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ผลประกอบการ (ล�านบาท)

รายได�จากการขาย 

รายได�รวม

กำไรสุทธ�

สินทรัพย�รวม

หนี้สินรวม

ส�วนของผู�ถือหุ�น

ข�อมูลต�อหุ�น (บาท)

กำไรสุทธ�ต�อหุ�น

เง�นป�นผลต�อหุ�น

มูลค�าหุ�นตามบัญช� 

มูลค�าหุ�นที่ตราไว�

ราคาตลาด

อัตราผลตอบแทน (ร�อยละ)

อัตรากำไรขั้นต�น

อัตรากำไรสุทธ�

อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น

 32,802.81

 33,343.37

   1,744.97

27,096.15

  8,681.19

18,414.97

5.18

1.60

55.22

1.00

56.00

 

15.78

5.22

9.75

 32,138.87

32,714.51

1,743.95

34,074.10

10,360.25

23,713.85

5.18

1.60

71.57

1.00

64.50

 

16.01

5.33

8.28

งบการเง�นรวม 25622563 2561

 32,715.37

 33,337.37

   1,778.57

26,715.07

  9,350.14

17,364.93

5.28

1.50

52.13

1.00

 51.75

 

17.41

 5.34

10.56

*หมายเหตุ : ท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัท คร้ังท่ี 8 (ชุดท่ี 27) เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2564 มีมติให�
นำเสนอต�อท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ซ�ง่กำหนดให�มีข�น้ในวันท่ี 26 เมษายน 2564 เพ่ืออนุมัติการจ�าย
เง�นป�นผล หุ�นละ 1.60 บาท
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“ ดร.เทียม โชควัฒนา ”

เกิด :

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2459
ที่กรุงเทพมหานคร

ถึงแก�กรรม :

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2534
ที่จังหวัดชลบุร�

เกียรติคุณที่ได�รับ

เคร�่องราชอิสร�ยาภรณ�

 พ.ศ. 2506 เคร�่องราชอิสร�ยาภรณ�มงกุฎไทย ชั้นที่ 5 ช�่อ เบญจมาภรณ�

 พ.ศ. 2521 เคร�่องราชอิสร�ยาภรณ�มงกุฎไทย ชั้นที่ 4 ช�่อ จัตุรถาภรณ�

 พ.ศ. 2522 เคร�่องราชอิสร�ยาภรณ�ช�างเผือก ชั้นที่  4 ช�่อ จัตุรถาภรณ�

 พ.ศ. 2524 เคร�่องราชอิสร�ยาภรณ�ช�างเผือก ชั้นที่  3 ช�่อ ตร�ตาภรณ�

 พ.ศ. 2525 เคร�่องราชอิสร�ยาภรณ�มงกุฎไทย ชั้นที่  2 ช�่อ ทว�ติยาภรณ�

 พ.ศ. 2528 เคร�่องราชอิสร�ยาภรณ�จากรัฐบาลญี่ปุ�น  ช�่อ ตร�ตาภรณ� รัตนม่ิงมงคล

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 รางวัลนักอุตสาหกรรมไทยดีเด�น ป� พ.ศ. 2532
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ปรัชญาคุณธรรม
การทำธุรกิจและบร�หาร

สร�างคนคุณภาพ

 หัวใจในการทำงานให�สำเร็จมิใช�อยู�ที่การสร�างคนให�มีความเช�่ยวชาญในการทำงานเท�านั้น แต�ต�อง
รวมถึงการสร�างเสร�มให�ทุกคนอยู�ร�วมกันด�วยความรักและความสามัคคีด�วย
 ผู�บร�หารต�องสร�างคนให�เก�งทั้งงานและเก�งทั้งคน ไม�ใช�มีความเช�่ยวชาญในการวางแผนเท�านั้น แต�มี
ความสามัคคี ทำงานประสานกันเป�นหนึ่งเดียว ผู�บร�หารต�องพยายามเป�นแบบอย�างที่ดี สร�างนิสัยขยันขันแข็ง
ซ�่อสัตย�สุจร�ตและใฝ�รู�ใฝ�ศึกษาให�แก�พนักงาน ด�วยความเช�่อมั่นว�า คุณลักษณะดังกล�าวนี้เป�นพื้นฐานของ
ความสำเร็จ
 ผู�บร�หารต�องส�งเสร�มให�พนักงานมีโอกาสเร�ยนรู� ทำให�เกิดความชำนาญ โดยการมอบงานให�ทำ ให�ศึกษา
เพิ่มเติมด�วยความมั่นใจว�า ความรู�ความชำนาญนั้น จะทำให�พนักงานสามารถก�าวหน�าข�้นไปเป�นผู�บร�หารในวัน
ข�างหน�า และต�องเน�นให�พนักงานเห็นความสำคัญของการประสานงานกับทุกฝ�าย บทบาทไม�ควรจะตกอยู�กับ
ฝ�ายใดฝ�ายหนึ่ง ทุกหน�วยต�องประสานเป�นหนึ่งเดียวกันและทำหน�าที่ของตนให�ดีที่สุด

เป�นหน�าที่ของผู�บร�หาร

ผู�บร�หารต�องสร�างคน
ให�เก�งทั�งงานและเก�งทั�งคน มีความรักสามัคคี

ทำงานประสานกันเป�นหนึ่งเดียว

“
”
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รายงานจากคณะกรรมการบร�ษัท

 ป� 2563 นับเป�นอีกหนึ่งป�ที่มีความท�าทายอย�างยิ่งสำหรับการดำเนินธุรกิจ ทั้งจากป�จจัยทางเศรษฐกิจ

ที่มีความผันผวนอยู�ตลอดเวลา สังคมและการเมืองที่ยังมีป�ญหายืดเยื้อมานาน อีกทั้งยังเกิดว�กฤตการณ�การ

แพร�ระบาดของไวรัสโคโรนา (โคว�ด-19) ที่ก�อให�เกิดความยากลำบากต�อการดำเนินช�ว�ต ความเป�นอยู� รวมถึง

ธุรกิจเป�นวงกว�าง ซ�่งส�งผลให�เศรษฐกิจทรุดตัวลงอย�างรุนแรงตั้งแต�คร�่งป�แรกของป�

 สำหรับเศรษฐกิจไทยในป�จจุบัน ยังคงมีทิศทางการเติบโตที่อยู�ในขาลง ทั้งจากเหตุการณ�ความวุ�นวาย

ทางการเมืองต้ังแต�ก�อนเกิดว�กฤตโคว�ด ท่ีกระทบต�อภาคการท�องเท่ียวและการลงทุนโดยตรง ในเร�อ่งความเช�อ่ม่ัน

และการตัดสินใจในการเข�ามาทำธุรกิจในประเทศไทย อีกทั้งสถานการณ�การแพร�ระบาดของไวรัสโคโรนาภายใน

ประเทศ ยิ่งทำให�การฟ��นตัวของภาคการท�องเที่ยวจะช�ากว�าภาคอื่นๆ เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีการพึ่งพาการ

ท�องเที่ยวสูงมาก ซ�่งผลกระทบต�อธุรกิจทำให�เกิดการว�างงาน ก�อให�เกิดป�ญหาเร�่องรายได�และการใช�จ�ายของ

ผู�บร�โภคตามมา ถึงแม�ว�าค�าใช�จ�ายภาคครัวเร�อนจะค�อยๆ ฟ��นตัวข�้นบ�าง แต�การใช�จ�ายในเกือบทุกหมวดสินค�า

จะยังต่ำกว�าระดับก�อนเกิดว�กฤตโคว�ด-19 

 ในป�ที่ผ�านมาการดำเนินธุรกิจของทุกบร�ษัทจ�งเป�นไปอย�างค�อนข�างยากลำบาก มีหลายธุรกิจที่ต�อง

ป�ดตัวลง แต�บร�ษัทสหพัฒน�ยังคงสามารถรักษาผลการดำเนินงานให�เป�นไปตามเป�าหมายที่กำหนดไว� ด�วยการ

พัฒนาแนวคิดการปรับกลยุทธ�ทางการตลาดเช�งรุก การปรับกลยุทธ�ช�องทางการขายใหม�ๆ ให�ทันกับภาวะการ

เปลี่ยนแปลงของตลาดและพฤติกรรมของผู�บร�โภคที่เปลี่ยนแปลงไปในภาวะว�กฤต แต�ยังคงยึดหลักการบร�หาร

ธุรกิจภายใต�นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความเป�นธรรมต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกฝ�าย อีกทั้งมุ�งเน�น

การใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�าเพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุด โดยคำนึงถึงสังคมและส่ิงแวดล�อมเป�นสำคัญ เพ่ือให�การ

ดำเนินธุรกิจเป�นไปอย�างสมดุลและยั่งยืน

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

ความไว�วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบร�ษัทด�วยดี จนทำให�บร�ษัทประสบความสำเร็จและเจร�ญเติบโต

ได�อย�างต�อเน่ือง รวมถึงขอบคุณผู�บร�หารและพนักงานทุกคนท่ีทุ�มเท มุ�งม่ันต้ังใจ ทำให�บร�ษัทดำเนินการได�ตาม

เป�าหมายท�ามกลางสถานการณ�ที่มีความท�าทายตลอดป� ขอให�ทุกท�านเช�่อมั่นว�า คณะกรรมการบร�ษัทจะปฏิบัติ

หน�าท่ีด�วยความรับผิดชอบอย�างเต็มความสามารถ และคำนึงถึงประโยชน�ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกฝ�าย พร�อมท้ัง

จะมุ�งมั่นพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด�าน และเสร�มสร�างสิ่งดีๆ กลับคืนสู�สังคม เพื่อให�บร�ษัทเติบโตอย�างมั่นคง

และยั่งยืนต�อไป
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 คณะกรรมการตรวจสอบ บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ประกอบด�วยกรรมการอิสระ 3 ท�าน 

ซ�่งมีคุณสมบัติตามข�อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาด

หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ในป� 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได�มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียด

การเข�าร�วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีการหาร�อร�วมกับฝ�ายบร�หารผู�ตรวจสอบภายใน 

และผู�สอบบัญช� ในเร�อ่งท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ังคณะกรรมการตรวจสอบได�มีการหาร�อกับผู�สอบบัญช� 1 คร้ัง โดยไม�มี

ฝ�ายบร�หารของบร�ษัทเข�าร�วมประชุม สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน�าที่ ดังนี้ 

 1. สอบทานรายงานทางการเง�นรายไตรมาส และรายงานทางการเง�นประจำป�ของบร�ษัท ที่ผ�านการ

สอบทานและตรวจสอบจากผู�สอบบัญช�แล�ว เพื่อให�มั่นใจว�างบการเง�นได�จัดทำข�้นอย�างถูกต�องตามที่ควรใน

สาระสำคัญตามหลักการบัญช�ท่ีรับรองท่ัวไป มีการเป�ดเผยข�อมูลท่ีสำคัญอย�างครบถ�วนเพียงพอ และเป�นไปตาม

มาตรฐานการบัญช� โดยผู�สอบบัญช�ได�แสดงความเห็นไว�อย�างไม�มีเง�่อนไข 

 2. สอบทานให�บร�ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และมีการป�องกันทุจร�ตคอร�รัปชันในระบบงานต�างๆ 

และติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบประจำป� 2563 โดยได�รับทราบผลการตรวจสอบอย�างต�อเน่ือง

พร�อมทั้งให�ข�อแนะนำเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให�มีประสิทธ�ภาพยิ่งข�้น ซ�่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว�า 

บร�ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดำเนินอยู� รวมถึงอนุมัติแผนงาน

ตรวจสอบภายในประจำป� 2564 ของแผนกตรวจสอบภายใน 

 3. สอบทานรายการเก่ียวโยง ซ�ง่บร�ษัทได�ปฏิบัติตามข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�ฯ และคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� รวมถึงดูแลให�มีการเป�ดเผยรายการเกี่ยวโยงกันอย�างถูกต�องครบถ�วน

 4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจของบร�ษัท โดยมีการปฏิบัติตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข�องอย�างถูกต�องเป�นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำป� 2563

1.  นายวศิน เตยะธ�ติ

2.  นายขจรศักดิ์ วันรัตน�เศรษฐ

3.  พลตำรวจตร�ภาณุรัตน� มีเพียร

ช�่อ            ตำแหน�ง                การเข�าร�วมประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

              4/5

              5/5

              5/5
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 5. พิจารณาเสนอแต�งตั้งผู�สอบบัญช� และค�าตอบแทน ประจำป� 2564 โดยพิจารณาถึงความรู� ความ

สามารถ ความเป�นอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต�งตั้งผู�สอบบัญช�จาก บร�ษัท สอบบัญช� ดี ไอ เอ 

อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด ซ�่งได�นำเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัท พิจารณาแต�งตั้งผู�สอบบัญช� และค�าตอบแทน

ประจำป� เพื่อเสนอต�อที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นให�พิจารณาและมีมติอนุมัติต�อไป

 ในการปฏิบัติหน�าที่ตามที่กล�าวมาข�างต�น คณะกรรมการตรวจสอบไม�พบข�อบกพร�องใดๆ อันเป�นสาระ

สำคัญท่ีจะมีผลกระทบต�องบการเง�นของบร�ษัท และได�รายงานผลการปฏิบัติงานให�ท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัท

ทราบแล�ว

   ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

   (นายขจรศักดิ์ วันรัตน�เศรษฐ)

   กรรมการตรวจสอบ

   วันที่ 23 กุมภาพันธ� 2564

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำป� 2563
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 สหพัฒนพิบูล เร�ม่ต�นองค�กรจากฐานของความอุตสาห ว�ร�ยะ ของอดีตท�านประธาน ดร. เทียม โชควัฒนา
และได�พัฒนาองค�กรให�ก�าวหน�าอย�างไม�หยุดยั้ง มุ�งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจร�ยธรรม 
โดยตระหนักถึงบทบาทหน�าที่และความรับผิดชอบต�อการร�วมสร�างเสร�มสังคมส�วนรวม ในการสร�างสรรค�
ผลิตภัณฑ�ท่ีดี มีคุณค�า สู�สังคม และคำนึงถึงความรับผิดชอบต�อสังคมในทุกมิติ รวมถึงการบร�หารงานให�เป�นไป
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  ซ�ง่บร�ษัทฯ ได�กำหนดว�สัยทัศน� นโยบายคุณภาพ และค�านิยมองค�กร ท่ีสะท�อน
ให�เห็นถึงคุณธรรม จร�ยธรรม และความรับผิดชอบต�อสังคม ดังนี้ 
 ว�สัยทัศน� : คุณภาพคู�คุณธรรม ผู�นำการจำหน�าย 
   เพิ่มพูนสุขให�คนไทย พร�อมก�าวไกลสู�สากล
 นโยบายคุณภาพ : ร�วมใจพัฒนา สร�างนวัตกรรมใหม� ขยายช�องทางสู�สากล 
   เป�นองค�กรคนดี รับผิดชอบต�อสังคม
 ค�านิยมองค�กร : ความรับผิดชอบต�อสังคม    (Social Responsibility) 
  : การพัฒนาไปข�างหน�าอย�างต�อเนื่อง  (Advancement)
  :  การรวมพลังด�วยความสามัคคี  (Harmony)
  : มีความมุ�งมั่นสู�ความเป�นเลิศ  (Passion for Excellence)
  : องค�กรคนดีที่ซ�่อสัตย�และยุติธรรม (Truthfulness) 

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

 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

เป�นบร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ทุนจดทะเบียน 30 ล�านบาท
เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป�น 48 ล�านบาท
เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป�น 60 ล�านบาท 
เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป�น 200 ล�านบาท
เปล่ียนแปลงมูลค�าหุ�นท่ีตราไว�จากเดิม หุ�นละ 100 บาท เป�นหุ�นละ 10 บาท
เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป�น 600 ล�านบาท โดยมีทุนชำระแล�ว 200 ล�านบาท
ออกหุ�นกู�แปลงสภาพเป�นหุ�นสามัญได� จำนวน 250 ล�านบาท
เร�ยกชำระทุนเพ่ิม 75.87 ล�านบาท มีทุนชำระแล�ว 275.87 ล�านบาท
เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2537 ได�จัดสรรหุ�นเพ่ิมทุนจำนวน 6,896,883 หุ�น 
มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 10 บาท ให�กับผู�ถือหุ�นเดิมในอัตราส�วน 3 หุ�นเดิม 
มีสิทธ�จองซ�อ้หุ�นใหม�ได� 1 หุ�น ในราคาหุ�นละ 55 บาท
เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2537 ได�จดทะเบียนแปรสภาพ เป�นบร�ษัทมหาชนจำกัด
ออกหุ�นกู�จำนวนเง�น 500 ล�านบาท
เปล่ียนแปลงมูลค�าหุ�นท่ีตราไว�จากเดิม หุ�นละ 10 บาท เป�นหุ�นละ 1 บาท
วันท่ี 9 - 15 กรกฎาคม 2551 ได�เร�ยกชำระค�าหุ�นเพ่ิมทุน จำนวน 45,979,220 หุ�น 
โดยการจัดสรรให�กับผู�ถือหุ�นเดิมในอัตราส�วน 6 หุ�นสามัญเดิม ต�อหุ�นสามัญใหม� 1 หุ�น 
ในราคาเสนอขายหุ�นละ 15 บาท ทำให�มีทุนชำระแล�วจำนวน 318.42 ล�านบาท

