.0
10,360.3 8,681.2
0.0 169.2 159.4

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
39. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข�้นในภายหนา
39.1 ภาระผูกพัน
39.1.1 บร�ษทั ฯ มีภาระค้ำประกันทีท่ ำกับธนาคารและสถาบันการเง�นตางๆ ใหกบั กิจการทีเ่ กีย่ วของกัน
ซ�่งเปนการค้ำประกันตามสัดสวนของกลุมผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้

บร�ษัทยอย
- บจ.ทิพยวาร�นวัฒนา
บร�ษัทรวม
- บจ.รวมอิสสระ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
- บจ.ซูรูฮะ ( ประเทศไทย )
- บจ.โมบาย โลจ�สติกส
- บจ.สหพัฒนเร�ยลเอสเตท
รวม

2563

(หนวย : บาท)
2562

5,000,000.00

5,000,000.00

63,750,000.00

0.00

35,500,000.00
14,000,000.00
216,000,000.00
334,250,000.00

35,500,000.00
14,000,000.00
216,000,000.00
270,500,000.00

39.1.2 บร�ษทั ฯ และบร�ษทั สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ จำกัด (มหาชน) ไดรว มกันค้ำประกันตามสัดสวน
การลงทุนของผูรวมลงทุนฝายไทยใหกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้

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

2563
13,590,000.00
61,260,000.00
74,850,000.00

(หนวย : บาท)
2562
10,890,000.00
82,740,000.00
93,630,000.00

39.1.3 บร�ษัทฯ มีภาระผูกพันในการออกหนังสือค้ำประกันตอหนวยงานราชการและบร�ษัทเอกชน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้
ภาระในการใหธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน
การใชไฟฟา
หนวยงานราชการ
รวม

2563
1,449,000.00
619,645.00
2,068,645.00

(หนวย : บาท)
2562
3,440,100.00
619,645.00
4,059,745.00

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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39. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข�้นในภายหนา (ตอ)
39.2 หนี้สินที่อาจเกิดข�้นภายหนา
39.2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บร�ษทั ฯ มีภาระหนีก้ บั ธนาคารโดยการรับเง�นลวงหนา
จากการใหธนาคารเร�ยกเก็บเง�นตามตัว๋ เง�นรับการคาทีค่ รบกำหนด จำนวน 106.40 ลานบาท และ 92.67 ลานบาท
ตามลำดับภาระหนี้ดังกลาวจะหมดไปเมื่อธนาคารเร�ยกเก็บเง�นตามเช็คแตละฉบับได
39.2.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บร�ษัทฯ มีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
จากการทำ สัญญาใหการสนับสนุนการกอสราง แก บจ.รวมอิสสระ ดีเวลอปเมนท จำนวน 60 ลานบาท
40. วัตถุประสงคและนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น
เคร�อ่ งมือทางการเง�นทีส่ ำคัญของกลุม บร�ษทั ประกอบดวย เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด ลูกหนี้
การคาและ ลูกหนีห้ มุนเว�ยนอืน่ สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอืน่ สินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอืน่ เง�นให
กูย มื แกบร�ษทั ทีเ่ กีย่ วของ เง�นกูย มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเง�น เจาหนีก้ ารคาและเจาหนีห้ มุนเว�ยนอืน่ และหนีส้ นิ
สัญญาเชาทางการเง�นกลุมบร�ษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเคร�่องมือทางการเง�นดังกลาว และมีนโยบายการ
บร�หารความเสี่ยงดังนี้
40.1 ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสีย่ งทางดานสินเช�อ่ คือ ความเสีย่ งทีล่ กู คาหร�อคูส ญ
ั ญาไมสามารถชำระหนีแ้ กบร�ษทั ตามเง�อ่ นไข
ที่ตกลงไวเมื่อครบกำหนด
ฝายบร�หารไดกำหนดนโยบายทางดานสินเช�่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางดานสินเช�่อดังกลาวอยาง
สม่ำเสมอโดยการว�เคราะหฐานะทางการเง�นของลูกคาทุกรายที่ขอวงเง�นสินเช�่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงาน
ไมพบวามีความเสี่ยงจากสินเช�่อที่เปนสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเช�่อแสดงไวในราคาตามบัญช�
ของสินทรัพยทางการเง�นแตละรายการในงบแสดงฐานะการเง�น อยางไรก็ตาม เนื่องจากบร�ษัทมีฐานลูกคา
จำนวนมาก ฝายบร�หารไมไดคาดวาจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไมได
40.2 ความเสี่ยงดานตลาด
40.2.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยหมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคต
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซ�่งสงผลกระทบตอการดำเนินงานและกระแสเง�นสดของบร�ษัท บร�ษัทมีความเสี่ยง
ดานอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเง�นลงทุนระยะยาว ฝายบร�หารไดพิจารณาแลววาความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ของบร�ษัทมีระดับต่ำเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสวนใหญเปนอัตราคงที่
40.2.2 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
บร�ษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเง�นสดและรายการ
เทียบเทาเง�นสดใหเพียงพอตอการดำเนินงานของบร�ษัท และเพื่อทำใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแส
เง�นสดลดลง
รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนีส้ นิ ทางการเง�นทีไ่ มใชตราสารอนุพนั ธของกลุม บร�ษทั ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 ซ�่งคิดจากกระแสเง�นสดที่ยังไมคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน สามารถแสดงได ดังนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเง�น
40. วัตถุประสงคและนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น (ตอ)
40.2 ความเสี่ยงดานตลาด (ตอ)
40.2.2 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุมบร�ษัทมีสินทรัพยทางการเง�นและหนี้สินทางการเง�นที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในงบการเง�นรวม ดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