การประกอบธุรกิจ



9 รายงานประจำป� 2563

 ป� 2556

 ป� 2557

 ป� 2558

 ป� 2559

 ป� 2562

 ป� 2563

ลดทุนจดทะเบียนจาก 600 ล�านบาท เหลือ 318.42 ล�านบาท และจดทะเบียน
เพิ่มทุนเป�น 330 ล�านบาท โดยออกหุ�นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 11.58 ล�านบาท 
เสนอขายให�แก�ผู�บร�หาร และพนักงานของบร�ษัทตามโครงการ ESOP ในราคา
หุ�นละ 15 บาท โดยมีระยะเวลาการเสนอขายตั้งแต�วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 
31 พฤษภาคม 2558
วันท่ี 11 - 13 กันยายน 2556 มีผู�บร�หารและพนักงานของบร�ษัท จองซ�อ้หุ�นสามัญ
เพ่ิมทุนตามโครงการ ESOP จำนวน 4,957,900 หุ�น 
วันท่ี 19 กันยายน 2556 มีทุนชำระแล�วจำนวน 323.37 ล�านบาท
วันท่ี 9 - 11 มิถุนายน 2557 มีผู�บร�หารและพนักงานของบร�ษัท 
จองซ�อ้หุ�นสามัญเพ่ิมทุน ตามโครงการ ESOP จำนวน 1,221,500 หุ�น 
วันท่ี 20 มิถุนายน 2557 มีทุนชำระแล�ว จำนวน 324.60 ล�านบาท
วันท่ี 13 - 15 ตุลาคม 2557 มีผู�บร�หารและพนักงานของบร�ษัท 
จองซ�อ้หุ�นสามัญเพ่ิมทุน ตามโครงการ ESOP จำนวน 3,163,900 หุ�น 
วันท่ี 20 ตุลาคม 2557 มีทุนชำระแล�วจำนวน 327.76 ล�านบาท
วันท่ี 20 ตุลาคม 2557 บร�ษัทฯ ได�รับพระมหากรุณาธ�คุณจากพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล�าโปรดกระหม�อมพระราชทานตราต้ัง 
“พระครุฑพ�าห�” ซ�ง่ตราต้ังพระราชทานน้ีเป�นประดุจเอกสารรับรองว�า 
บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได�ประกอบธุรกิจการค�าโดยซ�อ่สัตย�สุจร�ต 
ต้ังอยู�ในศีลธรรมอันดี
วันท่ี 11 - 13 กุมภาพันธ� 2558 มีผู�บร�หารและพนักงานของบร�ษัท 
จองซ�อ้หุ�นสามัญเพ่ิมทุนตามโครงการ ESOP จำนวน 2,234,797 หุ�น 
วันท่ี 20 กุมภาพันธ� 2558 บร�ษัท มีทุนจดทะเบียนและชำระแล�ว 
จำนวน 330 ล�านบาท
วันท่ี 9 สิงหาคม 2558 พิธ�ประดิษฐานองค�ครุฑ ตราต้ังพระราชทาน 
ณ อาคารสำนักงานใหญ�
วันท่ี 14 ตุลาคม 2559 บร�ษัทฯ ได�รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาช�กแนวร�วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต (Certification) 
จากคณะกรรมการแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต
วันท่ี 4 พฤศจ�กายน 2562 ได�รับการรับรองการต�ออายุสมาช�กแนวร�วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต จากคณะกรรมการแนวร�วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านทุจร�ต (CAC)  
โครงการซ�อ้หุ�นคืนเพ่ือบร�หารทางการเง�น โดยกำหนดระยะเวลา 
ต้ังแต�วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันท่ี 30 พฤศจ�กายน 2563 ซ�ง่บร�ษัทฯ 
ได�ซ�อ้หุ�นคืน ท้ังส้ินจำนวน 1,827,100 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 0.55 ของหุ�นท่ีจำหน�าย
ได�แล�วท้ังหมดของบร�ษัท มีมูลค�ารวมท้ังส้ิน 119,026,418.45 บาท

การประกอบธุรกิจ
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การประกอบธุรกิจ

โครงสร�างการถือหุ�น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บร�ษัทฯ มีการถือหุ�นในบร�ษัทย�อย 5 บร�ษัท และถือหุ�นในบร�ษัทร�วม
รวม 13 บร�ษัท แยกตามสายธุรกิจ ได�ดังนี้

บร�ษัทย�อย

บร�ษัทร�วม

ธุรกิจจำหน�ายสินค�าอุปโภค และบร�โภค

SAHA VIETNAM CO.,LTD. (100%)

ธุรกิจอสังหาร�มทรัพย�และบร�การ

บอจ. โชคชัยพิบูล (99.99%)

สายธุรกิจการผลิต

President Foods (Cambodia) Co.Ltd. (30.00%)
บอจ.อิรวดี ซัคเซส เวนเจอร� ฟูดส� (24.00%)

ธุรกิจอาคารสำนักงานให�เช�า

บอจ. กรุงเทพทาวเวอร� (1999) (99.99%)

สายธุรกิจการลงทุน

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

สายธุรกิจบร�การ และอื่นๆ

Canchana International Co.,Ltd. (40.00%)
บอจ.ร�วมอิสสระ (25.00%)
บอจ.ร�วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท� (25.00%)
บอจ.สยามอาราตะ (25.00%)
บอจ.ศร�ราชาขนส�ง (20.00%)
บอจ.สหพัฒน� เร�ยล เอสเตท (20.00%)
บอจ.สหอุบลนคร (20.00%)
บอจ.สห ลอว�สัน (21.34%)
บอจ. ซันร�อยแปด (17.75%)

ธุรกิจการผลิต

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

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

บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)



11 รายงานประจำป� 2563

การประกอบธุรกิจ

การถือหุ�นไขว�
 บร�ษัทฯ มีการถือหุ�นไขว�ระหว�างกัน แต�การถือหุ�นไขว�ดังกล�าวไม�มีลักษณะเป�นการถือหุ�นไขว�ระหว�างกัน
ที่ขัดหร�อแย�งกับหลักเกณฑ� ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เร�่อง “การขออนุญาต
และการอนุญาตให�เสนอขายหุ�นที่ออกใหม�” ข�อ 14

หมายเหตุ : ** แสดงรายการเฉพาะบร�ษัทที่มีการถือหุ�นไขว�ระหว�างกัน

การถือหุ�นไขว�ระหว�างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1 กรณีการถือหุ�นเกินกว�า 50% 

 • บร�ษัทฯ เป�นผู�ถือหุ�นในบร�ษัทอื่น เกินกว�า 50%

  บร�ษัทอื่นต�องไม� ถือหุ�นไขว�ในบร�ษัทฯ

 1. SAHA VIETNAM CO.,LTD.

 2. บ.โชคชัยพิบูล จก.

 3. บ.กรุงเทพทาวเวอร� (1999) จก

 4. บ. แดร�่ไทย จก.

 5. บ. ทิพย�วาร�นวัฒนา จก.

2 กรณีการถือหุ�นเกินกว�า 25% แต�ไม�เกิน 50% 

 • บร�ษัทฯ เป�นผู�ถือหุ�นในบร�ษัทอื่น เกินกว�า 25%

  แต�ไม�เกินกว�า 50% บร�ษัทอื่น

  ต�องไม�ถือหุ�นไขว�ในบร�ษัทฯ เกินกว�า 10%

 1. CANCHANA INTERNATIONAL

 2. บ.ไทย-เมียนม�าร� ซัคเซส เวนเจอร� จก.

 3. บ. บุญแคปป�ตอลโฮลดิ้ง จก.

 4. PRESIDENT FOODS (COMBODIA)

3 กรณีการถือหุ�นไม�เกินกว�า 25%**

 • บร�ษัทฯ เป�นผู�ถือหุ�นในบร�ษัทอื่น ไม�เกินกว�า 25%

  บร�ษัทอี่นต�องไม�ถือหุ�นไขว� ในบร�ษัทฯ เกินกว�า 25%

 1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง 

 2. บมจ. ไอ.ซ�.ซ� อินเตอร�เนชั่นแนล 

 3. บ.ไอ.ดี.เอฟ จก.

 4. บ.อินเตอร�เนชั่นแนลแลบบอราทอร�ส� จก.

 5. บมจ. นิวซ�ตี้ (กรุงเทพ)

 6. บมจ. ฟาร�อีสท� เฟมไลน� ดีดีบี 

 7. บ.สหพัฒน� เร�ยล เอสเตท จก.

 8. บมจ. ประชาอาภรณ� 

 9. บจ. ทรัพย�สินสหพัฒน�
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บร�ษัทฯ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจขายสินค�าอุปโภค บร�โภค และพัฒนาอสังหาร�มทรัพย� บร�ษัทย�อยแห�งหนึ่ง
ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาร�มทรัพย�และให�บร�การ บร�ษัทย�อยแห�งหนึ่งประกอบธุรกิจอาคารสำนักงานให�เช�า
กลุ�มบร�ษัทมีส�วนงานทางภูมิศาสตร�หลัก คือ ประเทศไทย และมีบางส�วนงานเป�นภูมิศาสตร�ต�างประเทศ สำหรับ
ป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ�มบร�ษัทมีรายได�จากการขายในส�วนงานภูมิศาสตร�ต�างประเทศ
จำนวน 817.55 ล�านบาท และ 852.96 ล�านบาท ตามลำดับ
 ส�วนงานของกลุ�มบร�ษัทในงบการเง�นมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะผลิตภัณฑ� และลักษณะลูกค�า
 บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจำหน�าย และเป�นตัวแทนจำหน�ายสินค�าอุปโภคบร�โภค มามากกว�า 70 ป� 
จากความรู�ความชำนาญ และการสร�างเคร�อข�ายการจัดจำหน�ายสินค�าผ�านร�านค�าประเภทต�างๆ ไม�ว�าจะเป�น
ร�านค�าปลีกสมัยใหม� (Modern Trade) ร�านค�าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ประกอบด�วยร�านค�าส�งทั้ง
ขนาดกลางและขนาดใหญ� รวมทั้งร�านค�าปลีกย�อยที่มีอยู�ทั่วประเทศ ซ�่งผลิตภัณฑ�ที่บร�ษัทจำหน�าย เป�นสินค�า
อุปโภคบร�โภคที่ใช�ในช�ว�ตประจำวัน แบ�งออกเป�น 4 กลุ�มผลิตภัณฑ�ใหญ� คือ ผลิตภัณฑ�ในครัวเร�อน, ผลิตภัณฑ�
อาหาร, ผลิตภัณฑ�ส�วนบุคคล และผลิตภัณฑ�เด็ก    

การจำหน�ายและช�องทางการจำหน�าย
 บร�ษัทฯ จัดจำหน�ายสินค�าทั้งเง�นสด และการให�เครดิตร�านค�าทั่วประเทศ โดยมีสัดส�วนการจำหน�ายใน
กรุงเทพฯ 40% และต�างจังหวัด 60% ซ�่งครอบคลุมทุกภาคของประเทศ โดยทีมขายที่มีประสบการณ�และความ
เช�่ยวชาญจะทำหน�าที่เยี่ยมร�านค�าและติดต�อประสานงานขายกับร�านค�า ทั้งนี้บร�ษัทฯ ได�นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช�สำหรับการรับคำสั่งซ�้อ การตรวจสอบข�อมูล การออกเอกสารการขาย และการจัดส�งสินค�า

ช�องทางการจำหน�ายสินค�า แบ�งออกเป�น 3 กลุ�ม ดังนี้
 1. กลุ�มร�านค�าปลีกสมัยใหม� (Modern Trade) ประกอบด�วย ร�านค�าประเภทไฮเปอร�มาร�เก็ต ซุปเปอร�
มาร�เก็ต ร�านค�าประเภทคอนว�เนียนสโตร� และ ร�านค�า Cash and Carry 
 2. ร�านค�าส�งและปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซ�่งประกอบด�วยร�านค�าส�งทั้งขนาดกลางและ
ขนาดใหญ� ที่กระจายอยู�ทั่วภูมิภาคในประเทศ โดยมีพนักงานขายของบร�ษัทเข�าเยี่ยมและติดต�ออย�างสม่ำเสมอ
 3. รถขายเง�นสด (Cash Van) เป�นการขายสินค�าให�กับร�านค�าย�อยเป�นเง�นสด โดยใช�หน�วยรถ เข�าเย่ียม
เยียนและเสนอขายสินค�าให�กับร�านค�าย�อยเหล�านี้ตามรอบการขาย

(หน�วย : ล�านบาท)

 รายได�

ขายสินค�าอุปโภค บร�โภค

อาคารสำนักงานให�เช�า

อื่นๆ

 รวม

 ป� 2561 

32,715.4

98.8

63.4

32,877.6

    ป� 2562 

32,755.4

77.8

97.3

32,930.5

    ป� 2563 

32,138.9

49.7

210.2

32,398.8
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สภาพการแข�งขันภายในอุตสาหกรรม

 ป� 2563 การระบาดของเช�้อไวรัสโคว�ด-19 ทั่วโลก สร�างผลกระทบต�อทุกภาคส�วนและทุกอุตสาหกรรม
ให�เผช�ญกับความยากลำบาก กระทบทั้งช�ว�ตความเป�นอยู�และเศรษฐกิจ ส�งผลให�ป� 2563 ยอดขายของบร�ษัท 
31,865.76 ล�านบาท ลดลงจากป�ท่ีผ�านมา 2.86% มีกำไรสุทธ� 1,560.98 ล�านบาท ลดลงจากป�ท่ีผ�านมา 0.90%
ขณะเดียวกันการระบาดของโรคโคว�ด-19 ก็ทำให�บร�ษัทต�องเพิ่มความรวดเร็วในการวางแผนต�างๆ ทั้งการผลิต 
สต็อกสินค�า และการตลาด ให�ทันกับสถานการณ�  โดยเฉพาะช�วงต�นของการระบาดของไวรัสโคว�ค-19 ผู�บร�โภค
ให�ความสำคัญกับของท่ีจำเป�น และเกิดการแห�กักตุนสินค�า ความต�องการของผู�บร�โภคปรับเปล่ียนแบบคาดเดา
ไม�ได� ส�งผลให�ยอดขายสินค�าแต�ละตัวเปลี่ยนแปลงตลอดตามเหตุการณ�ที่เกิดข�้น ทำให�ไม�สามารถวางแผน
การตลาด การกระจายสินค�าโดยอ�างอิงข�อมูลป�ก�อนๆ และวางแผนหร�อคาดการณ�ล�วงหน�าเป�นเดือนหร�อป�
เหมือนเดิมได� แต�ต�องวางแผนรายวัน และนำข�อมูลป�จจุบันเป�นข�าวสารต�างๆ มาประกอบด�วย เพื่อให�แม�นยำ
มากที่สุด   
 ในภาวะที่ผู�บร�โภคมีกำลังซ�้อที่อ�อนแอลงมาก จากการว�างงานและรายได�ของครัวเร�อนที่ถูกกระทบ
อย�างหนัก จากสถานการณ� COVID-19 รัฐบาลได�ออกมาตรการต�างๆ ที่ช�วยลดภาระค�าใช�จ�ายอย�างมาตรการ
ช�วยค�าไฟฟ�า และค�าน้ำประปา รวมถึงมาตรการกระตุ�นการใช�จ�ายในประเทศผ�าน 3 โครงการ ได�แก� โครงการ
คนละคร�ง่ โครงการเพ่ิมกำลังซ�อ้ให�แก�ผู�มีบัตรสวัสดิการแห�งรัฐ และโครงการช�อปดีมีคืน ท้ัง 3 มาตรการกระตุ�น
เศรษฐกิจ ก็ช�วยให�บรรยากาศการจับจ�ายใช�สอยคึกคักข�้น ช�วยกระตุ�นการใช�จ�ายและการบร�โภคได�ในวงกว�าง
 ขณะท่ีการใช�มาตรการเว�นระยะห�างทางสังคม เพ่ือป�องกันการแพร�ระบาดของโคว�ด-19 ได�ส�งผลกระทบ
ต�อการดำเนินช�ว�ตของผู�บร�โภคในทุกๆ มิติ ทำให�ผู�บร�โภคปรับตัวไปสู�ดิจ�ทัลมากข�้น ผู�บร�โภคหันมาใช�ช�องทาง
ออนไลน�กันเพ่ิมมากข�น้ ส�งผลให�ยอดขายช�องทางออนไลน�ของบร�ษัทเติบโตข�น้ ซ�ง่คาดว�ายอดขายช�องทางออนไลน�
จะเพิ่มข�้นอย�างมากจากพฤติกรรมของผู�บร�โภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ในช�วงไตรมาส 1 ป� 2563 ภาพรวมตลาดบะหม่ีก่ึงสำเร็จรูป มีการเติบโตเพ่ิมข�น้ 8% แบ�งเป�นการเติบโต
ของบะหม่ีก่ึงสำเร็จรูปแบบซอง 20% และแบบคัพ 10% เป�นการเติบโตท่ีดีท�ามกลางว�กฤติ เน่ืองจากประชาชน
มีความต�องการสินค�าในการดำรงช�พมากข�น้ในขณะท่ีอยู�บ�าน ซ�ง่บร�ษัทฯ ได�ร�วมกับกระทรวงพาณิชย�จัดแคมเปญ
พิเศษ “พาณิชย�ลดราคา ช�วยประชาชน ร�วมกับ มาม�าคัพ” ร�วมมือกับร�านค�าพันธมิตร ทั้ง บิ๊กซ�, 108 ช�อป, ซ�พี 
เฟรช มาร�ท, แมคโคร, เซเว�น อีเลฟเว�น เป�นต�น ในการลดราคาบะหม่ีก่ึงสำเร็จรูปมาม�าคัพทุกรสชาติ จาก 13 บาท 
เหลือเพียง 10 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อการช�วยเหลือคนไทยที่ได�รับผลกระทบ และเป�นการแบ�งเบา
ภาระค�าใช�จ�าย และหวังว�าจะช�วยบรรเทาความเดือนร�อนให�กับประชาชนได�
 “มาม�า” ยังคงเป�นแบรนด�ที่ผู�บร�โภคเลือกซ�้อมากที่สุดในกลุ�มสินค�าประเภทอาหาร จากการจัดอันดับ
ของ Kantar ในงาน “Thailand Brand Footprint 2020 รวมถึง “น�องม�า” มาสคอตแบรนด�มาม�า ได�คว�ารางวัล
ผลงานยอดเยี่ยม “The Best Corporate Character of the Year 2020” ในงาน “Bangkok International 
Digital Content Festival 2020”
 น้ำแร� “มองต�เฟลอ” ได�รับการการันตีรสชาติยอดเย่ียมบนเวทีโลก แบรนด�แรกและแบรนด�เดียวในกลุ�ม
น้ำแร� ที่คว�า “Superior Taste Award” 3 ป�ซ�อน จากสถาบันรับรองด�านรสชาติและคุณภาพอาหารนานาชาติ 
(ITQI) ซ�่งเป�นองค�กรระดับสากลที่ทุ�มเทให�กับการทดสอบและการส�งเสร�มผลิตภัณฑ�อาหารและเคร�่องดื่มที่มี
รสชาติดีเลิศ โดย “มองต�เฟลอ” ได�รับคะแนนสูงสุด 3 ดาว ที่หมายถึงรสชาติยอดเยี่ยม ถึง 3 ป�ซ�อน ทำให�
มองต�เฟลอได�รับรางวัล Crystal Taste Award ด�วย ซ�่งเป�นความภาคภูมิใจของบร�ษัท และเป�นรางวัลที่สร�าง
ความได�เปร�ยบทางการแข�งขันในการทำตลาดทั้งในและต�างประเทศ  
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 สำหรับสินค�าอุปโภค นับแต�เกิดการระบาดโคว�ด-19 ทำให�ผู�บร�โภคต่ืนตัวในการดูแลสุขภาพ และสุขอนามัย
ของตนเองและครอบครัว ทั้งในส�วนการดูแลร�างกายและสิ่งของเคร�่องใช� ส�งผลต�อแนวโน�มยอดขายสินค�าที่
เกี่ยวข�องกับการป�องกัน/ฆ�าเช�้อไวรัส (Anti virus) ให�เพิ่มข�้นมาก โดยเฉพาะกลุ�มผลิตภัณฑ�ทำความสะอาด 
และที่มีคุณสมบัติในการช�วยลดการสะสมเช�้อโรค เช�น โฟมล�างมือ, เจลล�างมือ, สเปรย�ฆ�าเช�้อ คิเรอิ คิเรอิ 
(KIREI KIREI) 
 อย�างไรก็ตาม ในยุคว�ถีช�ว�ตใหม�ของผู�บร�โภคท่ีมีความต�องการท่ีมากข�น้ และมีความฉลาดในการเลือกซ�อ้
สินค�าด�วยการค�นหาข�อมูลก�อนการซ�อ้ ทำให�เจ�าของผลิตภัณฑ�ต�องทำงานอย�างหนักในการคิดค�นนวัตกรรมใหม�ๆ  
เพ่ือพัฒนาสินค�าท่ีจะเข�ามาตอบโจทย�ของผู�บร�โภคสมัยใหม�ท่ีมีความต�องการแบบท่ีสุดในทุกด�านท้ังความสะดวก 
ความง�าย และมีประสิทธ�ภาพสูงสุด ดังน้ันการชูเร�อ่งนวัตกรรมอาจไม�เพียงพอท่ีจะดึงความสนใจของผู�บร�โภคได� 
แต�ต�องเป�นนวัตกรรมที่สามารถพิสูจน�ได� และได�รับการรับรองจากองค�กรที่น�าเช�่อถือ ผลิตภัณฑ�ซักผ�า “เปา” 
(PAO) ได�ออกผลิตภัณฑ�ใหม�อีกครั้งด�วยผลิตภัณฑ� “เปา ไมเซลลาร� 4X” บุก Segment Ultra Concentrate 
Liquid Detergent ซ�ง่มีจุดเด�นในการให�ประสิทธ�ภาพพลังซักไมเซลลาร�ด�วยเทคโนโลยีระดับนาโน ท่ีการันตีด�วย
รางวัลเหร�ยญทองนวัตกรรมระดับนานาชาติกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต� (SIIF 2019) เป�ดตัวสินค�าใหม� ในยุค 
New Normal แบบนี้ ด�วยการ Zoom Live ผ�านรายการคุณภาพดีอย�าง “Woody LIVE” พร�อมทั้งเป�ดตัว
พร�เซนเตอร� คนแรกของ เปา ไมเซลลาร� 4X ใหม� แบบที่เร�ยกว�า พลิกวงการ อย�าง ‘คุณแอน ทองประสม’ 
โดยเป�ดตัวพร�อมพิสูจน� ประสิทธ�ภาพร�วมกับ ผู�ชมกว�า 100 คน
 ในป� 2564 บร�ษัทฯ ยังคงตั้งเป�าหมายเติบโต โดยเน�นกลยุทธ�การตลาดต�างๆ เพื่อให�เข�าถึงผู�บร�โภค
ทุกกลุ�ม โดยไม�ยึดติดกระบวนการทำงานแบบเดิม ต�องว�องไว ปรับตัวในการทำตลาดให�สอดคล�องกับความ
ต�องการของผู�บร�โภคที่เปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว ทั้งนี้ การทำตลาดหลังโคว�ด ยังต�องมีโปรโมชั่น กระตุ�นการ
ตัดสินใจซ�อ้ และต�องมีความว�องไวให�ตรงกับจังหวะความต�องการของกลุ�มเป�าหมาย ซ�ง่ต�องเตร�ยมความพร�อม 
ปรับยุทธศาสตร�ให�สอดคล�องกับบร�บทของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยไม�หยุดพัฒนา และสร�างนวัตกรรมใหม�
ออกมาเสมอ รวมถึงพัฒนาช�องทางการขายแบบออนไลน�ให�ตอบสนองกับพฤติกรรมของผู�บร�โภค ในยุค 
New Normal
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  จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล�ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บร�ษัทมีทุนจดทะเบียน 330,000,000 
บาท เร�ยกชำระแล�ว 330,000,000 บาท แบ�งเป�นหุ�นสามัญ 330,000,000 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 1 บาท
  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 13 (ชุดที่ 26) มีมติอนุมัติโครงการ
ซ�อ้หุ�นคืนพ่ือบร�หารทางการเง�นภายในวงเง�นไม�เกิน 500 ล�านบาท และจำนวนหุ�นท่ีจะซ�อ้คืนไม�เกิน 9,900,000 หุ�น  
(มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 1 บาท) คิดเป�นร�อยละ 3.0 ของหุ�นที่จำหน�ายได�แล�วทั้งหมด โดยจะดำเนินการซ�้อหุ�นใน
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ต้ังแต�วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 ถึง วันท่ี 30 พฤศจ�กายน 2563 ซ�ง่บร�ษัทฯ มีหุ�น
สามัญที่ซ�้อคืน เป�นจำนวน 1,827,100 คิดเป�นร�อยละ 0.55 ของหุ�นที่จำหน�ายได�แล�วทั้งหมดของบร�ษัท มีมูลค�า
รวมทั้งสิ้น 119,026,418.45 บาท

 • ผู�ถือหุ�น
  ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ ณ วันป�ดสมุดทะเบียน วันที่ 30 ธันวาคม 2563 

ข�อมูลหลักทรัพย�และผู�ถือหุ�น

รายช�่อผู�ถือหุ�นรายใหญ�ที่ถือหุ�นสูงสุด 10 รายแรก ณ 30 ธันวาคม 2563

1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง

2. บมจ. ไอ.ซ�.ซ�. อินเตอร�เนชั่นแนล

3. LION CORPORATION

4. บร�ษัท โชควัฒนา จำกัด

5. นายว�รพัฒน� พูนศักดิ์อุดมสิน

6. NISSIN FOODS HOLDINGS CO.,LTD.

7. บร�ษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด

8. LOTTE COMPANY LIMITED.

9. นายสำเร�ง มนูญผล  

10. KEWPIE CORPORATION

82,417,665

33,630,158

32,188,333

24,687,641

16,735,288

16,216,666

13,842,096

8,200,000

7,130,144

5,219,737

24.98

10.19

9.75

7.48

5.07

4.91

4.19

2.48

2.16

1.58

รายช�่อผู�ถือหุ�น จำนวนหุ�น %
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ข�อมูลหลักทรัพย�และผู�ถือหุ�น

**หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 8 (ชุดที่ 27) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 มีมติให�นำเสนอต�อที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ซ�่งกำหนดให�
 มีข�้นในวันที่ 26 เมษายน 2564 เพื่ออนุมัติการจ�ายเง�นป�นผล หุ�นละ 1.60 บาท

กำไรสุทธ�ต�อหุ�น  (บาท)

เง�นป�นผลต�อหุ�น  (บาท)

อัตราการจ�ายเง�นป�นผลต�อกำไรสุทธ�

การจ�ายเง�นป�นผล

3.49 

1.30 

37.26%

4.38 

1.50 

34.28%

4.98

1.50 

30.12%

4.77

1.60

33.52%

4.74

1.60

33.64%

2559256025612562**2563

นโยบายการจ�ายเง�นป�นผล

 บร�ษัทฯ กำหนดนโยบายการจ�ายเง�นป�นผลให�แก�ผู�ถือหุ�นในอัตราหุ�นละ 0.15 บาท ต�อป� ทั้งนี้ย�อมข�้นกับ
ผลการดำเนินงานของบร�ษัทและภาวะเศรษฐกิจเป�นหลัก
 
ประวัติการจ�ายเง�นป�นผลของบร�ษัท

ประเภทและจำนวนผู�ถือหุ�น ตามประเภทของบุคคลที่ถือหุ�น

นิติบุคคล

     สัญชาติไทย

     สัญชาติต�างด�าว

บุคคลธรรมดา

     สัญชาติไทย

     สัญชาติต�างด�าว

     รวม

184,332,616

64,059,279

81,166,295

441,810

330,000,000

56

13

1,395

   6

1,470

55.86

19.41

24.59

0.14

100.00

ประเภท จำนวนหุ�นจำนวนราย ร�อยละ
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ข�อมูลหลักทรัพย�และผู�ถือหุ�น

  ข�อมูลการถือหลักทรัพย�บร�ษัท ของกรรมการบร�ษัท และผู�บร�หาร ณ 31 ธันวาคม 2563

1. นายบุณยสิทธ�์ โชควัฒนา

2. นายบุญชัย โชควัฒนา

 คู�สมรส

3. นายบุญปกรณ� โชควัฒนา

 คู�สมรส

4. นางผาสุข รักษาวงศ�

5. นายเวทิต โชควัฒนา

6. นายบุญฤทธ�์ มหามนตร�

7. นายธรรมรัตน� โชควัฒนา

 คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

8. นายเพชร พะเนียงเวทย�

9. นางสาวศิร�ลักษณ� ธนสารศิลป�

10. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

11. นายแพทย�ว�ชัย เจร�ญวงค�

12. นายว�ช�ต ตันติอนุนานนท�

13. นายขจรศักดิ์ วันรัตน�เศรษฐ

14. นายวศิน เตยะธ�ติ

 คู�สมรส

15. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน� มีเพียร

16. นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร

17. นายพิพัฒน� โควศุภมงคล

 คู�สมรส

18. นายวระ พันธ�กมล

19. นายปุณว�ณ� สุขเย็น

20. นายปร�ญญา สิทธ�ดำรง

21. นายพีระพล จันทร�ว�จ�ตร

22. นางศิร�วรรณ วงศ�อร�ยะกว�

23. นายสุรพงษ� โศภนกิจ

24. นางนพวรรณ คล�ายโอภาส

รายช�่อกรรมการและผู�บร�หาร

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

-

-

%

2,775,585

1,939,342

120,000

1,478,965

204,353

55,000

458,333

62,218

232,254

23,332

300,000

761,551

1,166,739

-

18,153

-

-

15,333

-

169,697

-

130,000

20,000

-

4,000

11,000

409,500

-

-

ณ 31 ธ.ค. 63

20,000

(51,636)

(20,000)

เพิ่ม (ลด)
ระหว�างป� 2563

2,775,585

1,919,342

120,000

1,478,965

204,353

55,000

458,333

62,218

232,254

23,332

300,000

761,551

1,166,739

-

18,153

-

-

15,333

-

221,333

-

130,000

40,000

-

4,000

11,000

409,500

-

-

ณ 31 ธ.ค. 62
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน

 บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได�แต�งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน โดยมี

กรรมการบร�ษัท 3 ท�าน ประกอบด�วย

 1.  นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

 2.  นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

 3.  นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน ได�ปฏิบัติหน�าที่ตามที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บร�ษัท ดังนี้

 ด�านการสรรหา มีหน�าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข�าดำรงตำแหน�งกรรมการบร�ษัทแทน

กรรมการบร�ษัทท่ีต�องออกตามวาระ โดยพิจารณาจากพ้ืนฐานความเช�ย่วชาญ ท่ีตรงกับความต�องการของบร�ษัทฯ 

มีความรู� ความสามารถ ประสบการณ� ภาวะผู�นำ ว�สัยทัศน� คุณธรรมและจร�ยธรรม รวมท้ังมีคุณสมบัติ และไม�มี

ลักษณะต�องห�ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข�อง และข�อบังคับของบร�ษัท เพื่อให�มั่นใจว�าบร�ษัทฯ มีกระบวน

การสรรหาบุคคลเข�าดำรงตำแหน�งกรรมการบร�ษัทอย�างโปร�งใส

 บร�ษัทฯ ได�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอช�่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการบร�ษัทในการ

ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2564 เป�นการล�วงหน�า ตั้งแต�วันที่ 1-30 ธันวาคม 2563 ปรากฎว�าไม�มีผู�ถือหุ�น

เสนอช�่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการบร�ษัท

 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน ได�พิจารณาสรรหา และกล่ันกรองคุณสมบัติเป�นรายบุคคล

โดยกรรมการสรรหาท่ีมีส�วนได�เสียไม�ได�ออกเสียงเลือกต้ังตนเอง โดยพิจารณาความรู� ความสามารถ ประสบการณ� 

รวมทั้งความเป�นอิสระของกรรมการอิสระในเร�่องของประสิทธ�ภาพในการปฏิบัติหน�าที่ และสามารถให�ความเห็น

ได�อย�างอิสระและเป�นไปตามหลักเกณฑ�ที่เกี่ยวข�อง ถึงแม�นับรวมการดำรงตำแหน�งกรรมการอิสระแล�วเกินกว�า 

9 ป� ต�อเนื่องกัน ซ�่งจากการพิจารณาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทนมีมติเห็นสมควรเสนอต�อ

ที่ประชุมผู�ถือหุ�นแต�งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท�าน ซ�่งพ�นตำแหน�งตามวาระกลับเข�าดำรงตำแหน�งกรรมการบร�ษัท 

อีกวาระหนึ่ง โดยเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัทให�ความเห็นชอบ และเสนอต�อที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นอนุมัติ

 ด�านการกำหนดค�าตอบแทน ได�พิจารณาหลักเกณฑ�ในการจ�ายและรูปแบบค�าตอบแทน รวมท้ังพิจารณา

วงเง�นค�าตอบแทนและการจัดสรรค�าตอบแทนจ�ายให�แก�กรรมการบร�ษัท ในการทำหน�าท่ี คือ หน�าท่ีกรรมการบร�ษัท

หน�าที่กรรมการตรวจสอบ หน�าที่กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน หน�าที่กรรมการบร�หารความเสี่ยง

และหน�าที่กรรมการธรรมาภิบาล เพื่อเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัทให�ความเห็นชอบก�อนที่จะเสนอต�อที่ประชุม

สามัญผู�ถือหุ�นอนุมัติ โดยบร�ษัทฯ ได�เป�ดเผยค�าตอบแทนของกรรมการบร�ษัทเป�นรายบุคคลไว�ในรายงานประจำป� 

และแบบแสดงรายการข�อมูลประจำป� (56-1)

     (นายบุญชัย  โชควัฒนา)

     ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

  คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด�วยกรรมการ จำนวน 7 ท�าน คณะกรรมการธรรมาภิบาลได�ปฎิบัติ

หน�าท่ีตามท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท ซ�ง่กำหนดไว�ในกฎบัติของคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมี

หน�าที่รับผิดชอบด�านการกำกับดูแลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ ให�เป�นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

มีการบร�หารจัดการอย�างโปร�งใส เป�ดเผย ตรวจสอบได� มีความเป�นธรรมกับผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม และมีการ

เจร�ญเติบโตอย�างยั่งยืน

  ในป� 2563 คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน�าที่ตามที่ได�รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น

7 ครั้ง สรุปได�ดังนี้

  1. ทบทวนกฎบัติคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อเป�นแนวทางในการปฏิบัติหน�าที่ให�สอดคล�องกับ

หลักการกำกับดูแล และมีความเหมาะสมกับสถานการณ�ในป�จจุบัน

  2. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัทฯ รวมทั้งส�งเสร�มและติดตามให�มีการปฏิบัติตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบร�ษัทจดทะเบียนป� 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�

และตลาดหลักทรัพย� โดยนำมาปรับใช�ให�เหมาะสมกับบร�บททางธุรกิจของบร�ษัทฯ ตลอดจนมีการติดตามการ

ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบร�ษัท และกรรมการชุดย�อย

  3. ทบทวนนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข�องกับการต�อต�านคอร�รัปชันของ

บร�ษัทฯ ตลอดจนได�ติดตามการปฏิบัติงานของคณะทำงานชุดย�อย ซ�ง่ครอบคลุมระบบงานด�านการขาย การตลาด 

การบร�หารจัดการขนส�ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และบัญช�การเง�น ให�มีการปฏิบัติเป�นไปตามนโยบาย และระเบียบ

ปฏับัติต�างๆ ขององค�กร 

  4. ดูแลและสนับสนุนให�บร�ษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส�งเสร�มให�มีการ

ดำเนินงานด�านความยั่งยืน ทั้งด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม

  คณะกรรมการธรรมาภิบาลเช�่อมั่นว�าบร�ษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ

มุ�งม่ันท่ีจะพัฒนาด�านการกำกับดูแลกิจการอย�างต�อเน่ือง ควบคู�ไปกับความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม 

ซ�ง่จะเป�นป�จจัยสำคัญท่ีสนับสนุนการดำเนินงานให�มีประสิทธ�ภาพ ตลอดจนส�งเสร�มให�บร�ษัทฯ ได�รับความไว�วางใจ

จากผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม อันจะเป�นรากฐานให�บร�ษัทฯ เติบโตอย�างยั่งยืนในระยะยาว

    (นางผาสุข  รักษาวงศ�)

    ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
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โครงสร�างการจัดการ

  โครงสร�างกรรมการบร�ษัท มีโครงสร�างการบร�หารท่ีชัดเจน ถ�วงดุล และสามารถตรวจสอบได� มีการมอบ
อำนาจระหว�างคณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการชุดย�อย และฝ�ายจัดการท่ีชัดเจน ประกอบด�วย คณะกรรมการ
บร�ษัท และคณะกรรมการชุดย�อยอีก 4 ชุด ได�แก� คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค�าตอบแทน คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีฝ�ายบร�หาร (ฝ�ายจัดการ) 
เป�นผู�บร�หารจัดการกิจการของบร�ษัท ป�จจุบัน ประกอบด�วย คณะกรรมการบร�หาร กรรมการผู�อำนวยการ 
กรรมการรองผู�อำนวยการ และผู�อำนวยการฝ�าย มีการกำหนดอำนาจหน�าที่ของคณะกรรมการชุดต�างๆ และ
ของกรรมการผู�อำนวยการ ไว�เป�นลายลักษณ�อักษรในกฎบัตร ซ�ง่อำนาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ
ผู�อำนวยการ ได�รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท โดยมีเลขานุการบร�ษัท ทำหน�าที่ตามที่กฎหมาย
กำหนด และตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย

1. คณะกรรมการบร�ษัท 

  คณะกรรมการบร�ษัทมีบทบาทสำคัญในการสร�างและขับเคล่ือนวัฒนธรรมองค�กรในทุกๆ ด�าน ยึดม่ันใน
การกำกับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือประโยชน�สูงสุดของบร�ษัทและผู�ถือหุ�น ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 
ซ�่อสัตย� สุจร�ตเยี่ยงว�ญูชน ผู�ประกอบธุรกิจเช�นนั้นจะพึงกระทำภายใต�สถานการณ�อย�างเดียวกัน โดยบร�ษัทฯ 
มีโครงสร�างการบร�หารงานที่ชัดเจน ถ�วงดุล และสามารถตรวจสอบได� ดังนี้

  1. คณะกรรมการบร�ษัท มีภาวะผู�นำ ว�สัยทัศน� เข�าใจ บทบาท หน�าที่ มีความเป�นอิสระในการตัดสินใจ 
เพื่อประโยชน�สูงสุดของบร�ษัทและผู�ถือหุ�นโดยรวม
  2. โครงสร�างคณะกรรมการบร�ษัท และการจัดการ มีการตรวจสอบและถ�วงดุลกันอย�างเพียงพอโดย

   2.1 คณะกรรมการบร�ษัท ประกอบด�วย กรรมการบร�ษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด�านทักษะ 
ประสบการณ� ความสามารถเฉพาะด�านท่ีตรงกับความต�องการของบร�ษัท ไม�จำกัดเพศ มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมาย
กำหนด มีจำนวนที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน�าที่ได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ โดยมีจำนวนไม�น�อยกว�า 5 คน ในป� 
2563 คณะกรรมการบร�ษัท มีจำนวน 15 คน โดยคณะกรรมการบร�ษัทมีกรรมการบร�ษัทที่มาจากฝ�ายบร�หาร 
จำนวน 5 คน และกรรมการบร�ษัทท่ีไม�เป�นผู�บร�หาร จำนวน 10 คน ในการประชุมสามัญประจำป�ทุกคร้ัง ให�กรรมการ
บร�ษัทออกจากตำแหน�ง เป�นจำนวน 1 ใน 3 เป�นอัตรา ถ�าจำนวนกรรมการบร�ษัทท่ีจะแบ�งออกให�ตรงเป�น 3 ส�วน
ไม�ได� ก็ให�ออกโดยจำนวนใกล�ที่สุดกับส�วน 1 ใน 3 กรรมการบร�ษัทซ�่งพ�นจากตำแหน�งตามวาระอาจได�รับการ
เลือกตั้งใหม�ได�

   2.2 กรรมการอิสระ บร�ษัทฯ มีกรรมการบร�ษัทที่มีความเป�นอิสระจากผู�ถือหุ�นใหญ� หร�อกลุ�มของ
ผู�ถือหุ�นใหญ�และผู�บร�หาร มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ�ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด จำนวน 5 คน 
ซ�่งเป�นไปตามหลักเกณฑ�ในเร�่อง สัดส�วนกรรมการอิสระที่กำหนดให�บร�ษัทจดทะเบียน ต�องมีกรรมการอิสระ
อย�างน�อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบร�ษัททั้งหมด แต�ต�องไม�น�อยกว�า 3 คน
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   2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบร�ษัทเป�นผู�แต�งตั้งกรรมการบร�ษัท จำนวน 3 คน ที่มี
ความเป�นอิสระ มีคุณสมบัติเป�นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เป�นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีหน�าที่กำกับดูแลให�มีการจัดทำรายงานทางการเง�น และการเป�ดเผยข�อมูลที่ถูกต�อง เป�นไปตาม
มาตรฐานการรายงาน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอตามกฎบัตร ซ�ง่เป�นไปตามท่ี
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยประกาศกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบร�ษัท ประกอบด�วย ผู�ที่มีความรู�ด�านบัญช� การเง�น และกฎหมาย เป�นผู�ที่มีความรู�และประสบการณ�ที่จะ
สอบทานความน�าเช�่อถือของงบการเง�นได�

   2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน คณะกรรมการบร�ษัทเป�นผู�แต�งต้ังกรรมการบร�ษัท 
จำนวน 3 คน เป�นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน มีหน�าที่ตามกฎบัตร และช�วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท ในการสรรหาและกล่ันกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ให�เข�าดำรงตำแหน�ง
กรรมการบร�ษัท และเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ�และรูปแบบในการจ�ายค�าตอบแทนให�แก�กรรมการบร�ษัทแต�ละราย

   2.5 คณะกรรมการบร�หารความเส่ียง จัดต้ังข�น้เพ่ือทำหน�าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บร�ษัท และคณะกรรมการบร�หาร ในการประเมินความเส่ียงและกำหนดมาตรการป�องกัน ติดตามดูแลความเส่ียง
ให�อยู�ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได� ตลอดจนติดตามดูแลส�งเสร�มการสร�างจ�ตสำนึกและค�านิยมในการ
ต�อต�านการคอร�รัปชัน

   2.6 คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการธรรมาภิบาลจัดตั้งข�้นเพื่อทําหน�าที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท ด�านธรรมาภิบาล ซ�่งจะช�วยสนับสนุนการดําเนินกิจการต�างๆ ให�บรรลุตาม
วัตถุประสงค�และเป�าหมายท่ีกําหนดไว�เพ่ือเป�นการสร�างมูลค�าเพ่ิม ความเช�อ่ม่ันให�กับผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสีย
ทุกภาคส�วน

   2.7 การมอบอำนาจระหว�างคณะกรรมการบร�ษัทและฝ�ายจัดการ คณะกรรมการบร�ษัทมีการมอบ
อำนาจระหว�างคณะกรรมการบร�ษัทและฝ�ายจัดการท่ีชัดเจน มีการกำหนดอำนาจหน�าท่ีของคณะกรรมการชุดต�างๆ 
และกรรมการผู�อำนวยการ ไว�เป�นลายลักษณ�อักษรในกฎบัตร และในอำนาจหน�าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู�อำนวยการ ตามรายละเอียดที่ได�เป�ดเผยไว�ใน การกำกับดูแลกิจการ หัวข�อคณะกรรมการชุดย�อย



บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน) 22

การจัดการ

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
  ในป� 2563 คณะกรรมการบร�ษัท และคณะกรรมการชุดย�อย แต�ละชุดมีการประชุม ตามรายละเอียด ดังน้ี

BD หมายถึง   คณะกรรมการบร�ษัท    
AC หมายถึง   คณะกรรมการตรวจสอบ      
NRC หมายถึง   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน 
CG หมายถึง   คณะกรรมการธรรมาภิบาล
RMC หมายถึง   คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

1. นายบุณยสิทธ�์ โชควัฒนา

2. นายบุญชัย โชควัฒนา

3. นายบุญปกรณ� โชควัฒนา

4. นางผาสุข รักษาวงศ�

5. นายเวทิต โชควัฒนา

6. นายบุญฤทธ�์ มหามนตร�

7. นายเพชร พะเนียงเวทย�

8. นางสาวศิร�ลักษณ� ธนสารศิลป�

9. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

10. นายธรรมรัตน� โชควัฒนา

11. นายวศิน เตยะธ�ติ

12. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน�  มีเพียร

13. นายขจรศักดิ์ วันรัตน�เศรษฐ

14. นายแพทย�ว�ชัย เจร�ญวงค�

15. นายว�ช�ต ตันติอนุนานนท�

16. นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร

การเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการ
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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

รายช�่อ
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กรรมการบร�ษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบร�ษัท
 กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือช�่อแทนบร�ษัท ประกอบด�วย กรรมการสองในแปดท�านนี้ ลงลายมือช�่อ
ร�วมกัน 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 หน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท

 1. กำหนดทิศทาง เป�าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบร�ษัท
 2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำป� รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ�ายจัดการให�เป�นไปตาม
  กฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว�อย�างมีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผล
 3. ส�งเสร�มให�จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จร�ยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป�นลายลักษณ�อักษร 
  เพื่อให�กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน ใช�เป�นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและ
  ติดตามให�มีการปฏิบัติตามอย�างจร�งจัง
 4. จัดให�มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให�มั่นใจว�าการทำรายการต�างๆ ได�รับอนุมัติจาก
  ผู�มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญช�ที่ถูกต�อง ตลอดจนมีระบบต�างๆ ที่สามารถป�องกันการนำ
  ทรัพย�สินของบร�ษัทไปใช�ในทางมิชอบ
 5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย�งของผลประโยชน� ต�องมีการพิจารณาอย�างรอบคอบ มีแนวทางที่
  ชัดเจน และเป�นไปเพ่ือผลประโยชน�ของบร�ษัทและผู�ถือหุ�น โดยผู�มีส�วนได�เสียไม�มีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 
  และปฏิบัติตามข�อกำหนดเก่ียวกับข้ันตอนการดำเนินการและการเป�ดเผยข�อมูลของรายการท่ีอาจมีความ
  ขัดแย�งของผลประโยชน�ให�ถูกต�อง
 6. ให�ความเห็นชอบรายงานทางการเง�นที่ผู�สอบบัญช�ได�ตรวจสอบ และ/หร�อสอบทานแล�ว และได�ผ�าน
  ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล�ว
 7. รับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเท�าเทียมกัน และมีการเป�ดเผยข�อมูลต�อผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุนอย�าง
  ถูกต�องมีมาตรฐานและโปร�งใส
 8. รับทราบรายงานการบร�หารกิจการจากคณะกรรมการบร�หาร
 9. เร�ยกประชุมผู�ถือหุ�น โดยกำหนดวัน เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการประชุมผู�ถือหุ�น ตลอดจนกำหนด
  อัตราการจ�ายเง�นป�นผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัทเก่ียวกับเร�อ่งท่ีเสนอต�อผู�ถือหุ�น 
  ในระหว�าง 21 วันก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�นแต�ละคร้ัง บร�ษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ�นก็ได� โดยประกาศ
  ให�ผู�ถือหุ�นทราบ ณ สำนักงานใหญ�และสำนักงานสาขาของบร�ษัทไม�น�อยกว�า 14 วัน ก�อนวันงดรับลง
  ทะเบียนการโอนหุ�น หร�อกำหนดวันเพื่อกำหนดรายช�่อผู�ถือหุ�น (Record Date : RD) ล�วงหน�าก�อนวัน
  ประชุมผู�ถือหุ�นไม�เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธ�ในการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น  และสิทธ�ในการรับเง�นป�นผล
 10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทต�อรายงานทางการเง�น” โดยเป�ดเผยไว�ใน
  รายงานประจำป�ของบร�ษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข�อมูลประจำป� (แบบ 56-1)
 11. ติดตามดูแลเอกสารท่ีจะย่ืนต�อหน�วยงานกำกับดูแลท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�ม่ันใจว�าได�แสดงข�อความ หร�อลง
  รายการเป�นไปโดยถูกต�องตรงตามข�อมูลท่ีปรากฏอยู�ในสมุดบัญช� ทะเบียน หร�อเอกสารอ่ืนใดของบร�ษัท
 12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อคณะกรรมการชุดอื่น
 13. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร หร�อตามที่คณะกรรมการบร�ษัทเห็นสมควร
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อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบร�ษัท

 1. แต�งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน�าที่ ให�แก�ที่ปร�กษาคณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการชุดต�างๆ 
  และ/หร�อบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
 2. อนุมัติการให�กู�ยืมเง�นแก�บร�ษัทที่มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบร�ษัทในฐานะผู�ถือหุ�น หร�อบร�ษัทที่มีการ
  ประกอบธุรกิจทางการค�าต�อกัน หร�อบร�ษัทอื่น ในวงเง�นส�วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
 3. อนุมัติการเข�าค้ำประกันวงเง�นสินเช�อ่แก�บร�ษัทท่ีมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบร�ษัทในฐานะผู�ถือหุ�น หร�อ
  บร�ษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค�าต�อกัน หร�อบร�ษัทอื่น ในวงเง�นส�วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการ
  บร�หาร
 4. อนุมัติการเข�าทำนิติกรรมที่มิใช�ธุรกรรมทางการเง�น ในวงเง�นส�วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
 5. อนุมัติการได�รับ หร�อยกเลิกวงเง�นสินเช�่อ ในวงเง�นส�วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร 
 6. อนุมัติการลงทุน ขายเง�นลงทุนในหุ�นสามัญ และ/หร�อหลักทรัพย�อื่นใด ในวงเง�นส�วนที่เกินอำนาจ
  คณะกรรมการบร�หาร
 7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย�ถาวร ในวงเง�นส�วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
 8. อนุมัติการจัดจำหน�าย จ�ายโอนในสินทรัพย�ถาวร ในวงเง�นส�วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
 9. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญช� ซ�ง่สินทรัพย�ถาวรและสินทรัพย�ท่ีไม�มีตัวตนท่ีเลิกใช� ชำรุด สูญหาย
  ถูกทำลาย เส่ือมสภาพ หร�อล�าสมัยไม�สามารถใช�งานได� มีมูลค�าทางบัญช�รวม ในวงเง�นส�วนท่ีเกินอำนาจ
  คณะกรรมการบร�หาร
 10. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซ�่งวัตถุดิบ และ/หร�อสินค�าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หร�อล�าสมัย
  ซ�่งจะทำให�มีมูลค�าทางบัญช�ลดลง ในวงเง�นส�วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร 
 11. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข�อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร�องทุกข� การฟ�องร�องคดี และ/
  หร�อการดำเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบร�ษัท สำหรับเร�่องที่มิใช�ปกติว�สัยทางการค�า 
  และ/หร�อที่เป�นปกติว�สัยทางการค�า ที่มีทุนทรัพย�เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
 12. เสนอการเพ่ิมทุน หร�อลดทุน หร�อการเปล่ียนแปลงมูลค�าหุ�น การแก�ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบร�คณห�สนธ� 
  ข�อบังคับ และ/หร�อวัตถุประสงค�ของบร�ษัทต�อผู�ถือหุ�น
 13. อนุมัติการก�อตั้ง ควบรวม หร�อเลิกบร�ษัทย�อย
 14. อนุมัติให�ประธานกรรมการหร�อคณะกรรมการบร�หารเป�นผู�กำหนดคู�มืออำนาจดำเนินการ 
 15. มอบอำนาจให�แก�ฝ�ายจัดการ พนักงานระดับบร�หารของบร�ษัท หร�อบุคคลอื่นใดทำการแทนได� 
 16. มีอำนาจเช�ญฝ�ายจัดการ ผู�บร�หาร และพนักงานของบร�ษัทท่ีเก่ียวข�องมาช�แ้จง ให�ความเห็น ร�วมประชุม 
  หร�อส�งเอกสารตามที่เห็นว�าเกี่ยวข�องจำเป�น
 17. ปร�กษาผู�เช�่ยวชาญ หร�อที่ปร�กษาของบร�ษัท (ถ�ามี) หร�อจ�างที่ปร�กษา หร�อผู�เช�่ยวชาญภายนอกในกรณี
  จำเป�นด�วยค�าใช�จ�ายของบร�ษัท 
 18. แต�งตั้งและถอดถอนเลขานุการบร�ษัท
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2. ผู�บร�หาร
 2.1 คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการบร�ษัทเป�นผู�แต�งต้ังกรรมการบร�ษัท และ/หร�อบุคคลอ่ืน ท้ังท่ีมี
ฐานะเป�นพนักงาน หร�อลูกจ�างของบร�ษัท และ/หร�อบุคคลภายนอก ให�ดำรงตำแหน�งดังกล�าว ท้ังน้ี ต�องมีความรู�
และประสบการณ�เพียงพอที่จะทำหน�าที่บร�หารจัดการกิจการของบร�ษัทได�เป�นอย�างดีมีจำนวนไม�น�อยกว�า 5 คน 
ดังนี้

 2.2 ผู�บร�หาร ประกอบด�วย

 ซ�่งผู�ดำรงตำแหน�งข�างต�น เป�นผู�บร�หารตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย�

1. นายบุญชัย โชควัฒนา

2. นางผาสุข รักษาวงศ�

3. นายเวทิต โชควัฒนา

4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

5. นายเพชร พะเนียงเวทย�

6. นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร

7. นายพิพัฒน� โควศุภมงคล

8. นายวระ พันธ�กมล

9. นายปุณว�ณ� สุขเย็น

10. นายปร�ญญา สิทธ�ดำรง

11. นายพีระพล จันทร�ว�จ�ตร

12. นางศิร�วรรณ วงศ�อร�ยะกว�

ประธานกรรมการบร�หาร  

รองประธานกรรมการบร�หาร 

กรรมการบร�หาร

กรรมการบร�หาร

กรรมการบร�หาร

กรรมการบร�หาร

กรรมการบร�หาร 

กรรมการบร�หาร

กรรมการบร�หาร 

กรรมการบร�หาร 

กรรมการบร�หาร 

กรรมการบร�หาร 

รายช�่อ ตำแหน�ง

1. นายเวทิต โชควัฒนา

2. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

3. นายเพชร พะเนียงเวทย�

4. นายปุณว�ณ� สุขเย็น

5. นายปร�ญญา สิทธ�ดำรง

6. นางศิร�วรรณ วงศ�อร�ยะกว�

7. นายสุรพงษ� โศภนกิจ

8. นางนพวรรณ คล�ายโอภาศ

กรรมการผู�อำนวยการ 

กรรมการรองผู�อำนวยการ

ผู�อำนวยการฝ�ายการตลาด 2

ผู�อำนวยการฝ�ายขาย 2

ผู�อำนวยการฝ�ายการตลาด 1

ผู�อำนวยการฝ�ายบร�หารการเง�นและการลงทุน

ผู�อำนวยการฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู�อำนวยการฝ�ายทรัพยากรบุคคล

รายช�่อ ตำแหน�ง
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การจัดการที่ปร�กษาคณะกรรมการบร�ษัท

ช�่อ - นามสกุล
ตำแหน�ง

วันที่ได�รับแต�งตั้ง

1. นายบุณย�เอก    โชควัฒนา
 ที่ปร�กษาคณะกรรมการ
 14 พฤษภาคม 2552

2. นายสำเร�ง     มนูญผล
 ที่ปร�กษาคณะกรรมการ
 10 พฤษภาคม 2550

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

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

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการบร�ษัท
กรรมการบร�หาร
ที่ปร�กษา
กิจการอื่น ที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

2559- ป�จจุบัน

2559 - ป�จจุบัน

   -ไม�มี-
จำนวน  2  แห�ง

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง
บมจ. ไอ.ซ�.ซ�. อินเตอร�เนชั่นแนล
จำนวน  9  แห�ง

87

84

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

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

ข�อมูลส�วนบุคคลของกรรมการบร�ษัท และผู�บร�หาร

ช�่อ - นามสกุล
ตำแหน�ง

วันที่ได�รับแต�งตั้ง

1. นายบุณยสิทธ�์  โชควัฒนา
 - ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
  ป� 2504 

ปร�ญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

-  สาขาบร�หารธุรกิจ

 มหาว�ทยาลัยบูรพา

 มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร�

 มหาว�ทยาลัยหอการค�าไทย

- สาขาว�ศวกรรมศาสตร�

 มหาว�ทยาลัยขอนแก�น

 มหาว�ทยาลัยราชภัฏเช�ยงใหม�

- สาขากฎหมาย

 มหาว�ทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ�น

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

 มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ

สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย

- Director Accreditation Program

 (DAP)3/2003

- Director Certification Program

 (DCP) 68/2005 

0.84 2, 3, 5, 9 และ 10 

ก.ค.2559 - ป�จจุบัน

2559 - ป�จจุบัน

2560 - ต.ค. 2560

2559 - ป�จจุบัน

2559 - ป�จจุบัน

2559 - เม.ย. 2561

ก.ย.2559 - ก.ค.2563

ส.ค.2563 - ป�จจุบัน

2559 - ป�จจุบัน

พ.ค.  - ธ.ค. 2559

ธ.ค. 2559 - ป�จจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน

ที่ปร�กษาคณะกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการสรรหา

และกำหนดค�าตอบแทน

ที่ปร�กษา

ที่ปร�กษาคณะกรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบร�หาร และประธาน

กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

กรรมการที่ปร�กษากิตติมศักดิ์

ที่ปร�กษากิตติมศักดิ์

กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

บมจ. ธนูลักษณ�

บมจ. ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส�

บมจ. ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส�

บมจ. ไทยวาโก�

บมจ. เท็กซ�ไทล�เพรสทีจ

บมจ. สหโคเจน (ชลบุร�)

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง

บมจ. ไอ.ซ�.ซ�. อินเตอร�เนชั่นแนล

บมจ. ไอ.ซ�.ซ�. อินเตอร�เนชั่นแนล

จำนวน  12  แห�ง

83

คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส�วนการ
ถือหุ�นใน

บร�ษัท (%)

ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�างผู�บร�หาร

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

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

นพ
�บูล จำกัด (มหาชน)
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การจัดการ

ข�อมูลส�วนบุคคลของกรรมการบร�ษัท และผู�บร�หาร

ช�่อ - นามสกุล
ตำแหน�ง

วันที่ได�รับแต�งตั้ง

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

 