งบการเง�นรวม
2562

2563
อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

สินทรัพยทางการเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
เง�นลงทุนชั่วคราว
สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเง�นที่ครบกำหนด
ชำระใน 1 ป
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา-หมุนเว�ยน
เง�นใหกูยืมระยะสั้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเง�น
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา-ไมหมุนเว�ยน
เง�นลงทุนระยะยาว - เง�นฝากสถาบันการเง�น
หนี้สินทางการเง�น
เง�นกูยืมระยะสั้นอื่น

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

2,361.00
0.00
0.00

0.00
0.00
1,463.27

190.57
0.00
0.00

2,551.57
0.00
1,463.27

1,010.08
1,450.70
0.00

0.00
0.00
0.00

377.72
0.00
0.00

1,387.80
1,450.70
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
1.31
31.05
0.00
5.03
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
1.31
31.05
0.00
5.03
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7.39
0.00
27.50
2.80
0.00
159.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7.39
0.00
27.50
2.80
0.00
159.00

0.00

26.32

0.00

26.32

0.00

26.22

0.00

26.22
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40. วัตถุประสงคและนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น (ตอ)
40.2 ความเสี่ยงดานตลาด (ตอ)
40.2.2 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (ตอ)
อัตราดอกเบี้ยและเง�นที่ครบกำหนดของเคร�่องมือทางการเง�นจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเง�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

งบการเง�นรวม
2562

2563
ภายใน
12 เดือน

มากกวา
12 เดือน

รวม

อัตราดอกเบี้ย
รอยละ

เมื่อทวงถาม

ภายใน
12 เดือน

มากกวา
12 เดือน

รวม

อัตราดอกเบี้ย
รอยละ

2,361.00
0.00
1,463.27

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

2,361.00
0.00
1,463.27

0.100 - 0.500
0.400 - 1.650

1,010.08
0.00
0.00

0.00
1,450.70
0.00

0.00
0.00
0.00

1,010.08
1,450.70
0.00

0.300 - 1.000
1.250 - 1.900
-

0.00
0.00
31.05
0.00
0.00
0.00

0.00
1.31
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
5.03
0.00

0.00
1.31 0.350 - 20.400
31.05 3.370 - 5.250
0.00
5.03 0.350 - 20.400
0.00
-

0.00
0.00
27.50
0.00
0.00
159.00

7.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
2.80
0.00
0.00

7.39
0.00
27.50
2.80
0.00
159.00

5.400 - 6.600
6.025
5.400 - 6.600
1.850

26.32

0.00

0.00

26.32

26.22

0.00

0.00

26.22

1.500

เมื่อทวงถาม

สินทรัพยทางการเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
เง�นลงทุนชั่วคราว
สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเง�นที่ครบกำหนด
ชำระใน 1 ป
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา-หมุนเว�ยน
เง�นใหกูยืมระยะสั้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเง�น
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา-ไมหมุนเว�ยน
เง�นลงทุนระยะยาว - เง�นฝากสถาบันการเง�น
หนี้สินทางการเง�น
เง�นกูยืมระยะสั้นอื่น

0.500 - 1.500

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
40. วัตถุประสงคและนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น (ตอ)
40.2 ความเสี่ยงดานตลาด (ตอ)
40.2.2 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บร�ษัทฯ มีสินทรัพยทางการเง�นและหนี้สินทางการเง�นที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในงบการเง�นเฉพาะกิจการ ดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2562

2563
อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)

สินทรัพยทางการเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
เง�นลงทุนชั่วคราว
สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
เง�นใหกูยืมระยะสั้น
หนี้สินทางการเง�น
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเง�นที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ป
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ป
เง�นกูยืมระยะสั้นอื่น
เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเง�น
หนี้สินตามสัญญาเชา

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

2,203.21
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
992.82
31.05

170.88
0.00
0.00
0.00

2,374.09
0.00
992.82
31.05

763.24
1,272.06
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
27.50

375.32
0.00
0.00
0.00

1,138.56
1,272.06
0.00
27.50

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
26.72
26.32
0.00
69.32

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
26.72
26.32
0.00
69.32

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

24.84
0.00
26.22
72.50
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

24.84
0.00
26.22
72.50
0.00
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40. วัตถุประสงคและนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น (ตอ)
40.2 ความเสี่ยงดานตลาด (ตอ)
40.2.2 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (ตอ)
อัตราดอกเบี้ยและเง�นที่ครบกำหนดของเคร�่องมือทางการเง�นจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเง�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2562

2563
สินทรัพยทางการเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
เง�นลงทุนชั่วคราว
สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
เง�นใหกูยืมระยะสั้น
หนี้สินทางการเง�น
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเง�นที่
ถึงกำหนดชำระใน 1 ป
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกำหนด
ชำระใน 1 ป
เง�นกูยืมระยะสั้นอื่น
เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเง�น
หนี้สินตามสัญญาเชา