   3. นายบุญปกรณ�   โชควัฒนา
 - รองประธานกรรมการ
  ป� 2505

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

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

0.62

0.51

1, 3, 5, 9 และ 10 

1, 2, 5, 9 และ 10

 2559 - ป�จจุบัน
 2559 - ป�จจุบัน
 2559 - ป�จจุบัน
 2562 - ป�จจุบัน

2559 - ป�จจุบัน
2559 - 23 เม.ย. 2561
2559 - 11 เม.ย. 2561

บร�ษัทจดทะเบียน 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

 
 
 
 
 
 

บร�ษัทจดทะเบียน 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

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

จำนวน  16  แห�ง

บมจ.นิวซ�ตี้ (กรุงเทพฯ)
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง
บมจ. ไอที ซ�ตี้
จำนวน  4  แห�ง

73

85

คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส�วนการ
ถือหุ�นใน

บร�ษัท (%)

ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�างผู�บร�หาร

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

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

ข�อมูลส�วนบุคคลของกรรมการบร�ษัท และผู�บร�หาร

ช�่อ - นามสกุล
ตำแหน�ง

วันที่ได�รับแต�งตั้ง

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

5. นายเวทิต  โชควัฒนา 
 - กรรมการผู�อำนวยการ 
 - กรรมการบร�หาร
 - กรรมการสรรหาและกำหนด
  ค�าตอบแทน
  19 มิถุนายน 2551

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

ปร�ญญาโทบร�หารธุรกิจ,
มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ 
ปร�ญญาตร�  Electronic Engineer, 
San Francisco
State University, California, U.S.A
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program
 (DAP) 75/2008
- Director Certification Program
 (DCP) 251/2017
- Risk Management Program for 
 Corporate Leaders (RCL) 4/2016
- สถาบันว�ทยาลัยตลาดทุน
 หลักสูตรผู�บร�หาร ระดับสูง รุ�น 21/2558

0.02

0.14

-

1, 2 และ 3
2559 - ป�จจุบัน

-ไม�มี-
จำนวน  5  แห�ง 
 

 
 
 
 
 

บมจ. ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส�
จำนวน  18  แห�ง 

66

56

คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส�วนการ
ถือหุ�นใน

บร�ษัท (%)

ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�างผู�บร�หาร

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

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

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน



บร�ษัท สหพ
ัฒ

นพ
�บูล จำกัด (มหาชน)
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การจัดการ

ข�อมูลส�วนบุคคลของกรรมการบร�ษัท และผู�บร�หาร

ช�่อ - นามสกุล
ตำแหน�ง

วันที่ได�รับแต�งตั้ง

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

7. นายเพชร  พะเนียงเวทย�
 - กรรมการบร�ษัท 
 - กรรมการบร�หาร
 - ผู�อำนวยการฝ�ายการตลาด 2
  26 เมษายน 2555

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

ว�ทยาศาสตร�บัณฑิต (เคมี) 
จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program 
 (DAP) 3/2003
- Director Certification Program
 (DCP) 68/2005

เอ็มบีเอ อินเตอร�เนชั่นแนล บิสซ�เนส
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีแห�งซ�ดนีย�
ประเทศออสเตรเลีย
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program
 (DAP) 99/2012

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

0.02

0.09

0.23

-

-

-

2559 - ป�จจุบัน

2559 - 2560
2560 - 2562
2563 - ป�จจุบัน

2559 - ป�จจุบัน
 

บมจ. สหโคเจน (ชลบุร�)
จำนวน  1  แห�ง

บมจ. ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส�
บมจ. ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส�
บมจ. ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส�

จำนวน   5   แห�ง

-ไม�มี-
จำนวน   2   แห�ง

75

46

71

คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส�วนการ
ถือหุ�นใน

บร�ษัท (%)

ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�างผู�บร�หาร

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

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

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
ผู�จัดการฝ�ายพัฒนาธุรกิจ
ผู�จัดการสำนักการลงทุนต�างประเทศ
ผู�ช�วยรองผู�อำนวยการ สายงานพัฒนา
ธุรกิจ และการลงทุนต�างประเทศ
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
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การจัดการ

ข�อมูลส�วนบุคคลของกรรมการบร�ษัท และผู�บร�หาร

ช�่อ - นามสกุล
ตำแหน�ง

วันที่ได�รับแต�งตั้ง

9. นางชัยลดา   ตันติเวชกุล
 - กรรมการบร�ษัท
 - กรรมการรองผู�อำนวยการ
 - กรรมการบร�หาร
 - ประธานกรรมการบร�หาร
  ความเสี่ยง
 - กรรมการและเลขานุการคณะ
   กรรมการสรรหาและกำหนด
  ค�าตอบแทน
  17 ธันวาคม 2558

10. นายธรรมรัตน�  โชควัฒนา
 - กรรมการบร�ษัท
  11 พฤษภาคม 2560

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

ปร�ญญาโท สาขาการค�าและนโยบายระหว�าง-
ประเทศ  มหาว�ทยาลัยจอร�จเมสัน 
สหรัฐอเมร�กา
ปร�ญญาตร� คณะเศรษฐศาสตร�
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
-  Director Accreditation Program 
 (DAP) 55/2006
- Risk Management Program for 
 Corporate Leaders ( RCL) 8/2017

ปร�ญญาตร� ศิลปศาสตร� 
มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program
 (DAP) 3/2003
- Director Certification Program
 (DCP) 68/2005
  สถาบันว�ทยาการ สวทช (NSTDA Academy)
- อบรมหลักสูตร CSP รุ�น 31/2009

ปร�ญญาตร� คณะพาณิชย�ศาสตร�และการบัญช�  
 จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program
 (DAP) 3/2003

0.35

0.07

0.005

1, 2 และ 3

1, 2 และ 3

-

2559 - 2560
2560 - ป�จจุบัน

2562 - ป�จจุบัน

 2559 - ป�จจุบัน
 2559 - ป�จจุบัน

 2559 - 2561
 2561 - ป�จจุบัน

2559 - ป�จจุบัน

บมจ. ฟาร�อีสท�  เฟมไลน� ดีดีบี
บมจ. ฟาร�อีสท�  เฟมไลน� ดีดีบี

บมจ. ไอ.ซ�.ซ�. อินเตอร�เนชั่นแนล
จำนวน   11   แห�ง

บมจ. ไทยวาโก�
บมจ. ไอ.ซ�.ซ�. อินเตอร�เนชั่นแนล

บมจ. ธนูลักษณ�
บมจ. ธนูลักษณ�
จำนวน  44  แห�ง

บมจ.ฟาร�อีสท�  เฟมไลน� ดีดีบี.
จำนวน  10  แห�ง

44

51

72

คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส�วนการ
ถือหุ�นใน

บร�ษัท (%)

ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�างผู�บร�หาร

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

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

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการผู�จัดการ
รองกรรมการผู�อำนวยการและ
ผู�อำนวยการฝ�ายการเง�น
กรรมการ
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กรรมการผู�อำนวยการ และ
รองประธานกรรมการบร�หาร
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
รองประธานกรรมการ
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
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ข�อมูลส�วนบุคคลของกรรมการบร�ษัท และผู�บร�หาร

ช�่อ - นามสกุล
ตำแหน�ง

วันที่ได�รับแต�งตั้ง

12. นายขจรศักดิ์  วันรัตน�เศรษฐ
 - กรรมการอิสระ  
 - กรรมการตรวจสอบ
  22 เมษายน 2539

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

14. นายแพทย�ว�ชัย   เจร�ญวงค�
 - กรรมการอิสระ
  25 เมษายน 2559

ปร�ญญาโท M.Acc., 
Western Illinois University, U.S.A.
บัญช�บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญช�
จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
ประกาศนียบัตรช้ันสูงการสอบบัญช�
จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program 
 (DAP) 3/2003

ปร�ญญาโท บร�หารรัฐกิจ (Public Affairs)
สหรัฐอเมร�กา
ปร�ญญาตร� รัฐศาสตร� (ปกครอง) 
มหาว�ทยาลัยเช�ยงใหม�
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program 
 (DAP) 77/2009

แพทย�ศาสตร�บัณฑิต ศิร�ราชพยาบาล
มหาว�ทยาลัยมหิดล
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program
 (DAP) 138/2017

-

-

-

-

-

-

2559 - เม.ย. 60

2559 - ป�จจุบัน

เม.ย. 60 - ป�จจุบัน

2559 - ป�จจุบัน

2559 - ป�จจุบัน

บมจ. เอสแอนด�เจ อินเตอร�เนชั่นแนล
เอ็นเตอร�ไพรส�
บมจ. ฟาร�อีสท� เฟมไลน� ดี.ดี.บี.

บมจ.ประชาอาภรณ�

จำนวน  1  แห�ง

บมจ. แพนเอเช�ยฟุตแวร�

-ไม�มี-

 -ไม�มี-
 -ไม�มี-

73

73

74

คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส�วนการ
ถือหุ�นใน

บร�ษัท (%)

ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�างผู�บร�หาร

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

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

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

การจัดการ
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การจัดการ

ข�อมูลส�วนบุคคลของกรรมการบร�ษัท และผู�บร�หาร

ช�่อ - นามสกุล
ตำแหน�ง

วันที่ได�รับแต�งตั้ง

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

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

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

อัสสัมชัญ ศร�ราชา
อัสสัมชัญ พาณิชยการ
Joint Venture Management Course,
Insead University
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program
 (DAP) 3/2003

บัญช�บัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
อบรม Corporate Secretary 
Development Program
คณะพาณิชย�ศาสตร�และการบัญช� 
จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- อบรม Board  Reporting
- Risk Management Program for 
 Corporate Leaders (RCL) 7/2017
อบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
จากสมาคมการจัดการธุรกิจ แห�งประเทศไทย

ปร�ญญาตร�ว�ทยาศาสตร�
มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

0.01

0.05

0.04

-

-

-

 2559 - ป�จจุบัน

 2559 - ป�จจุบัน

 2559 - ป�จจุบัน

 2559 - ป�จจุบัน

บมจ.ฟาร�อีสท�  เฟมไลน� ดีดีบี

บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
จำนวน  1  แห�ง

 - ไม�มี -
จำนวน   3  แห�ง

 - ไม�มี -
 - ไม�มี -

74

71

67

คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส�วนการ
ถือหุ�นใน

บร�ษัท (%)

ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�างผู�บร�หาร

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

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

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
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การจัดการ

ข�อมูลส�วนบุคคลของกรรมการบร�ษัท และผู�บร�หาร

ช�่อ - นามสกุล
ตำแหน�ง

วันที่ได�รับแต�งตั้ง

18. นายวระ  พันธ�กมล
 - กรรมการบร�หาร
  9 พฤษภาคม 2556

19. นายปุณว�ณ�  สุขเย็น
 - กรรมการบร�หาร
 - กรรมการธรรมาภิบาล
 - ผู�อำนวยการฝ�ายขาย 2
  12 พฤษภาคม 2557

20. นายปร�ญญา  สิทธ�ดำรง
 - กรรมการบร�หาร
  - ผู�อำนวยการฝ�ายการตลาด 1
  1 พฤษภาคม 2551

มินิเอ็มบีเอ เศรษฐศาสตร�ธุรกิจและการจัดการ
จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
ปร�ญญาตร� คณะว�ทยาการจัดการ
สาขาว�ชาการตลาด 
มหาว�ทยาลัยราชภัฎพระนคร

ปร�ญญาโท สาขาว�ชาการตลาด
Thames Valley University

ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ
มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ
ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร�บัณฑิต
มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Risk Management Program for 
 Corporate Leaders ( RCL) 8/2017

0.01

-

0.001

-

-

-

2559 - ป�จจุบัน

2559 - ป�จจุบัน

2559 - ป�จจุบัน

 - ไม�มี -
 - ไม�มี -

 - ไม�มี -
 - ไม�มี -

- ไม�มี -
จำนวน  1  แห�ง

62

53

59

คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส�วนการ
ถือหุ�นใน

บร�ษัท (%)

ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�างผู�บร�หาร

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

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

บร�ษัทจดทะเบียน 
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
 
 

บร�ษัทจดทะเบียน 
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
  
 
 
 

บร�ษัทจดทะเบียน 
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
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การจัดการ

ข�อมูลส�วนบุคคลของกรรมการบร�ษัท และผู�บร�หาร

ช�่อ - นามสกุล
ตำแหน�ง

วันที่ได�รับแต�งตั้ง

21. นายพีระพล  จันทร�ว�จ�ตร
 - กรรมการบร�หาร
 - กรรมการบร�หารความเสี่ยง
 - ผู�ช�วยผู�อำนวยการฝ�ายขาย 1
  12 พฤษภาคม 2560

22. นางศิร�วรรณ  วงศ�อร�ยะกว�
 - กรรมการบร�หาร
 - ผู�อำนวยการฝ�าย
  บร�หารการเง�นและการลงทุน
 - CFO
  12 พฤษภาคม 2560

23. นายสุรพงษ�  โศภนกิจ
 - ผู�อำนวยการฝ�ายเทคโนโลยี
  สารสนเทศ
 - กรรมการบร�หารความเสี่ยง
  1 พฤษภาคม 2558
        

24. นางนพวรรณ  คล�ายโอภาส
 - ผู�อำนวยการ
  ฝ�ายทรัพยากรบุคคล
 - กรรมการบร�หารความเสี่ยง
  17 มกราคม 2563

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

ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาว�ทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�
ปร�ญญาตร� ว�ทยาศาสตร�บัณฑิต
มหาว�ทยาลัยมหิดล

ปร�ญญาเอก Sustainable Energy and 
Environmental Technology
ว�ทยาลัยพลังงานทดแทนและส่ิงแวดล�อม
ปร�ญญาโท MSCIS Assumption University
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program
 (DAP) 79/2009

ปร�ญญาโทนิเทศศาสตร� 
จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

0.003

0.12

-

-

-

-

-

-

2559 - ป�จจุบัน

2559 - ป�จจุบัน
 
 
 
 

2559 - ป�จจุบัน
 
 
 
 
 
 

2564 - ป�จจุบัน

 - ไม�มี -
 - ไม�มี -

- ไม�มี -
จำนวน  7  แห�ง

- ไม�มี -
- ไม�มี -

- ไม�มี -
จำนวน  1  แห�ง

44

56

49

51

คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส�วนการ
ถือหุ�นใน

บร�ษัท (%)

ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�างผู�บร�หาร

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

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

บร�ษัทจดทะเบียน 
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน 
 

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
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การจัดการ

3. โครงสร�างองค�กร  ณ 31 ธันวาคม 2563

4. เลขานุการบร�ษัท
  บร�ษัทฯ ได�แต�งตั้งนางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร กรรมการบร�หาร ซ�่งเป�นผู�ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ�ที่
เหมาะสม เป�นเลขานุการบร�ษัท เพ่ือให�การบร�หารงานของบร�ษัทดำเนินไปอย�างมีประสิทธ�ภาพตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
  เลขานุการบร�ษัทมีหน�าที่และความรับผิดชอบดังนี้
  1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต�อไปนี้
   (ก) ทะเบียนกรรมการ
   (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำป�ของบร�ษัท
   (ค) หนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�น และรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น
  2. เก็บรักษารายงานการมีส�วนได�เสียที่รายงานโดยกรรมการหร�อผู�บร�หาร 
  3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
  4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย
  5. สนับสนุนให�การกำกับดูแลกิจการเป�นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยให�คำแนะนำเบ้ืองต�น
แก�กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร เก่ียวกับข�อกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ�ต�างๆ และข�อบังคับของบร�ษัท รวมถึงรายงาน
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก�กรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�ษัท

กรรมการผู�อำนวยการ

สำนักกรรมการผู�อำนวยการ

สำนักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน

เลขานุการบร�ษัท

สำนักประธานกรรมการบร�หาร

สายงานธุรกิจ 1
และโครงการ

พิเศษ

 สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

และซัพพลายเชน
สายงานธุรกิจ 2 สายงานธุรกิจ 3 สายงานบร�หารกลาง

ฝ�าย
การตลาด

1

ฝ�าย
การตลาด

2

ฝ�ายธุรกิจ
ต�าง

ประเทศ

ฝ�ายขาย 2
Traditional

Trade

ฝ�ายขาย 2
Modern
Trade

ฝ�าย
การตลาด

3

ฝ�าย
สำนักงาน

ฝ�าย
ทรัพยากร
บุคคล

ฝ�าย
ซัพพลาย

เชน

ฝ�าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ�ายบร�หาร
การเง�น
และ

การลงทุน

ฝ�ายบัญช�ฝ�ายว�จัย
ฝ�ายขาย 1
Traditional

Trade

ฝ�ายขาย 1
Modern
Trade

คณะกรรมการบร�หาร
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  6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบร�ษัท ประสานงานระหว�างกรรมการบร�ษัทและฝ�ายจัดการ ประสาน
งานด�านกฎหมาย กฎเกณฑ�ต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง รวมทั้งดำเนินการให�มีการปฏิบัติตามอย�างถูกต�อง ติดตามให�มี
การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบร�ษัท และรายงานผลการปฏิบัติงานต�อคณะกรรมการบร�ษัท
  7. ทำหน�าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบร�ษัทและการประชุมผู�ถือหุ�น
  8. ดูแลให�มีการเป�ดเผยข�อมูล และรายงานสารสนเทศในส�วนท่ีเก่ียวข�องตามระเบียบ และข�อบังคับของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

5. ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บร�หาร
 5.1 หลักเกณฑ�การกำหนดค�าตอบแทนของกรรมการและผู�บร�หาร
   คณะกรรมการบร�ษัทได�กำหนดนโยบายจ�ายค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัทอย�างเป�นธรรมและสมเหตุ
สมผล โดยได�มอบหมายให�คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทนทำหน�าที่พิจารณากำหนดวงเง�นและ
หลักเกณฑ�การกำหนดค�าตอบแทนแก�กรรมการ ซ�ง่พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบร�ษัท อำนาจหน�าท่ีความ
รับผิดชอบ และเปร�ยบเทียบกับบร�ษัทในกลุ�มธุรกิจเดียวกัน โดยกำหนดค�าตอบแทนประจำป� และค�าเบี้ยประชุม 
แล�วนำเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัทเพ่ือพิจารณาก�อนนำเสนอท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเพ่ือพิจารณาอนุมัติวงเง�น
ค�าตอบแทนดังกล�าวทุกป�

 5.2 ค�าตอบแทนที่เป�นตัวเง�น  
   • ค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัท   
    ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ได�อนุมัติค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัท วงเง�นรวมไม�เกิน 15 ล�านบาท 
เท�ากับป�ก�อน จนกว�าจะมีการเปล่ียนแปลง ซ�ง่ผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน 
และได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัท โดยไม�เกินวงเง�นท่ีได�รับจากท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�น โดยพิจารณา
จากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท ผลการดำเนินงาน เปร�ยบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู�ใน
กลุ�มธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ไม�รวมถึงค�าตอบแทนหร�อสวัสดิการที่กรรมการบร�ษัทได�รับในฐานะพนักงานหร�อลูกจ�าง
ของบร�ษัท
   • ค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัทประจำป� จ�ายให�กรรมการบร�ษัททุกคน โดยให�คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทนพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ�และผลการปฏิบัติงาน และเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัท
   • ค�าเบี้ยประชุมจ�ายเฉพาะกรรมการที่เข�าร�วมประชุม