เมื่อทวงถาม

ภายใน
12 เดือน

มากกวา
12 เดือน

รวม

อัตราดอกเบี้ย
รอยละ

เมื่อทวงถาม

ภายใน
12 เดือน

มากกวา
12 เดือน

รวม

อัตราดอกเบี้ย
รอยละ

2,203.21
0.00
0.00
31.05

0.00
0.00
992.82
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

2,203.21
0.00
992.82
31.05

0.125 - 0.600
0.600 - 1.475
3.370 - 5.250

763.24
0.00
0.00
27.50

0.00
1,272.06
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

763.24
1,272.06
0.00
27.50

0.300 - 0.750
1.475 - 1.900
6.025

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.84

0.00

24.84 1.780 - 10.840

0.00
26.32
0.00
0.00

26.72
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
69.32

0.00
26.22
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
72.50
0.00

0.00
26.22
1.500
72.50 1.780 - 10.840
0.00
-

-

26.72 1.782 - 24.574
26.32 0.500 - 1.500
0.00
69.32 1.782 - 24.574

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
40. วัตถุประสงคและนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น (ตอ)
40.3 มูลคายุติธรรมของเคร�่องมือทางการเง�น
เนื่องจากสินทรัพยทางการเง�นและหนี้สินทางการเง�นบางสวนจัดอยูในประเภทระยะสั้นหร�อมีอัตรา
ดอกเบีย้ ใกลเคียงกับอัตราตลาดฝายบร�หารของบร�ษทั ฯ จ�งประมาณมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยทางการเง�นและ
หนี้สินทางการเง�นดังกลาวใกลเคียงกับมูลคาตามบัญช�ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเง�น
มูลคาตามบัญช�และมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยทางการเง�นและหนีส้ นิ ทางการเง�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ดังตอไปนี้

ราคาทุน
ตัดจำหนาย

งบการเง�นรวม
มูลคาตามบัญช�
มูลคายุติธรรม
กำไรขาดทุน
รวม
เบ็ดเสร็จอื่น

(หนวย : บาท)
มูลคายุติธรรม

สินทรัพยทางการเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด 2,551,574,320.97
0.00 2,551,574,320.97 2,551,574,320.97
สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น 1,463,273,828.81
0.00 1,463,273,828.81 1,463,273,828.81
เง�นใหกูยืมระยะสั้น
31,050,000.00
0.00
31,050,000.00
31,050,000.00
สินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอื่น 37,000,000.00 15,234,427,491.30 15,271,427,491.30 15,271,427,491.30
หนี้สินทางการเง�น
เง�นกูยืมระยะสั้นอื่น
26,319,000.00
0.00
26,319,000.00
26,319,000.00

ราคาทุน
ตัดจำหนาย

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
มูลคาตามบัญช�
มูลคายุติธรรม
กำไรขาดทุน
รวม
เบ็ดเสร็จอื่น

(หนวย : บาท)
มูลคายุติธรรม

สินทรัพยทางการเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด 2,374,093,149.94
0.00 2,374,093,149.94 2,374,093,149.94
สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
992,815,287.15
0.00 992,815,287.15 992,815,287.15
เง�นใหกูยืมระยะสั้น
31,050,000.00
0.00
31,050,000.00
31,050,000.00
สินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอื่น
0.00 15,187,134,491.30 15,187,134,491.30 15,187,134,491.30
หนี้สินทางการเง�น
เง�นกูยืมระยะสั้นอื่น
26,319,000.00
0.00
26,319,000.00
26,319,000.00

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเง�น
40. วัตถุประสงคและนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น (ตอ)
40.3 มูลคายุติธรรมของเคร�่องมือทางการเง�น (ตอ)
กลุมบร�ษัทมีการประมาณมูลคายุติธรรมของเคร�่องมือทางการเง�นตามหลักเกณฑดังนี้
มูลคายุติธรรมของเง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัทที่ไมใชบร�ษัทจดทะเบียนคำนวณ โดยประเมิน
และพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในฐานะทางการเง�นและผลการดำเนินงานของกิจการที่ถูกลงทุน รวมถึง
ปจจัยอืน่ ๆ ซ�ง่ สรุปไดวา ราคาทุนของเง�นลงทุนในตราสารทุนดังกลาวไดสะทอนมูลคายุตธิ รรมและ โดยใชเทคนิค
การคิดลดกระแสเง�นสดในอนาคตและว�ธ�ในการประเมินมูลคายุติธรรมอื่น
ในระหวางปปจจุบัน ไมมีการโอนรายการระหวางลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม
ลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม บร�ษทั มีสนิ ทรัพยทว่ี ดั มูลคาดวยมูลคายุตธิ รรมแยกแสดงตามลำดับชัน้
ของมูลคายุติธรรม ดังนี้
งบการเง�นรวม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
เง�นลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด
ตราสารหนี้ที่วัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เง�นลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความ
ตองการของตลาด
ตราสารทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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(หนวย : บาท)
รวม

0.00

1,273,786,187.58

0.00

1,273,786,187.58

6,795,702,189.20

468,855,655.78

0.00

7,264,557,844.98

0.00

0.00

6,696,083,458.74

6,696,083,458.74

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
ระดับ 2
ระดับ 3

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

(หนวย : บาท)
รวม

0.00

1,273,786,187.58

0.00

1,273,786,187.58

6,795,702,189.20

468,855,655.78

0.00

7,264,557,844.98

0.00

0.00

6,648,790,458.74

6,648,790,458.74

41. การอนุมัติงบการเง�น
งบการเง�นนีไ้ ดรบั การอนุมตั ใิ หออกงบการเง�นโดยคณะกรรมการของบร�ษทั ฯ เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2564

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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การลงทุนรวมกับบร�ษัทอื่น
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การลงทุนของบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ในบร�ษัทอื่น ที่บร�ษัทถือไวตั้งแตรอยละ 10 ข�้นไปของจำนวนหุนที่ออกจำหนายแลว มีดังตอไปนี้
ลำดับ

ช�่อธุรกิจ

สถานที่ตั้ง

โทรศัพท

โทรสาร

ประเภทธุรกิจ

จำนวนหุนที่
ออกจำหนาย

จำนวนหุน
ที่ถือ

สัดสวนการ
ถือหุน(รอยละ)

1

บมจ.แพนเอเซ�ยฟุตแวร

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

038-480713-4

038-480187

รองเทา

540,000,000

97,843,300

18.12

2

บมจ.ฟารอีสท เฟมไลน ดี ดี บี

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

02-3543333

02-26449550-2

โฆษณา

7,749,950

922,650

11.91

3

SAHA VIETNAM CO.,LTD.

NO.2, BINH PHU RESIDENTIAL, STREET 4, WARD 11,
DISTRICT 6, HO CHI MINH CITY, VIET NAM

-

-

จัดจำหนายสินคา
อุปโภค, บร�โภค

4

บ.โชคชัยพิบูล จก.

2156 ถ.เพชรบุร�ตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.10310

02-3180062

02-3191676

อสังหาร�มทรัพย

9,200,000

9,199,994

99.99

5

บ.กรุงเทพทาวเวอร (1999) จก.

2170 ถ.เพชรบุร�ตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.10310

02-3081000

02-3081008

อาคารสำนักงานใหเชา

5,190,000

5,189,940

99.99

6

บ.แดร�่ไทย จก.

132 ม.3 ถนนเขางู-เบิกไพร ตำบล คุงพยอม อำเภอบานโปง ราชบุร�

032-372461-2

032-372463

นมเปร�้ยว

537,000

343,180

63.91

7

บ.ทิพยวาร�นวัฒนา จก.

2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร ถ.เพชรบุร�
ตัดใหม เขตหวยขวาง กทม.10310

02-3181147

02-7167107

ผลิตสินคาบร�โภค

164,400

97,597

59.37

8

CANCHANA INTERNATIONAL
CO.,LTD.

77 A, SOTHEAROS BLVD.,SANGKAT TONLE BASAC, KHAN CHAMKARMON,
PHNOM PENH CAPITAL, KINGDOM OF CAMBODIA

-

-

จัดจำหนายสินคา

1,000

400

40.00

9

บ.ไทย-เมียนมาร ซัคเซสเวนเจอร จก.

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

02-3744730

02-3753185

การลงทุน

1,000,000

349,997

35.00

10

บ.บุญแคปปตอลโฮลดิ้ง จก.

530 ซอยสาธุประดิษฐ 58 บางโพงพาง ยานนาวา กทม.

02-2930030

02-2930040

ลงทุน

70,000,000

22,399,999

32.00

11

PRESIDENT FOODS (CAMBODIA)
CO.,LTD.

PHUM MOR, CHAMKARDOUNG ROAD,
PHNOM PENH CAMBODIA

-

-

ผลิตอาหาร

1,500,000

450,000

30.00

12

บ.รวมอิสสระ จก.

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

02-3082888

02-3082577

อสังหาร�มทรัพย

3,000,000

750,000

25.00

ทุนจดทะเบียน
3,100,000,000 ดอง

100.00

การลงทุนรวมกับบร�ษัทอื่น
การลงทุนของบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ในบร�ษัทอื่น ที่บร�ษัทถือไวตั้งแตรอยละ 10 ข�้นไปของจำนวนหุนที่ออกจำหนายแลว มีดังตอไปนี้
ลำดับ

ช�่อธุรกิจ

สถานที่ตั้ง

โทรศัพท

โทรสาร

ประเภทธุรกิจ

จำนวนหุนที่
ออกจำหนาย

จำนวนหุน
ที่ถือ

สัดสวนการ
ถือหุน(รอยละ)

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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13

บ.สยาม อาราตะ จก.

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

02-2620671

02-2620672

จัดจำหนายสินคา

200,000

50,000

25.00

14

บ.รวมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จก.

2922/196 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร2 ชั้น 10 ถ.เพชรบุร�ตัดใหม หวยขวาง กทม.

02-3082888

02-3082577

โรงแรม

3,600,000

900,000

25.00

15

บ.อิรวดี ซัคเซส เวนเจอร ฟูดส จก.

86/10 Tabat Swal Village Tact, Palate-Tada-U Road, Sint Kai
To Township, Kyaukse District, Mandalay Region, Myanmar

-

-

ผลิตอาหาร

10,000,000

2,400,000

24.00

16

บ.สห ลอวสัน จก.

2170 ถ.เพชรบุร�ตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กทม.10310

02-3080708

02-3080702

รานคาสะดวกซ�้อ

13,670,000

2,917,060

21.34

17

บ.ศร�ราชาขนสง จก.

661/11 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศร�ราชา จ.ชลบุร� 20280

038-480444

038-480838

ขนสง

100,000

20,000

20.00

18

บ.สหพัฒน เร�ยล เอสเตท จก.

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

02-2930030

02-2930040

พัฒนาที่ดิน

36,000,000

7,200,000

20.00

19

บ.สหอุบลนคร จก.

611/40 ซ.วัดจันทนใน แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กทม.10120

02-2930030

02-2930040

นิคมอุตสาหกรรม

1,250,000

250,000

20.00

20

บ.ไอ.ดี.เอฟ จก.

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

02-2944403-4

02-294500

ลงทุน

90,000

17,644

19.60

21

บ.ซันรอยแปด จก.

414/29 ซอยพัฒนาการ 1 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.

02-2954255

02-6836548

จำหนายสินคา
ผานเคร�่องอัตโนมัติ

45,000,000

7,989,075

17.75

22

บ.ไทซันฟูดส จก.

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

02-7317250-5

02-7317256

ผลิตและจำหนาย
น้ำผลไม

5,000,000

843,750

16.88

23

บ.ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จก.

889 อาคารไทย ซ�ซ� ทาวเวอร หองเลขที่ 124 ขั้น 12 ถ.สาทรใต สาทร กทม.

02-6758356

02-6739899

จำหนายผลิตภัณฑ
บำรุงสุขภาพ

250,000

37,500

15.00

24

บ.สห แคปปตอล ทาวเวอร จก.