กรรมการประธาน

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

10,000 บาท/ครั้ง

30,000 บาท/ไตรมาส

3,000 บาท/ครั้ง

10,000 บาท/ครั้ง

3,000 บาท/ครั้ง

12,000 บาท/ครั้ง

60,000 บาท/ไตรมาส

4,000 บาท/ครั้ง

12,000 บาท/ครั้ง

4,000 บาท/ครั้ง
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   ในป� 2563 บร�ษัทฯ จ�ายค�าตอบแทนประจำป�และค�าเบี้ยประชุม รวมทั้งสิ้น 11,602,000 บาท
   • ค�าตอบแทนรวมท่ีกรรมการบร�ษัทแต�ละรายได�รับ ในป� 2563 (ค�าเบ้ียประชุมและค�าตอบแทนประจำป�)

   • ค�าตอบแทนผู�บร�หาร หมายถึง ค�าตอบแทนคณะกรรมการบร�หาร และผู�บร�หารตามคำนิยามของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� จำนวน 13 ท�าน โดยได�รับค�าตอบแทนในรูป 
เง�นเดือน เง�นอุดหนุน และเง�นสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ ซ�่งได�รับค�าตอบแทนในฐานะพนักงาน

 5.3 ค�าตอบแทนอ่ืน 
   บร�ษัทฯ ไม�มีนโยบายจ�ายค�าตอบแทนอ่ืนนอกจากค�าตอบแทนในฐานะกรรมการหร�อพนักงาน ซ�ง่ได�รับ
จากบร�ษัทตามปกติ

1. นายบุณยสิทธ�์ โชควัฒนา

2. นายบุญชัย โชควัฒนา

3. นายบุญปกรณ� โชควัฒนา

4. นางผาสุข รักษาวงศ�

5. นายเวทิต โชควัฒนา

6. นายบุญฤทธ�์ มหามนตร�

7. นายเพชร พะเนียงเวทย�

8. นางสาวศิร�ลักษณ� ธนสารศิลป�

9. นางชัยลดา  ตันติเวชกุล

10. นายธรรมรัตน� โชควัฒนา

11. นายขจรศักดิ์ วันรัตน�เศรษฐ

12. นายวศิน เตยะธ�ติ

13. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน�   มีเพียร

14. นายแพทย�ว�ชัย เจร�ญวงค�

15. นายว�ช�ต  ตันอนุนานนท�

                   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

รวม

20,000

32,000

52,000

บร�หาร
ความเสี่ยง

ธรรมา
ภิบาล

28,000

28,000

24,000

20,000

20,000

64,000

สรรหา
และ

กำหนดค�า
ตอบแทน

1,144,000

1,244,000

620,000

820,000

820,000

620,000

620,000

620,000

820,000

610,000

620,000

590,000

620,000

620,000

620,000

11,008,000

บร�ษัท

180,000

150,000

120,000

450,000

ตรวจสอบ

ค�าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)

รายช�่อกรรมการ

จำนวนเง�น

 

            ค�าตอบแทน

เง�นเดือนและเง�นอุดหนุน

เง�นสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ

                รวม

61,056,720.00

2,927,203.20

63,983,923.20
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6. พนักงาน
  พนักงานเป�นทรัพยากรที่มีค�าและเป�นหัวใจสำคัญที่จะพาองค�กรไปสู�ความสำเร็จ บร�ษัทฯ ได�ปฏิบัติต�อ
พนักงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยเคารพต�อศักด์ิศร�ความเป�นมนุษย� สิทธ�มนุษยชน จร�ยธรรม และ
เป�ดโอกาสให�พนักงานแสดงศักยภาพของตน เพื่อความก�าวหน�าและสร�างความมั่นคงในอาช�พ บร�ษัทฯ จ�งมุ�ง
ส�งเสร�มฝ�กอบรมและพัฒนาความรู� ความสามารถของพนักงานอย�างทั่วถึง รวมถึงให�พนักงานมีส�วนร�วมในการ
กำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนาบร�ษัท ให�ผลตอบแทนด�วยความเป�นธรรม เหมาะสมกับความรู�ความ
สามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต�ละคน ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล�อมใน
การทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต�อช�ว�ต สุขภาพ และทรัพย�สินของพนักงาน  
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บร�ษัทฯ มี พนักงาน รวมท้ังส้ิน 1,617 คน โดยแบ�งตามสายงานหลัก ดังน้ี

  ในป� 2563 บร�ษัทฯ ได�จ�ายค�าตอบแทนให�พนักงานในรูปเง�นเดือนและเง�นอุดหนุน และเง�นสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงช�พ เป�นจำนวนเง�น 786,391,003.78 บาท  
  ไม�มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย�างมีนัยสำคัญหร�อมีข�อพิพาทด�านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ป�
ที่ผ�านมา  
  นอกจากนี้ บร�ษัทฯ เป�ดโอกาสให�พนักงานมีช�องทางการสื่อสาร เสนอแนะและร�องทุกข�เกี่ยวกับการ
ทำงาน ซ�ง่ข�อเสนอต�างๆ จะได�รับการพิจารณาและกำหนดว�ธ�การแก�ไข เพ่ือให�เกิดประโยชน�แก�ทุกฝ�ายและสร�าง
ความสัมพันธ�อันดีในการทำงานร�วมกัน อีกทั้งบร�ษัทฯ ได�จัดให�มีสวัสดิการต�างๆ แก�พนักงาน เพื่อเสร�มสร�าง
ให�พนักงานมีคุณภาพช�ว�ตที่ดีในการทำงาน และความเป�นอยู�ที่ดีข�้น เช�น  
  • ห�องพยาบาล บร�ษัทฯ จัดให�มีห�องพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพ และให�การรักษาพยาบาลเบื้องต�นแก�
   พนักงานเมื่อเจ็บป�วย ซ�่งพนักงานจะได�รับการบร�การด�านการรักษาพยาบาลตามหลักการแพทย�
   โดยแพทย�และพยาบาลว�ชาช�พ รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำป� เพ่ือเป�นการดูแลสุขภาพของพนักงาน
  • กองทุนสำรองเล้ียงช�พ เพ่ือเป�นการออมเง�นในอนาคต พนักงานทุกคนมีสิทธ�ในสมาช�กภาพ นับต้ังแต�
   วันที่ได�รับการบรรจุเข�างานกับบร�ษัท โดยเร�่มนับอายุสมาช�กตั้งแต�วันที่เร�่มสมัครสมาช�กกองทุน
   ซ�่งสมาช�กต�องส�งเง�นเข�ากองทุน และได�รับเง�นสมทบกองทุนจากบร�ษัทฯ ทุกเดือนตามอายุการเป�น
   สมาช�ก ดังนี้

           อายุสมาช�ก  อัตราร�อยละของเง�นสะสม / เง�นสมทบ
   ตั้งแต�วันเร�่มสมัครสมาช�กถึง 4 ป� 3
   มากกว�า 4 ป� ถึง 8 ป� 4
   มากกว�า 8 ป� ถึง 12 ป� 5
   มากกว�า 12 ป� ถึง 16 ป� 6
   มากกว�า 16 ป� ถึง 20 ป� 7
   20 ป�ข�้นไป   8

  • เง�นบำเหน็จเกษียณ ให�กับพนักงานทุกคนเม่ือเกษียณอายุการทำงาน บร�ษัทฯ จัดให�มีเง�นตอบแทน
   เกษียณอายุสำหรับพนักงานทุกคนท่ีทำงานกับบร�ษัทจนเกษียณอายุ เพ่ือให�พนักงานได�ใช�ดำเนินช�ว�ต
   อย�างมีความสุขหลังเกษียณ
  • สหกรณ�ออมทรัพย� เพ่ือพนักงานเคร�อสหพัฒน� เป�นการส�งเสร�มให�พนักงานรู�จักการออมทรัพย� และ
   การช�วยเหลือตนเองและช�วยเหลือซ�่งกันและกัน ตามหลักสหกรณ�ออมทรัพย�

            สายงานหลัก

ฝ�ายขาย

ฝ�ายสำนักงาน

ป� 2562

828

802

ป� 2563

810

807

ป� 2561

795

792
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  นโยบายการพัฒนาพนักงาน
  บร�ษัทฯ กำหนดให�การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป�นหนึ่งในนโยบายหลักที่มุ�งพัฒนาพนักงานสู�กระบวน 
การเร�ยนรู� การเพิ่มพูนความรู� ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ ให�มีพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล�องกับเป�าหมาย
หลัก ซ�่งก�อให�เกิดประโยชน�สูงสุด อันจะส�งผลต�อความก�าวหน�าของพนักงานและองค�กร เพราะบร�ษัทฯ ถือว�า 
พนักงานเป�นทรัพยากรที่มีค�าและเป�นหัวใจสำคัญที่จะนำพาบร�ษัทสู�ความสำเร็จ
  บร�ษัทฯ มุ�งส�งเสร�มให�มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย�างทั่วถึง เพื่อสร�างความมั่นคงในอาช�พ เพื่อเป�ด
โอกาสให�เกิดความเจร�ญก�าวหน�าตามเส�นทางสายอาช�พตามศักยภาพของแต�ละบุคคล รวมทั้งเป�ดโอกาสให�
พนักงานมีส�วนร�วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ  และมีส�วนร�วมคิดร�วมทำเพ่ือร�วมพัฒนาบร�ษัท โดยมี
เป�าหมายให�เกิดผลสัมฤทธ�์ที่สามารถประเมินความสำเร็จได�จากการติดตามผลหลังการฝ�กอบรมและสัมมนา 
ซ�ง่ต�องสามารถนำความรู�ท่ีได�รับไปประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงานให�เกิดการพัฒนา และสามารถเห็นผลการพัฒนา
ได�อย�างเป�นรูปธรรม
  บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย�างต�อเน่ือง โดยเฉพาะอย�างย่ิงการให�ความสำคัญ
กับการสัมมนากลยุทธ�ระดับองค�กรที่กำหนดจัดสัมมนา MOP (Mission Objective Policy) ในเดือนตุลาคม
ของทุกป� โดยเป�ดโอกาสให�ผู�บร�หาร พนักงาน และตัวแทนจากโรงงาน ร�วมกันคิด ร�วมกันพัฒนา เพ่ือนำผลลัพธ�
ที่ได�จากการระดมสมอง การคิดเช�งระบบ การคิดเช�งสร�างสรรค� มากำหนดเป�นกลยุทธ�ขององค�กร กำหนดว�ธ�
ติดตามผล และประเมินผลสู�ความสำเร็จตามลำดับ อีกท้ังส�งเสร�มพนักงานทุกระดับให�ได�เข�ารับการอบรมท้ังการ
จัดอบรมภายใน และการเข�ารับการอบรมจากภายนอก ซ�่งในป� 2563 มีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการเข�ารับการ
ฝ�กอบรมของพนักงาน ดังนี้

   ผู�บร�หารระดับสูง   จำนวนผึกอบรมเฉลี่ย 12.05 ชั่วโมง
   ผู�บร�หารระดับกลาง  จำนวนผึกอบรมเฉลี่ย 5.74 ชั่วโมง
   ผู�บร�หารระดับต�น        จำนวนผึกอบรมเฉลี่ย 5.47 ชั่วโมง
   พนักงานระดับปฏิบัติการ จำนวนผึกอบรมเฉลี่ย 7.21 ชั่วโมง

  นอกจากน้ี บร�ษัทฯ ยังให�ความสำคัญกับการสร�างคนดี สร�างองค�กรคนดี และสนับสนุนให�เกิดสังคมคนดี 
โดยมุ�งให�พนักงานยึดม่ันอยู�บนพ้ืนฐานของความซ�อ่สัตย�สุจร�ต รู�จักแบ�งป�นความสุข และการเสียสละให�ส�วนรวม  
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หลักการกำกับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบร�ษัท ตระหนักถึงคุณประโยชน�และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให�การ
ดำเนินงานของบร�ษัท เป�นไปอย�างโปร�งใส มีประสิทธ�ภาพ สร�างความเช�อ่ม่ันให�กับผู�ลงทุน ซ�ง่คณะกรรมการบร�ษัท
ได�ตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู�นำท่ีต�องกำกับดูแลให�องค�กรมีการบร�หารจัดการท่ีดี อันนำไปสู�การสร�าง
คุณค�าให�กับกิจการอย�างย่ังยืน กล�าวคือ เพ่ือให�บร�ษัทฯ สามารถแข�งขันได� และมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว 
ประกอบธุรกิจอย�างมีจร�ยธรรม เคารพสิทธ� และรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม สร�างประโยชน�ให�กับสังคม 
และพัฒนาหร�อลดผลกระทบด�านลบต�อสิ่งแวดล�อม ตลอดจนปรับตัวได�ภายใต�ป�จจัยการเปลี่ยนแปลง  
 ทั้งนี้คณะกรรมการบร�ษัทได�จัดทำคู�มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน ให�สอดคล�องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัท
จดทะเบียน ป� 2560 (Corporate Governance Code) ที่กำหนดหลักปฏิบัติแก� คณะกรรมการบร�ษัท ได�ยึดถือ
ปฏิบัติอย�างเหมาะสมในฐานะผู�นำองค�กร ซ�่งประกอบด�วย 
  • นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  • หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
   หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท
    ในฐานะผู�นำองค�กรที่สร�างคุณค�าให�แก�กิจการอย�างยั่งยืน
   หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค�และเป�าหมายหลักของกิจการที่เป�นไปเพ่ือความยั่งยืน
   หลักปฏิบัติที่ 3 เสร�มสร�างคณะกรรมการบร�ษัทที่มีประสิทธ�ภาพ
   หลักปฏิบัติที่ 4  สรรหาและพัฒนาผู�บร�หารระดับสูงและการบร�หารบุคลากร
   หลักปฏิบัติที่ 5  การส�งเสร�มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย�างมีความรับผิดชอบ
   หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให�มีระบบการบร�หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
   หลักปฏิบัติที่ 7  รักษาความน�าเช�่อถือทางการเง�นและการเป�ดเผยข�อมูล
   หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส�วนร�วมและการสื่อสารกับผู�ถือหุ�น
  • จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  • จรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หารและพนักงาน

1.   นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบร�ษัทมีความเช�่อมั่นว�าการมีระบบบร�หารจัดการที่ดี โปร�งใส และตรวจสอบได� ตลอดจนมี
การถ�วงดุลอำนาจ และระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู�ไปกับการเคารพสิทธ�และ
ความเท�าเทียมกันของผู�ถือหุ�นและรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�เสีย จะเป�นป�จจัยสำคัญที่ช�วยเสร�มสร�างให�องค�กร
มีภูมิคุ�มกันที่ดีและสร�างความเจร�ญเติบโตอย�างสมดุลและย่ังยืนในระยะยาว
  คณะกรรมการบร�ษัท จ�งได�กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให�กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และ
พนักงานทุกคนยึดถือเป�นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคน มุ�งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จร�ยธรรมใน
การดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบร�ษัท
  2. กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคน ต�องปฏิบัติหน�าที่ด�วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
ซ�่อสัตย� สุจร�ต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข�อบังคับบร�ษัท และประกาศที่เกี่ยวข�อง
  3. ดำเนินการให�โครงสร�างการจัดการของบร�ษัท มีการกำหนดอำนาจ หน�าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแต�ละคณะ และผู�บร�หารอย�างชัดเจน
  4. ดำเนินการให�มีระบบการควบคุมภายในและการบร�หารความเสี่ยงให�อยู�ในระดับที่เหมาะสม รวมถึง
การมีระบบบัญช�และรายงานทางการเง�นที่มีความถูกต�องเช�่อถือได�
  5. ดำเนินการให�มีการเป�ดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย�างเพียงพอ เช�่อถือได� และทันเวลา ตราบเท�าที่
ไม�กระทบต�อประโยชน�อันชอบธรรมของบร�ษัท
  6. ตระหนักและเคารพในสิทธ�แห�งความเป�นเจ�าของ ของผู�ถือหุ�น ปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน
  7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�น ผู�มีส�วนได�เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล�อม
  8. มุ�งมั่นสู�ความเป�นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร�างความพึงพอใจให�แก�ลูกค�าด�วยการ
รับฟ�งและทบทวนตนเอง เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการบร�หาร และสร�างสรรค�สิ่งที่ดีที่สุดอยู�เสมอ
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  9. ปลูกฝ�งคุณธรรม จร�ยธรรม สร�างจ�ตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต�อพนักงานด�วยความเป�นธรรม ตลอดจน
มุ�งมั่นในการพัฒนา และยกระดับข�ดความสามารถของบุคลากรอย�างต�อเนื่อง
  10. ต�อต�านการทุจร�ต การคอร�รัปชัน ไม�ล�วงละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา เคารพต�อกฎหมาย และสิทธ�
มนุษยชน
  11. ดำเนินการกับความขัดแย�งของผลประโยชน�ด�วยความรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน�
ของบร�ษัทเป�นที่ตั้ง
 ท้ังน้ีบร�ษัทฯ ได�มีการเผยแพร�นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หารและพนักงาน ให�กับพนักงาน ผู�ถือหุ�น และบุคคลท่ัวไปได�รับทราบผ�านเว็บไซต�ของบร�ษัท 
ภายใต�หัวข�อ “นักลงทุนสัมพันธ� : หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 คณะกรรมการบร�ษัทตระหนักถึงบทบาทหน�าที่ในฐานะผู�นำองค�กร ได�กำหนดให�นำหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ (CG Code) มาปรับใช�ให�เหมาะสมกับองค�กรเพื่อสร�างคุณค�าให�กับกิจการอย�างยั่งยืน 
ซ�่งครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้
1. สิทธ�ของผู�ถือหุ�น
 1.1 บร�ษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธ�แห�งความเป�นเจ�าของของผู�ถือหุ�น ไม�มีการกระทำใดๆ อันเป�น
การละเมิดหร�อลิดรอนสิทธ�ของผู�ถือหุ�น ทำหน�าท่ีดูแลผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นอย�างเป�นธรรม ตลอดจนสนับสนุน
และส�งเสร�มให�ผู�ถือหุ�นทุกกลุ�มไม�ว�าจะเป�นผู�ถือหุ�นในประเทศ หร�อต�างประเทศ ท้ังท่ีเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�ถือหุ�น
รายย�อย หร�อผู�ถือหุ�นประเภทสถาบันได�ใช�สิทธ�ของตน ท้ังสิทธ�พ้ืนฐานของผู�ถือหุ�น สิทธ�ในการเข�าถึงสารสนเทศ
อย�างเพียงพอและทันเวลา สิทธ�ในการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจ
ในเร�่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต�อบร�ษัท 
 1.2 คณะกรรมการบร�ษัทเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอวาระการประชุมและส�งคำถามล�วงหน�าก�อนวันประชุม
ผู�ถือหุ�น โดยเผยแพร�หลักเกณฑ�การเสนอวาระการประชุมและการส�งคำถามล�วงหน�าบนเว็บไซต�ของบร�ษัท
 1.3 คณะกรรมการบร�ษัทดูแลให�มีการให�ข�อมูล วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีคำช�แ้จงและ
เหตุผลประกอบในแต�ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู�ถือหุ�นสะดวกต�อการเดินทาง
 1.4 คณะกรรมการบร�ษัทให�สิทธ�ผู�ถือหุ�นเป�นผู�อนุมัติค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัทเป�นประจำทุกป� 
 1.5 คณะกรรมการบร�ษัทส�งเสร�มการนำเทคโนโลยีมาใช�ในการประชุมผู�ถือหุ�น เพื่อให�เกิดความถูกต�อง 
รวดเร็ว มีการลงมติเป�นแต�ละวาระ ให�สิทธ�ผู�ถือหุ�นเลือกตั้งกรรมการบร�ษัทเป�นรายบุคคล และมีการใช�บัตรลง
คะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป�นอิสระเป�นผู�ตรวจสอบการนับคะแนน 
 1.6 คณะกรรมการบร�ษัทเป�ดเผยให�สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู�ถือหุ�น พร�อมผลการลงคะแนนใน
แต�ละวาระ ในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต�ของบร�ษัท
 1.7 คณะกรรมการบร�ษัทจัดทำรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น โดยบันทึกการช�้แจงขั้นตอนการลงคะแนน 
รายช�่อกรรมการบร�ษัท กรรมการชุดย�อยและผู�บร�หารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต�ละวาระ
พร�อมคำถามคำตอบ ไม�มีการเพิ่มวาระที่ไม�ได�ระบุในหนังสือนัดประชุม และเป�ดเผยต�อสาธารณชนบนเว็บไซต�
ของบร�ษัท
 นอกจากสิทธ�ข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการบร�ษัทยังคำนึงถึงสิทธ� ของผู�ถือหุ�นท้ังตามกฎหมาย และดำเนินการ
ในเร�อ่งต�างๆ โดยไม�ละเมิดสิทธ�หร�อลิดรอนสิทธ�ของผู�ถือหุ�น ส�งเสร�มและอำนวยความสะดวกในการใช�สิทธ�ของ
ผู�ถือหุ�น ดังนี้
 • สิทธ�ในการรับทราบข�อมูล ผู�ถือหุ�นมีสิทธ�รับทราบข�อมูลอย�างเท�าเทียมกัน โดยบร�ษัทฯ ได�เผยแพร�
ข�อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ�านช�องทางของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และผ�านทางเว็บไซต� 
www.sahapat.co.th เพ่ือให�ผู�ถือหุ�น มีช�องทางท่ีจะได�รับข�าวสารข�อมูลของบร�ษัทได�มากข�น้ เช�น ผลการดำเนินงาน 
ข�อมูลการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน การซ�อ้ขายสินทรัพย�ท่ีสำคัญ รายช�อ่ผู�ถือหุ�น 10 อันดับแรกของบร�ษัท ณ วัน
ป�ดสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�น เพื่อประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป�ป�จจุบันก�อนวันประชุม รายงานการประชุมผู�ถือหุ�น
ภายใน 14  วันนับจากวันประชุม และข�อมูลที่จำเป�นต�อการตัดสินใจของผู�ถือหุ�น โดยเป�ดเผยข�อมูลข�าวสารที่
ถูกต�อง ครบถ�วน ทันเวลา และโปร�งใส
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การกำกับดูแลกิจการ