530 ซอยสาธุประดิษฐ 58 บางโพงพาง ยานนาวา กทม.

02-2930030

02-2930040

พัฒนาอสังหา
ร�มทรัพย

20,000,000

3,000,000

15.00
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การลงทุนรวมกับบร�ษัทอื่น

รายงานประจำป 2563

การลงทุนของบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ในบร�ษัทอื่น ที่บร�ษัทถือไวตั้งแตรอยละ 10 ข�้นไปของจำนวนหุนที่ออกจำหนายแลว มีดังตอไปนี้
ลำดับ

ช�่อธุรกิจ

สถานที่ตั้ง

โทรศัพท

โทรสาร

ประเภทธุรกิจ

จำนวนหุนที่
ออกจำหนาย

จำนวนหุน
ที่ถือ

สัดสวนการ
ถือหุน(รอยละ)

25

บ.เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตร� จก.

11 ถ.สาธุประดิษฐ เขตยานนาวา กทม. 10120

02-2930030

02-2930040

ลงทุน

400,000

57,466

14.37

26

บ.ไลออน (ประเทศไทย) จก.

666 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.10120

02-2940191

02-2944365

ผลิตสินคาอุปโภค

5,000,000

706,501

14.13

27

บ.เว�ลดเบสท คอรปอเรชั่น จก.

19/1 อาคารรอยัล ซ�ตี้ อเวนิว ซอยศูนยว�จัย ถนนเพชรบุร�ตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

05-2065888

05-2065888

ใหเชารถยนตและ
ใหบร�การดานอื่นๆ

500,000

70,000

14.00

28

บ.โชคสามัคคี จก.

188 ซ.ลาดพราว 73 ถ.ลาดพราว วังทองหลาง บางกะป กทม. 10900

02-5303479

02-9331431

ลงทุน

11,600,000

1,600,000

13.79

29

บ.เพรซ�เดนท คอมเมอรเช�ยล จก.

90/4 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กทม. 10250

02-3143777
02-3145848

02-7194684

จำหนายบะหมี่

5,000

650

13.00

30

บ.อเมร�กันฟูด จก.

16 ซ.ลาดพราว 115 ถ.ลาดพราว คลองจั่น บางกะป กทม.

02-5500725

02-5500725

ผลิตและจำหนายไอศกร�ม

14,000,000

1,680,000

12.00

31

บ.สห โตคิว คอรปอเรชั่น จก.

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

038-480444

038-480505

พัฒนาอสังหาร�มทรัพย

792,000

95,040

12.00

32

บ.เอราวัณสิ่งทอ จก.

49 ม.3 ถ.ปูเจาสมิงพราย สำโรงใต พระประแดง สมุทรปราการ 10130

02-7543604-5

02-1833916

ปนดายและทอผา

6,214,634

630,493

10.15

33

บ.คิวพี (ประเทศไทย) จก.

612 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุร� กทม.10600

02-4769545-6

02-4769547

ผลิตซอสปรุงรส

2,630,000

263,000

10.00

34

บ.แพนแลนด จก.

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

038-480444

038-480505

พัฒนาที่ดิน

3,000,000

300,000

10.00

35

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

65/4-6 ชั้น 3 ซอยโชคชัยรวมมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

02-6505400-2

02-6505403

อุปโภคบร�โภค

150,000

15,000

10.00

36

บ.ไทยเพรซ�เดนทฟูดส (ฮังการ�) จก.

2500 ESZZTERGOM, (IPARI PARK) RUBIK EMOUTCA 20377/9

-

-

ผลิตอาหาร

2,350,000,000

235,000,000

10.00

คำอธิบายและว�เคราะหฐานะการเง�น
และผลการดำเนินงาน
1.) ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานประจำป 2563 และ 2562 ของบร�ษทั และบร�ษทั ยอย มีรายไดรวม 32,714.51 ลานบาท
และ 33,343.37 ลานบาท เปร�ยบเทียบกับป 2562 ลดลง 628.86 ลานบาท คิดเปน 1.89% มีคา ใชจา ยรวมทัง้ สิน้
30,626.06 ลานบาท ลดลงจากป 2562 เปนจำนวน 635.46 ลานบาท คิดเปน 2.03% และมีกำไรสุทธ�รวม
1,743.95 ลานบาท ลดลงจากปกอน 1.02 ลานบาท คิดเปน 0.06% ผลการดำเนินงานและรายไดที่ลดลง
มาจากองคประกอบหลักที่สำคัญ ดังนี้
รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายของบร�ษทั และบร�ษทั ยอยในป 2563 มีจำนวน 32,138.87 ลานบาท ลดลงจากป 2562
จำนวน 663.94 ลานบาท คิดเปน 2.02%
ในป 2563 ที่ผานมา การดำเนินธุรกิจของทุกบร�ษัทเปนไปอยางคอนขางยากลำบาก ทั้งจากปจจัยทาง
เศรษฐกิจทีม่ คี วามผันผวนอยูต ลอดเวลา สังคมและการเมืองทีย่ งั มีปญ
 หายืดเยือ้ มานาน อีกทัง้ ยังเกิดว�กฤตการณ
การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (โคว�ด-19) ทีก่ อ ใหเกิดความยากลำบากตอการดำเนินช�วต� ความเปนอยู ซ�ง่ สงผล
ใหเศรษฐกิจทรุดตัวลงอยางรุนแรงตั้งแตคร�่งปแรกของป
รายไดอื่นๆ
รายไดอน่ื ๆ ของบร�ษทั และบร�ษทั ยอยในป 2563 ประกอบดวย รายไดจากการใหเชาและบร�การ จำนวน
259.92 ลานบาท รายไดจากเง�นปนผลรับ 250.58 ลานบาท และรายไดอื่น 65.15 ลานบาท เมื่อเปร�ยบเทียบ
กับป 2562 รายไดอื่นๆ ของบร�ษัท ลดลงจำนวน 15.32 ลานบาท คิดเปน 19.04%
คาใชจาย
ตนทุนขาย ตนทุนการใหเชาและบร�การ ตนทุนในการจัดจำหนายและคาใชจา ยในการบร�หารรวมของบร�ษทั
และบร�ษทั ยอยป 2563 ลดลง 636 ลานบาท คิดเปน 2.03% เมือ่ เทียบกับป 2562 เปนการลดลงของคาใชจา ยรวม
และเนื่องจากในป 2562 มีผลขาดทุนจากการดอยคาเง�นลงทุน 45.88 ลานบาท โดยพิจารณาดอยคาจากผล
การดำเนินงานในปที่ผานมาของบร�ษัทที่รวมลงทุน
กำไรสุทธ�
บร�ษัทและบร�ษัทยอย ในป 2563 มีกำไรขั้นตน 5,146.37 ลานบาท คิดเปน 16.01% เมื่อเทียบกับ
ยอดขาย บวกดวยรายไดอื่นๆ และหลังหักตนทุนในการจัดจำหนาย คาใชจายในการบร�หารและตนทุน
ทางการเง�นแลว มีกำไรกอนหักภาษีเง�นได 2,117.84 ลานบาท และมีกำไรสุทธ�หลังหักภาษี 1,743.95 ลานบาท
ลดลงจากป 2562 จำนวน 1.02 ลานบาท หร�อคิดเปน 0.06%
2.) ฐานะการเง�น
สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวมของบร�ษทั และบร�ษทั ยอย สิน้ สุดป 2563 มีมลู คา 34,074.10 ลานบาท เพิม่ ข�น้ จากป 2562
จำนวน 6,977.95 ลานบาท คิดเปน 25.75% โดยสินทรัพยหมุนเว�ยนเพิ่มข�้น 1,355.63 ลานบาท และสินทรัพย
ไมหมุนเว�ยนเพิ่มข�้น 5,622.31 ลานบาท
สินทรัพยหมุนเว�ยน ประกอบดวย เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดเพิ่มข�้น 1,163.77 ลานบาท
เง�นลงทุนชั่วคราวเพิ่มข�้น 12.57 ลานบาท ซ�่งเปนเง�นฝากกับสถาบันการเง�นประเภทออมทรัพยและฝากประจำ
ลูกหนีก้ ารคาและลูกหนีห้ มุนเว�ยนอืน่ เพิม่ ข�น้ 12.26 ลานบาท โดยลูกหนีก้ ารคาของบร�ษทั ฯ ในป 2563 มีจำนวน
4,175.14 ลานบาท คิดเปน 12.25% ของสินทรัพยรวม มีระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ ฉลีย่ 53 วัน ในจำนวนลูกหนี้
ทั้งหมดเปนลูกหนี้ที่ยังไมถึงกำหนดชำระ ลดลงจากป 2562 จำนวน 1,229.31 ลานบาท

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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คำอธิบายและว�เคราะหฐานะการเง�น
และผลการดำเนินงาน
สินทรัพยไมหมุนเว�ยนเพิม่ ข�น้ 5,622.31 ลานบาท จากการเพิม่ ข�น้ ของสินทรัพยทางการเง�นไมหมุนเว�ยนอืน่
จำนวน 5,025.96 ลานบาท ประกอบดวยตราสารทุนและตราสารหนี้ ทีว่ ดั มูลคาดวยราคายุตธิ รรมของหลักทรัพย
บร�ษัทจดทะเบียน และตราสารหนี้ที่วัดมูลคาดวยราคายุติธรรมของหลักทรัพยบร�ษัทที่ไมจดทะเบียน ซ�่งแสดง
ดวยมูลคายุติธรรม อสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มข�้น จำนวน 497.77 ลานบาท และลงทุนในที่ดิน อาคาร
และอุปกรณเพิ่มข�้นจำนวน 146 ลานบาท
หนี้สินรวม
บร�ษัทและบร�ษัทยอย มีหนี้สินรวม สิ้นสุดป 2563 มีจำนวน 10,360.25 ลานบาท เพิ่มข�้นจากป 2562
จำนวน 1,679.07 ลานบาท หร�อคิดเปน 19.34% เจาหนีก้ ารคาและเจาหนีห้ มุนเว�ยนอืน่ เพิม่ ข�น้ 207.39 ลานบาท
คาสงเสร�มการขายคางจายเพิ่มข�้น 309.24 ลานบาท ทั้งนี้รายการหนี้สินสวนใหญเปนเจาหนี้การคา คิดเปน
43.88% ของหนี้สินรวม ซ�่งบร�ษัทไดชำระหนี้ตามกำหนดเวลาเสมอ และเนื่องจากบร�ษัทฯไมมีเง�นกูยืมจาก
สถาบันการเง�น จ�งไมมีภาระในการชำระดอกเบี้ย
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถ อื หุน ของบร�ษทั และบร�ษทั ยอย สิน้ สุดป 2563 มีจำนวน 23,713.85 ลานบาท เพิม่ ข�น้ จากป
2562 เปนจำนวน 5,298.88 ลานบาท จากกำไรสุทธ�ป 2563 จำนวน 1,743.95 ลานบาท ซ�่งลดลงจากป 2562
จำนวน 1.02 ลานบาท และบันทึกผลกำไรจากการวัดมูลคายุตธิ รรมของเง�นลงทุนในหลักทรัพยในความตองการ
ของตลาด และเง�นลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาด จำนวน 3,789.41 ลานบาท
3.) ฐานะสภาพคลอง
กระแสเง�นสด
ในป 2563 บร�ษัทและบร�ษัทยอย มีกระแสเง�นสดสุทธ�เพิ่มข�้น 1,163.77 ลานบาท จากกระแสเง�นสด
สุทธ�จากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 1,997.62 ลานบาท เพิม่ ข�น้ จากป 2562 จำนวน 997.03 ลานบาท จากการ
เพิ่มข�้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเว�ยนอื่น 207.48 ลานบาท ซ�่งเปนผลจากการจายชำระหนี้
เง�นสดสุทธ�ใชไปในกิจกรรมลงทุน 378.67 ลานบาท ลงทุนในตราสารทุนเพิม่ ข�น้ จำนวน 338.39 ลานบาท
ลงทุนในอสังหาร�มทรัพยเพื่อการลงทุน จำนวน 517 ลานบาท ลงทุนในการซ�้อทรัพยสิน 295.83 ลานบาท
ความเหมาะสมของโครงสรางเง�นทุน
บร�ษัทและบร�ษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนสิ้นสุดป 2563 คิดเปน 0.44 เทา ซ�่งอยูใน
ระดับต่ำ จัดวาอยูใ นเกณฑทด่ี มี าก ขณะทีค่ วามสามารถในการชำระดอกเบีย้ ของบร�ษทั อยูใ นระดับสูงที่ 1,558.99 เทา
แสดงวาบร�ษัทและบร�ษัทยอย มีกำไรจากการดำเนินงานเพียงพอที่จะชำระดอกเบี้ย แสดงใหเห็นถึงเสถียรภาพ
ของโครงสรางทางการเง�นที่ดี มีฐานะทางการเง�นที่มั่นคงและแข็งแกรง มีความสามารถในการชำระหนี้ได
เปนอยางดี
สภาพคลองที่สำคัญ
ในป 2563 บร�ษัทและบร�ษัทยอย มีผลการดำเนินงานที่ดีและมีสภาพคลองอยูในระดับที่ดีมาตลอด
ทั้งนี้เกิดจากบร�ษัทและบร�ษัทยอย มีระบบติดตามการชำระเง�นจากลูกหนี้การคาที่มีประสิทธ�ภาพ ประกอบกับ
ลูกคาสวนใหญเปนลูกคาที่ดีและมีการชำระเง�นตรงตามกำหนด โดยมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.52 เทา
เพิม่ ข�น้ จากปทแ่ี ลว 0.06 เทา อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 0.87 เทา และอัตราสวนสภาพคลองกระแส
เง�นสด 0.26 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ 53 วัน ระยะเวลาขายสินคาเฉลีย่ 11 วัน อัตราสวนดังกลาวแสดงใหเห็นวา
บร�ษัทมีสภาพคลองในระดับสูงและมีเง�นทุนหมุนเว�ยนอยางเพียงพอ
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รายงานประจำป 2563

ขอมูลทางการเง�นโดยสรุปของบร�ษัทและบร�ษัทยอย

2563 - 2561

รายการ
ผลการดำเนินงาน
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
กำไรขั้นตน
กำไรกอนภาษีและดอกเบี้ย
กำไรกอนภาษี
กำไร (ขาดทุน)

2563

32,138,866
575,648
32,714,514
30,626,056
5,146,371
2,119,264
2,117,835
1,743,950

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

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

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

16.01
8.28
5.70
1.52
0.44
11
53
5.18
1.60
71.57

%

2562

%

2561

%

100.00 32,802,812 100.00 32,715,371 100.00
1.79
540,558 1.65
621,998 1.90
101.79 33,343,370 101.65 33,337,369 101.90
95.29 31,261,522 95.30 31,225,854 95.45
16.01 5,176,793 15.78 5,696,449 17.41
6.59 2,104,612 6.42 2,153,318 6.58
6.59 2,104,225 6.41 2,152,922 6.58
5.43 1,744,968 5.32 1,778,572 5.44
36.14
47.54
10.52
5.17
0.63
100.00
23.83
6.57
30.41
69.59

10,959,516
11,143,485
3,088,354
1,614,570
290,226
27,096,152
7,496,751
1,184,435
8,681,186
18,414,866
330,000,000
15.78
9.75
6.49
1.46
0.47
11
54
5.18
1.50
55.80

40.45
41.13
11.40
5.96
1.07
100.00
27.67
4.37
32.04
67.96

12,018,875
10,868,342
2,652,543
1,029,046
145,085
26,713,891
8,158,000
1,191,907
9,349,907
17,363,984
330,000,000

44.99
40.68
9.93
3.85
0.54
100.00
30.54
4.46
35.00
65.00

17.41
10.56
6.78
1.47
0.54
10
55
5.28
1.50
52.62

หนวย : พันบาท ยกเวนอัตรารอยละในวงเล็บและรายการใน *

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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ผลิตภัณฑ
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ผลิตภัณฑ ในครัวเร�อน

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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ผลิตภัณฑอาหาร
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ผลิตภัณฑสวนบุคคล

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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ผลิตภัณฑเด็ก
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ผลิตภัณฑ ใหม

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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กิจกรรมการตลาด

• มาสคอตแบรนดมามา กับรางวัลแหงความภูมิใจ

“นองมา” มาสคอตแบรนดมามา ควารางวัลผลงานยอดเยี่ยมที่สุด “The Best Corporate Character of
the Year 2020” ในงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2020” ซ�่งเปนเวทีที่แสดง
ศักยภาพและผลงานดานอุตสาหกรรมดิจท� ลั คอนเทนตทเ่ี กีย่ วกับ Animation, Game, Characters, Computer
Graphics และ Mobile Application

• มามาคัพ..ถวยเดียวในโลก

ครัง้ แรก.. กับการนำภาพถายสุดประทับใจมาใสบนถวยมามาคัพของคุณในแคมเปญ “MY OWN MAMA CUP”
ซ�ง่ มามา ดึง ไบรท-ว�น Live ในงาน Sahagroup Fair Online สรางกระแสแรงติดอันดับ 1 ในเทรนดทว�ตเตอร
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กิจกรรมการตลาด

• มามา OK.. เอาใจคนไมชอบเผ็ด

อรอยกับรสชาติใหม “มามาออเร�ยนทัลคิตเชน รสหมูบะชอทรงเคร�่อง” ดวยเสนกลมหนานุม แบบฉบับของ
มามา OK ปรุงรสกลมกลอม น้ำซุปแบบตะวันออก หอมอรอย

• มามา OK.. เปดตัวพร�เซนเตอร 3 คูจ�้นซ�ร�่สวาย

มามา OK ตอกย้ำความแรงของตลาด Boys Love ดวยการดึง 6 นักแสดงหนุม ไบรท – ว�น – คร�ส – สิงโต
– ออฟ – กัน มาเปนพร�เซนเตอร เพื่อใหเขาถึงกลุมคนรุนใหม

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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กิจกรรมการตลาด

• มามาคัพ.. รสชาติใหมเอาใจคนรักเสน

มามาคัพ “สไปซ�่ คาโบนารา”…ความอรอยที่ลงตัวกับเสนหนานุม เผ็ดรอน ถูกปากคนชอบความแซบ

• มามา ขาวตมคัพ กับรสชาติใหมมาแรง

มามา ขาวตมคัพ ไมหยุดสรางสรรครสชาติใหมๆ เพือ่ ตอบโจทยผบู ร�โภคทีต่ อ งการความอรอยแบบไมมไี ขมัน
และโคเลสเตอรอลต่ำ กับรสปลาทรงเคร�่อง ผลิตจากขาวหอมมะลิแท มีเนื้อปลานุมๆ ในถวย พรอมเตาเจ�้ยว
ปรุงรสเขมขน ทานที่ไหนก็อรอย
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กิจกรรมการตลาด

• มามา แจกทอง 7 สัปดาห 70 เสน

มามา คืนกำไรผูบร�โภค โดยจัดแคมเปญ “มามาคัพ ลุนโชค แจกทอง 7 สัปดาห 70 เสน” สำหรับผูบร�โภค
ที่ซ�้อมามาคัพทุกชนิด และทุกรสชาติ

• มามาคูคาพันธมิตร

มามาจัดกิจกรรมมามาคูคาพันธมิตร แถลงทิศทาง นโยบายป 2021 และตอกย้ำสัมพันธภาพที่เหนียวแนน
กับคูคาทั่วประเทศ

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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กิจกรรมการตลาด

• มามา OK กับหนุมใหมในกิจกรรมสงทายป

MAMA OK Generation เปดตัว 6 หนุมพร�เซนเตอร ไบรท – ว�น – คร�ส – สิงโต – ออฟ – กัน พรอมจัด
กิจกรรมสงทายปกับปารตี้คอนเสิรต แถมชวนทำบุญรวมกันดวยการประมูลชุดพร�เซนเตอร รายไดทั้งหมดมอบ
ใหมูลนิธ�ตางๆ เพื่อเปนประโยชนตอไป

• มองตเฟลอ..ควารางวัล 3 ปซอนบนเวทีโลก

มองตเฟลอ แบรนดแรก และแบรนดเดียวในกลุมน้ำแรที่ควารางวัล “Superior Taste Award” 3 ปซอน
ทำใหมองตเฟลอไดรบั รางวัล Crystal Taste Award จากสถาบันรับรองดานรสชาติ และคุณภาพอาหารนานาชาติ
ITQI จากประเทศเบลเยี่ยม

• โคคา.. กลับมากับความบิ๊กเบิ้ม

อิ่มกวา ใหญกวา รสชาติจัดจานกวา กับบะหมี่โคคา บิ๊กเบิ้ม ในปร�มาณ 67 กรัม กับ 2 รสชาติโดนใจ ใครๆ
ก็ตองลอง รสตนตำรับ “หอม อรอย เขมขน” รสตมยำกุง “อรอย เด็ด เผ็ด สะใจ”
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ขอมูลทั�วไปของบร�ษัท
ช�่อ / ที่ตั้งสำนักงาน / หมายเลขโทรศัพท / หมายเลขโทรสาร / ประเภทธุรกิจ
ช�่อ
บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่
0107537001421
ที่ตั้งสำนักงาน
2156 ถนนเพชรบุร�ตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0-2318-0062
โทรสาร
0-2319-1678
ประเภทธุรกิจ
จำหนายสินคาอุปโภค - บร�โภค
จำนวนและชนิดหุนทั้งหมดที่ออกจำหนายแลว
หุนสามัญ จำนวน 330,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท
ช�่อ / สถานที่ / โทรศัพท โทรสารของบุคคลอางอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย บร�ษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2009-9000
โทรสาร
0-2009-9991
ผูสอบบัญช�

นางสุว�มล กฤตยาเกียรณ
ผูสอบบัญช�รับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หร�อ
นายนพฤกษ พิษณุวงษ
ผูสอบบัญช�รับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หร�อ
นายว�โรจน สัจจธรรมนุกูล
ผูสอบบัญช�รับอนุญาตเลขทะเบียน 5128
บร�ษัท สอบบัญช� ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
316/32 สุขุมว�ท 22 เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2259-5300-2
โทรสาร
0-2260-1563, 0-2259-8956

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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