 • สิทธ�ในการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น บร�ษัทฯ จัดให�มีการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นเป�นประจำทุกป�ภายใน 
4 เดือน นับแต�วันส้ินสุดรอบป�บัญช�ของบร�ษัท โดยวัน เวลา สถานท่ี และว�ธ�การ ไม�เป�นอุปสรรคในการเข�าร�วมประชุม
ของผู�ถือหุ�น เพื่อให�ผู�ถือหุ�นมีส�วนร�วมในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบร�ษัท ในป� 2563 บร�ษัทฯ 
จัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�น คร้ังท่ี 69 ในวันจันทร�ท่ี 3 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมอวานี พลัส ร�เวอร�ไซด� เลขท่ี 257 
ถนนเจร�ญนคร แขวงสำเหร� เขตบางธนบุร� กรุงเทพมหานคร พร�อมแนบแผนที่สถานที่ประชุมไปกับหนังสือบอก
กล�าวนัดประชุมผู�ถือหุ�น

 ก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�น
 • บร�ษัทฯ เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อย เสนอเร�อ่งเพ่ือบรรจุเป�นวาระการประชุม และ/หร�อ เสนอช�อ่บุคคล
เพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป�นกรรมการบร�ษัทในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2563 โดยเผยแพร�หลักเกณฑ�
การเสนอเร�อ่งเพ่ือบรรจุเป�นวาระการประชุม และ/หร�อ เสนอช�อ่บุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป�นกรรมการ
บร�ษัท บนเว็บไซต�ของบร�ษัท ต้ังแต�วันท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2562 ซ�ง่ปรากฏว�าไม�มีผู�ถือหุ�น
เสนอเร�อ่งเพ่ือบรรจุเป�นวาระการประชุม และ/หร�อ เสนอช�อ่บุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป�นกรรมการบร�ษัท
 • บร�ษัทฯ ได�แจ�งมติคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 14 (ชุดที่ 26) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ซ�่งกำหนด
การประชุมสามัญผู�ถือหุ�นครั้งที่ 69 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 พร�อมวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษผ�านระบบเผยแพร�ข�อมูลของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และเป�ดเผยในเว็บไซต�ของบร�ษัท 
www.sahapat.co.th เพื่อให�ผู�ถือหุ�นได�ทราบล�วงหน�าถึง 5 สัปดาห�ก�อนวันประชุม  
 • บร�ษัทฯ ให�ข�อมูล วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม ในหนังสือบอกกล�าวนัดประชุม โดยมีข�อเท็จจร�ง
และเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัทในทุกวาระ ทั้งนี้บร�ษัทฯ ได�เผยแพร�หนังสือบอกกล�าวนัด
ประชุมพร�อมเอกสารประกอบการประชุม ตั้งแต�วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ผ�านเว็บไซต�ของบร�ษัททั้งภาษาไทย
และอังกฤษเป�นการล�วงหน�า 39 วัน โดยเป�นข�อมูลเดียวกับที่บร�ษัทฯ ส�งให�ผู�ถือหุ�นในรูปแบบเอกสาร เพื่อให�
ผู�ถือหุ�นได�ศึกษาเป�นการล�วงหน�าก�อนจัดส�งเอกสารดังกล�าว
 • บร�ษัทฯ ได�จัดส�งหนังสือบอกกล�าวนัดประชุม พร�อมเอกสารประกอบการประชุม เช�นรายงานประจำป�
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลท่ีเสนอช�อ่ให�เลือกต้ังเป�นกรรมการบร�ษัท ข�อมูลกรรมการตรวจสอบ
ที่บร�ษัทเสนอช�่อให�เป�นผู�รับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธ�บายเอกสาร และหลักฐานที่ผู�ถือหุ�น
ต�องนำมาแสดงในการเข�าร�วมประชุม ข�อบังคับบร�ษัทในส�วนที่เกี่ยวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�นและขั้นตอนการ
เข�าร�วมประชุม โดยมอบให�บร�ษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จำกัด ซ�ง่เป�นนายทะเบียนหุ�นของบร�ษัท
เป�นผู�จัดส�งให�แก�ผู�ถือหุ�นล�วงหน�าก�อนวันประชุม  23 วัน รวมทั้งได�ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ�เป�นเวลา
ติดต�อกัน 3 วัน และก�อนวันประชุม 11 วัน คือในวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2563
  นอกจากนี้ ผู�ถือหุ�นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ ที่ได�จัดทำและปฎิบัติตามประกาศของ
กระทรวงพาณิชย� ได�จากเว็บไซต�ของบร�ษัท www.sahapat.co.th ซ�่งมีให�เลือก 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. 
และแบบ ค.
 • กรณีผู�ถือหุ�นต�างชาติ บร�ษัทฯ ได�จัดส�งหนังสือบอกกล�าวนัดประชุมพร�อมเอกสารประกอบการประชุม
ซ�่งมีการแปลเป�นภาษาอังกฤษ เพื่อส�งเสร�มให�ผู�ถือหุ�นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข�าร�วมประชุม
  ในป� 2563 มีผู�ถือหุ�นต�างชาติที่มอบฉันทะให�คนของตนเข�าร�วมประชุมจำนวน 2 ราย 

 วันประชุมผู�ถือหุ�น
 • คณะกรรมการบร�ษัทให�ความสำคัญต�อการประชุมผู�ถือหุ�น โดยถือเป�นหน�าท่ีท่ีต�องเข�าร�วมประชุมยกเว�น
ป�วยหร�อติดภารกิจสำคัญ ซ�ง่ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 69 เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 มีกรรมการบร�ษัท
เข�าร�วมประชุม จำนวน 15 ท�าน คิดเป�นร�อยละ 100 นอกจากนี้ กรรมการบร�หาร ผู�อำนวยการฝ�ายการเง�นและ
การลงทุน ผู�ช�วยผู�อำนวยการฝ�ายบัญช� และผู�สอบบัญช� จากบร�ษัทสอบบัญช�ของบร�ษัทซ�ง่ทำหน�าท่ีเป�นสักข�พยาน
ในการนับคะแนน ได�เข�าร�วมประชุม ผู�ถือหุ�นด�วย เพื่อให�ผู�ถือหุ�นสามารถซักถามในเร�่องที่เกี่ยวข�องได� รายช�่อ
คณะกรรมการบร�ษัท และผู�บร�หารที่เข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น ดูได�จากรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นที่เผยแพร�
บนเว็บไซต�ของบร�ษัท www.sahapat.co.th
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การกำกับดูแลกิจการ

 • บร�ษัทฯ ได�นำเทคโนโลยีมาใช�ในการประชุมผู�ถือหุ�น เพ่ือให�เกิดความถูกต�อง รวดเร็ว และอำนวยความ
สะดวกให�ผู�ถือหุ�นได�ใช�สิทธ�ในการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น และออกเสียงอย�างเต็มที่ โดยวัน เวลา และสถานที่
ประชุมไม�เป�นอุปสรรคในการเข�าร�วมประชุม  
 • การลงทะเบียนเข�าประชุมสามารถลงทะเบียนล�วงหน�าก�อนการประชุมไม�น�อยกว�า 2 ชั่วโมง และยังคง
ให�สิทธ�ผู�ถือหุ�นที่มาร�วมประชุม ภายหลังจากที่ได�เร�่มการประชุมแล�ว มีสิทธ�ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม�มี
การพิจารณาและให�นับเป�นองค�ประชุมตั้งแต�วาระที่ใช�สิทธ�ในการออกเสียงเป�นต�นไป   
 • บร�ษัทฯ ได�จัดให�มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย�างเพียงพอในการลงทะเบียนเข�าประชุมและการนับคะแนน
เสียงในแต�ละวาระโดยใช�ระบบ Barcode เพื่อให�เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร�งใส รวมทั้งมีบุคคลที่เป�น
อิสระเป�นผู�ตรวจสอบการนับคะแนน
 • กรณีผู�ถือหุ�นไม�สามารถเข�าร�วมประชุมด�วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให�บุคคลใดบุคคลหน่ึง หร�อกรรมการ
ตรวจสอบซ�่งเป�นกรรมการอิสระของบร�ษัทคนใดคนหนึ่งเข�าประชุมแทน เพื่อเป�นตัวแทนรักษาสิทธ�ของตนได�  
 • บร�ษัทฯ ปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกันทุกราย โดยก�อนเร�ม่ประชุม เลขานุการบร�ษัทได�แจ�งจำนวน 
/ สัดส�วนผู�ถือหุ�นท่ีเข�าประชุม รวมถึงอธ�บายว�ธ�การลงคะแนนและว�ธ�การนับคะแนนเสียงของผู�ถือหุ�นท่ีต�องลงมติ
ในแต�ละวาระตามกฎหมายและข�อบังคับของบร�ษัท การกำหนดสิทธ�ออกเสียงในที่ประชุมให�เป�นไปตามจำนวน
หุ�นที่ผู�ถือหุ�นถืออยู� โดยหนึ่งหุ�นมีสิทธ�เท�ากับหนึ่งเสียง และไม�มีหุ�นใดมีสิทธ�พิเศษที่จะจำกัดสิทธ�ผู�ถือหุ�นรายอื่น
  การจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเพื่อให�ผู�ถือหุ�นได�ใช�สิทธ�ในฐานะผู�ถือหุ�นได�ทราบถึงผลการดำเนินงาน
อัตราการจ�ายเง�นป�นผล ให�สิทธ�ผู�ถือหุ�นเป�นผู�อนุมัติค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัทประจำป� และเลือกตั้งกรรมการ
บร�ษัทเป�นรายบุคคล รวมถึงการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเร�่องต�างๆ ตามที่กฎหมายและข�อบังคับ
บร�ษัทกำหนด   
  ในกรณีผู�ถือหุ�นรายใดเข�ามาภายหลังจากที่ได�เร�่มประชุมไปแล�ว บร�ษัทฯ ยังให�สิทธ�ในการออกเสียงลง
คะแนนในวาระที่เหลืออยู�ที่ยังไม�ได�มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป�นองค�ประชุม
       ในการประชุม ประธานกรรมการบร�ษัททำหน�าที่ประธานที่ประชุมเป�นผู�ดำเนินการประชุมให�เป�นไปตาม
ลำดับวาระการประชุม ไม�มีการเพิ่มวาระหร�อเปลี่ยนแปลงข�อมูลสำคัญโดยไม�ได�แจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบล�วงหน�า  
มีการจัดสรรเวลาให�เหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต�างๆ ของแต�ละวาระ โดยเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�น
ซักถามและแสดงความคิดเห็นได�อย�างเต็มที่ในแต�ละวาระ หากผู�ถือหุ�นซักถามหร�อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
คณะกรรมการบร�ษัทจะตอบข�อซักถามอย�างชัดเจนตรงประเด็น มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียง
ในแต�ละวาระด�วยระบบ Barcode และมีผู�สอบบัญช�เป�นสักข�พยานในการนับคะแนน

  วาระการประชุมผู�ถือหุ�นที่สำคัญ ได�แก�
  1. การเลือกตั้งกรรมการบร�ษัท : บร�ษัทฯ เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอช�่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป�นกรรมการบร�ษัท ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2563 ปรากฏว�าไม�มีผู�ถือหุ�นเสนอ กรรมการ
บร�ษัทที่ได�รับการเสนอช�่อได�ผ�านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบร�ษัท และหากเป�นกรรมการอิสระ 
ต�องมีคุณสมบัติตามที่บร�ษัทฯ กำหนด และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยหนังสือนัดประชุมมี
ข�อมูลเบ้ืองต�นของบุคคลท่ีเสนอให�เลือกต้ังโดยระบุ ช�อ่ ประวัติการศึกษา การดำรงตำแหน�งในกิจการอ่ืนไว�ชัดเจน
หากเป�นบร�ษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันกับกิจการของบร�ษัท และประเภท
ของกรรมการบร�ษัทที่เสนอ ในกรณีเป�นการเสนอช�่อกรรมการบร�ษัทท�านเดิมกลับเข�าดำรงตำแหน�งใหม� มีข�อมูล
การเข�าร�วมประชุมในป�ที่ผ�านมาและจำนวนวาระ /ป�ที่เคยดำรงตำแหน�งกรรมการของบร�ษัท และในการเลือกตั้ง
กรรมการบร�ษัท เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นใช�สิทธ�เลือกตั้งกรรมการเป�นรายบุคคล
  2. ค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัท : คณะกรรมการบร�ษัทให�สิทธ�ผู�ถือหุ�นเป�นผู�อนุมัติค�าตอบแทน
กรรมการบร�ษัทเป�นประจำทุกป� มีการกำหนดหลักเกณฑ�การให�ค�าตอบแทนกรรมการในแต�ละคณะ พร�อมเสนอ
วงเง�นค�าตอบแทนของกรรมการ ให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัติเป�นประจำทุกป� โดยผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค�าตอบแทน ซ�ง่พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลปฏิบัติงาน วงเง�นค�าตอบแทนท่ีได�รับอนุมัติ
จากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น จำนวนเง�นค�าตอบแทนท่ีจ�ายในป�ท่ีผ�านมา รวมถึงอำนาจหน�าท่ี และความรับผิดชอบ โดยมี
การสรุปวงเง�นที่ได�รับอนุมัติ จำนวนเง�นที่จ�ายจร�ง และรูปแบบในการจ�าย รวมทั้งมีการสรุปจำนวนเง�นที่จ�าย
ให�แก�คณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน คณะกรรมการ
บร�หารความเส่ียง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล เป�นรายบุคคลในแบบแสดงรายการข�อมูลประจำป� (แบบ 56-1) 
และในรายงานประจำป� (แบบ 56-2)
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  3. การแต�งต้ังผู�สอบบัญช�และกำหนดจำนวนเง�นค�าสอบบัญช� : บร�ษัทฯ ได�ให�ข�อมูล ผู�สอบบัญช�ดังน้ี
ช�อ่ผู�สอบบัญช� สำนักงานสอบบัญช� ความเป�นอิสระ จำนวนป�ท่ีทำหน�าท่ีให�บร�ษัท มีการเปร�ยบเทียบค�าสอบบัญช�
ระหว�างป�ป�จจุบันกับป�ที่ผ�านมา และค�าบร�การอื่นที่มีการรับบร�การจากสำนักงานสอบบัญช�ที่ผู�สอบบัญช�สังกัด 
ซ�่งการแต�งตั้งผู�สอบบัญช�และกำหนดจำนวนเง�นค�าสอบบัญช�ได�ผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัติ
  4.  การจ�ายเง�นป�นผล : บร�ษัทฯ ได�ให�ข�อมูลเก่ียวกับนโยบายการจ�ายเง�นป�นผล อัตราเง�นป�นผลท่ีเสนอ
จ�ายเทียบกับนโยบาย และมีการเปร�ยบเทียบเง�นป�นผลที่จ�ายระหว�างป�ป�จจุบันกับป�ที่ผ�านมา

 หลังวันประชุมผู�ถือหุ�น
 • เม่ือเสร็จส้ินการประชุมผู�ถือหุ�น บร�ษัทฯ ได�เป�ดเผยให�สาธารณชนทราบถึงมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น พร�อมผล
การลงคะแนนในแต�ละวาระ ผ�านเว็บไซต�ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย www.set.or.th และเผยแพร�ผ�าน
เว็บไซต�บร�ษัท www.sahapat.co.th  ในวันทำการถัดจากวันประชุมผู�ถือหุ�น
 • จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นอย�างละเอียด ชัดเจน ครบถ�วน ตรงตามข�อเท็จจร�ง มีการบันทึก
รายช�่อกรรมการบร�ษัทที่เข�าร�วมประชุม กรรมการชุดย�อย ผู�บร�หารสูงสุดทางด�านบัญช�และการเง�น ผู�สอบบัญช� 
และตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญช�ที่เข�าประชุม คำช�้แจงที่เป�นสาระสำคัญ คำถามและคำตอบหร�อข�อคิดเห็น
โดยสรุปรายละเอียดในแต�ละวาระเป�นไปตามข�อเท็จจร�งในท่ีประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต�ละวาระ
โดยแยกเป�น เห็นด�วย ไม�เห็นด�วย และงดออกเสียง ซ�่งรายงานการประชุมดังกล�าวได�รับการสอบทานจากฝ�าย
กฎหมาย และประธานกรรมการบร�ษัท ก�อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และได�ส�งให�ตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พร�อมท้ังเผยแพร�บนเว็บไซต�
ของบร�ษัท www.sahapat.co.th ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู�ถือหุ�นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเป�น
ช�องทางให�ผู�ถือหุ�นสามารถตรวจสอบข�อมูลได�โดยไม�จำเป�นต�องรอถึงการประชุมครั้งต�อไป พร�อมทั้งนำส�งกรม
พัฒนาธุรกิจการค�ากระทรวงพาณิชย�ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
 • จัดให�มีการบันทึกว�ดีทัศน�การประชุมสามัญผู�ถือหุ�นตลอดระยะเวลาการประชุม 

2. การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน
 บร�ษัทฯ ให�ความเคารพต�อสิทธ�แห�งความเป�นเจ�าของของผู�ถือหุ�น โดยปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นทุกรายอย�าง
เป�นธรรมและเท�าเทียมกัน ดังนี้ 
 2.1 การประชุมผู�ถือหุ�น
   (1) การกำหนดสิทธ�ออกเสียงในที่ประชุม เป�นไปตามจำนวนหุ�นที่ผู�ถือหุ�นถืออยู� โดยหนึ่งหุ�นมีสิทธ�
เท�ากับหนึ่งเสียง และไม�มีหุ�นใดที่มีสิทธ�พิเศษที่จะจำกัดสิทธ�ของผู�ถือหุ�นรายอื่น
   (2) ในกรณีเป�นผู�ถือหุ�นต�างชาติ บร�ษัทฯ ได�จัดส�งเอกสารเช�ญประชุมผู�ถือหุ�นฉบับภาษาอังกฤษ 
เพื่ออำนวยความสะดวกแก�ผู�ถือหุ�นต�างชาติ พร�อมทั้งสามารถดูได�จากเว็บไซต�ของบร�ษัท ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ก�อนการประชุม 39 วัน 
   (3) บร�ษัทฯ สนับสนุนให�ผู�ถือหุ�นทุกคน มีส�วนร�วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเร�่อง
สำคัญต�างๆ ของบร�ษัทตามระเบียบวาระการประชุม หากผู�ถือหุ�นไม�สามารถเข�าร�วมประชุมด�วยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะให�บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หร�อกรรมการอิสระของบร�ษัทคนใดคนหนึ่งเข�าประชุมแทนเพื่อเป�นตัวแทน
รักษาสิทธ�ของตน ซ�ง่บร�ษัทฯ ได�ให�ช�อ่ ท่ีอยู� และการมีส�วนได�เสียในวาระการประชุมของกรรมการอิสระท้ัง 5 คน 
ไว�ในหนังสือบอกกล�าวนัดประชุม เพ่ือให�ผู�ถือหุ�นได�ใช�ข�อมูลดังกล�าว ในกรณีท่ีประสงค�จะเลือกกรรมการตรวจสอบ
เป�นผู�รับมอบฉันทะ หร�อสามารถดูข�อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระทั้ง 5 คนได�ในรายงานประจำป�ที่ได�ส�งไปพร�อม
หนังสือบอกกล�าวนัดประชุม   
   (4) บร�ษัทฯ อำนวยความสะดวกให�ผู�ถือหุ�นท่ีไม�สามารถเข�าร�วมประชุมด�วยตนเอง โดยได�ส�งหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. รวมถึงระบุถึงเอกสาร/ หลักฐาน และคำแนะนำข้ันตอนในการมอบฉันทะ ไปพร�อมกับหนังสือ
บอกกล�าวนัดประชุม เพ่ือสนับสนุนให�ผู�ถือหุ�นใช�หนังสือมอบฉันทะท่ีสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได�
หร�อสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะท่ีได�จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค�ากระทรวง
พาณิชย�จากเว็บไซต�ของบร�ษัท ซ�่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใช�เฉพาะกรณีผู�ถือหุ�น
เป�นผู�ลงทุนต�างประเทศและแต�งต้ังให�คัสโตเดียนในประเทศไทยเป�นผู�รับฝากและดูแลหุ�น) นอกจากน้ัน บร�ษัทฯ 
ได�จัดให�มีอากรแสตมป�เพื่ออำนวยความสะดวกแก�ผู�ถือหุ�นที่มอบฉันทะโดยไม�คิดค�าใช�จ�าย
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   (5) บร�ษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม�เพ่ิมวาระการประชุม หร�อเปล่ียน
แปลงข�อมูลสำคัญโดยไม�ได�แจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบล�วงหน�า
   (6) การลงคะแนนเสียงในแต�ละวาระจะกระทำโดยเป�ดเผย มีบัตรลงคะแนนให�ผู�ถือหุ�นทุกวาระ 
ซ�่งการนับคะแนนจะนับเฉพาะผู�ถือหุ�นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม�เห็นด�วย และ/หร�อ งดออกเสียงรวมทั้ง คะแนน
เสียงตามบัตรเสีย (ถ�ามี) และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข�าร�วมประชุม ส�วนที่เหลือจะถือว�าเป�น
คะแนนท่ีเห็นด�วย ดังน้ันหากในแต�ละวาระมีผู�ถือหุ�นท�านใดท่ีไม�เห็นด�วย หร�องดออกเสียง จะชูป�ายคะแนนท่ีได�รับ
เมื่อลงทะเบียนข�้น ซ�่งป�ายคะแนนนั้นจะมีช�่อของผู�เข�าประชุม จำนวนหุ�นที่ถือหร�อที่ได�รับมอบฉันทะและแถบ 
Barcode จากนั้นเจ�าหน�าที่จะนำบัตรลงคะแนนเสียงไปให�ผู�ถือหุ�นท�านนั้นลงนามเก็บไว�เป�นหลักฐาน เพื่อความ
โปร�งใสและตรวจสอบได�  
   (7) บร�ษัทฯ ได�ใช�ระบบ Barcode มาช�วยในการนับคะแนนและแสดงผลบนหน�าจอท่ีอยู�ในห�องประชุม
ทันที นอกจากผู�สอบบัญช�ท่ีเป�นสักข�พยานในการนับคะแนนแล�ว ผู�ถือหุ�นทุกท�านยังสามารถทราบคะแนนในแต�ละ
วาระว�ามีผู�เห็นด�วย ไม�เห็นด�วยและงดออกเสียงไปพร�อมกันทันที
 2.2 การกำหนดให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยเสนอวาระ บร�ษัทฯ ได�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยเสนอเร�่อง
เพ่ือบรรจุเป�นวาระการประชุม และ/หร�อ เสนอช�อ่บุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป�นกรรมการบร�ษัทล�วงหน�า
ก�อนการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2563 ต้ังแต�วันท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2562 เพ่ือบรรจุ
เป�นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ�ท่ีบร�ษัทฯ กำหนด โดยผู�ถือหุ�นสามารถจัดส�งเอกสารและหลักฐาน
ต�างๆ ที่ลงนามเป�นลายลักษณ�อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบร�ษัท โดยส�งทางไปรษณีย�
ลงทะเบียนมาที่เลขานุการบร�ษัท  
 2.3 การดูแลการใช�ข�อมูลภายใน บร�ษัทฯ กำหนดนโยบายการป�องกันการใช�ข�อมูลภายใน และมาตรการ
ป�องกันการนำข�อมูลภายในไปใช�เพื่อผลประโยชน�ให�แก�ตนเองและผู�อื่นโดยมิชอบ โดยกำหนดไว�ในจรรยาบรรณ
กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน เพื่อให�ปฏิบัติหน�าที่ด�วยความซ�่อสัตย�สุจร�ต มีความรับผิดชอบ มีว�นัย
และมีจ�ตสำนึกที่ดีต�อส�วนรวมและต�อตนเอง รักษาผลประโยชน�และทรัพย�สินของบร�ษัท โดยไม�นำข�อมูลและ
ทรัพย�สินของบร�ษัทไปใช�เพ่ือประโยชน�ของตนเอง และ/หร�อผู�อ่ืน และห�ามกระทำการอันเป�นการสนับสนุนบุคคล
อื่นใดให�ทำธุรกิจแข�งขันกับบร�ษัทฯ ซ�่งบร�ษัทฯ ได�เผยแพร�จรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน 
ไว�บนเว็บไซต�ของบร�ษัท www.sahapat.co.th ภายใต�หัวข�อการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป�นแนวทางในการ
ปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป�นหลักยึดถือในการทำงาน 
  นอกจากน้ีในระเบียบข�อบังคับเก่ียวกับการทำงานของบร�ษัทก็มีการกำหนดในเร�อ่งดังกล�าว โดยกำหนด
บทลงโทษทางว�นัยไว�สูงสุด คือ การเลิกจ�าง ซ�่งกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หารและพนักงาน ได�ปฏิบัติตามที่กำหนด  
  ในป� 2563 กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หารและพนักงานของบร�ษัท ไม�มีการกระทำผิดในเร�่องการใช�ข�อมูล
ภายในแต�อย�างใด
 2.4 การดูแลการซ�้อขายหลักทรัพย�ของบร�ษัท และการรายงานการมีส�วนได�เสีย   
   (1) การดูแลการซ�้อขายหลักทรัพย�ของบร�ษัท บร�ษัทฯ ได�กำหนดห�ามกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร 
และพนักงาน ซ�่งอยู�ในหน�วยงานที่รับทราบข�อมูลภายในทำการซ�้อหร�อขายหลักทรัพย�ของบร�ษัทในช�วง 1 เดือน 
ก�อนการเป�ดเผยงบการเง�นแก�สาธารณชน นอกจากนี้ยังกำหนดให�กรรมการบร�ษัทและผู�บร�หาร (รวมทั้งคู�สมรส
และบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ) ท่ีมีหน�าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย� หากมีการซ�อ้ขายหุ�นของบร�ษัท ต�องแจ�ง
ต�อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และส�งสำเนาให�เลขานุการบร�ษัทเพื่อรายงาน
ต�อคณะกรรมการบร�ษัทในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งต�อไป ซ�่งกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร รู�ว�าเป�นหน�าที่
ที่จะต�องปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด นอกจากนี้หากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเร�่องดังกล�าว  
เลขานุการบร�ษัทจะทำจดหมายแจ�งให�กรรมการบร�ษัท และผู�บร�หารทราบ พร�อมแนบสำเนาจดหมายและประกาศ
ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�ในเร�่องดังกล�าว
   ในป� 2563 กรรมการและผู�บร�หารของบร�ษัท ได�ปฏิบัติตามนโยบายอย�างเคร�งครัด ไม�ปรากฏว�ามี
การซ�้อขายหลักทรัพย�ในช�วงเวลาที่ห�ามมีการซ�้อขาย  
   (2) การรายงานการมีส�วนได�เสีย บร�ษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส�วนได�เสียของกรรมการบร�ษัท 
ผู�บร�หาร โดยกำหนดให�กรรมการบร�ษัทและผู�บร�หารต�องรายงานการมีส�วนได�เสียของกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข�อง ซ�่งเป�นส�วนได�เสียที่เกี่ยวข�องกับการบร�หารจัดการของบร�ษัท ดังนี้
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   (ก) เมื่อเข�าดำรงตำแหน�ง ให�กรรมการบร�ษัทและผู�บร�หาร รายงานการมีส�วนได�เสียของกรรมการ
บร�ษัท ผู�บร�หาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข�อง ในแบบรายงานการมีส�วนได�เสียของกรรมการบร�ษัทและผู�บร�หาร
   (ข) หากมีการเปล่ียนแปลงข�อมูลส�วนได�เสีย ให�กรรมการบร�ษัทและผู�บร�หารนำส�งรายงานการมีส�วน
ได�เสีย โดยจัดส�งไปที่เลขานุการบร�ษัท
   (ค) ให�เลขานุการบร�ษัท จัดส�งสำเนารายงานการมีส�วนได�เสียตามมาตรา 89/14 ให�ประธานกรรมการ
บร�ษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต�วันที่บร�ษัทฯ ได�รับรายงานดังกล�าว
   ในป� 2563 กรรมการบร�ษัท และผู�บร�หาร ได�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ที่กำหนด
 2.5 การดำเนินการกับความขัดแย�งทางผลประโยชน� บร�ษัทฯ ได�ดำเนินธุรกิจด�วยความรอบคอบ 
สมเหตุสมผล คำนึงถึงประโยชน�สูงสุดของบร�ษัท และการกำหนดราคาเป�นไปตามเง�่อนไขการค�าที่เป�นธรรม
เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด�วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเร�่องดังกล�าวด�วยความโปร�งใส 
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย โดยกำหนดเป�นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแล
กิจการท่ีดี และมีการเผยแพร�ผ�านเว็บไซต�ของบร�ษัท www.sahapat.co.th ในหัวข�อความขัดแย�งของผลประโยชน� 
ภายใต�หัวข�อจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีการเป�ดเผยข�อมูลเพ่ือให�เกิดความเท�าเทียมกันในการรับทราบข�อมูล 
   การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน บร�ษัทฯ ได�ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย�แห�ง
ประเทศไทย เร�่องการเป�ดเผยข�อมูลและการปฏิบัติของบร�ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนด
ให�กรรมการบร�ษัทที่มีส�วนได�เสียต�องออกจากห�องประชุมและไม�ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให�กรรมการบร�ษัท
ที่ไม�มีส�วนได�เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได�อย�างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบร�ษัทจะแจ�ง
ให�ท่ีประชุมทราบว�าในวาระดังกล�าวกรรมการบร�ษัทท่ีมีส�วนได�เสียมีใครบ�างท่ีจะต�องออกจากห�องประชุม เม่ือเสร็จ
ส้ินการประชุมได�เป�ดเผย ช�อ่ ความสัมพันธ�ของบุคคลท่ีเก่ียวโยง การกำหนดราคามูลค�าของรายการ และกรรมการ
บร�ษัทที่มีความเห็นต�างจากความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัท (หากมี) ต�อตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
ตามเวลาที่กำหนด และเป�ดเผยในเว็บไซต�ของบร�ษัท อีกทางหนึ่ง เพื่อให�เกิดความโปร�งใส รวมทั้งมีการบันทึก
ไว�ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได� 
   นอกจากน้ี บร�ษัทฯ ได�กำหนดให�มีการอนุมัติหลักการเก่ียวกับข�อตกลงทางการค�าท่ีมีเง�อ่นไขการค�า
ทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว�างบร�ษัทฯ กับกรรมการ ผู�บร�หาร หร�อบุคคลที่มีความเกี่ยวข�อง เป�นประจำทุกป�
ในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 1 หลังจากการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� เพื่อให�กรรมการบร�ษัท
ชุดใหม�ได�ทราบเกี่ยวกับเร�่องดังกล�าว และให�สรุปรายการดังกล�าวทุกไตรมาสเพื่อรายงานให�แก�คณะกรรมการ
บร�ษัททราบ

3. การคำนึงถึงผู�มีส�วนได�เสีย 
 บร�ษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธ�ของผู�มีส�วนได�เสียกลุ�มต�างๆ โดยคำนึงถึงสิทธ�ตามกฎหมาย หร�อข�อ
ตกลงท่ีมีกับบร�ษัท เพ่ือให�ม่ันใจว�าสิทธ�ดังกล�าวได�รับการคุ�มครองและการปฏิบัติอย�างเป�นธรรมและเท�าเทียมกัน
มีการกำหนดนโยบายเพ่ือเป�นแนวทางในการปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสียแต�ละกลุ�ม ตลอดจนคำนึงถึง ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล�อม ภาครัฐ การต�อต�านการทุจร�ต การคอร�รัปชันไม�ละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา รวมถึงการเคารพ
สิทธ�มนุษยชน โดยบร�ษัทฯ ได�จัดทำ “จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร 
และพนักงาน” เป�นลายลักษณ�อักษร และได�เป�ดเผย ผ�านเว็บไซต�บร�ษัท www.sahapat.co.th ในหัวข�อ การกำกับ
ดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�เสีย
  ผู�ถือหุ�น  
  บร�ษัทฯ ปฏิบัติหน�าที่ ด�วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ�่อสัตย�สุจร�ต เพื่อสร�างผลตอบแทนที่ดีให�กับ
ผู�ถือหุ�นอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน โดยไม�ฝ�าฝ�นต�อกฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับที่เกี่ยวข�องด�วยความซ�่อสัตย�
สุจร�ต และโปร�งใส ปกป�องผลประโยชน�และดูแลทรัพย�สินของบร�ษัท เสมือนว�ญูชนพึงรักษาทรัพย�สินของตนเอง
รายงานผลการดำเนินงานท่ีถูกต�องครบถ�วนตามความเป�นจร�งอย�างสม่ำเสมอ ขจัดความขัดแย�งทางผลประโยชน�
อย�างรอบคอบด�วยความมีเหตุมีผล และเป�ดเผยข�อมูลอย�างครบถ�วน อีกทั้งมุ�งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของ
บร�ษัทให�เจร�ญก�าวหน�ามีความมั่นคง และสามารถสร�างผลตอบแทนแก�ผู�ถือหุ�นได�อย�างเหมาะสม และปฏิบัติต�อ
ผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเท�าเทียมกัน  โดยมีการกำหนดนโยบายการจ�ายเง�นป�นผลที่แน�นอน
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  ในป� 2563 บร�ษัทฯ ได�มีการจ�ายเง�นป�นผลจากผลประกอบการป� 2562 โดยจ�ายเง�นป�นผลระหว�างกาล
จากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของป� 2562 ตั้งแต� วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ใน 
อัตรา 0.60 บาทต�อหุ�น เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2562 และเน่ืองจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของเช�อ้ไวรัสโคโรนา 
2019 คณะกรรมการบร�ษัทจ�งได�มีมติจ�ายเง�นป�นผลระหว�างกาลให�แก�ผู�ถือหุ�นในอัตรา 1.00 บาทต�อหุ�น เม่ือวันท่ี 
8 พฤษภาคม 2563 รวมจ�ายป�นผลระหว�างกาล 2 คร้ัง เป�นเง�น 1.60 บาทต�อหุ�น คิดเป�นอัตราการจ�ายเง�นป�นผล
ร�อยละ 33.52 ของกำไรสุทธ� ซ�ง่อัตราการจ�ายเง�นป�นผลเป�นอัตราท่ีสูงกว�านโยบายการจ�ายเง�นป�นผลท่ีกำหนดไว� 
คือ ขั้นต่ำ 0.15 บาทต�อหุ�น เป�นการจ�ายเง�นป�นผลให�กับผู�ถือหุ�นอย�างต�อเนื่อง ถือเป�นการสร�างความมั่นคง
ในระยะยาวให�แก�ผู�ถือหุ�นอย�างแท�จร�ง   

  ลูกค�า
  บร�ษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจ และความเช�่อมั่นของลูกค�าเป�นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู�ความสำเร็จ
ของบร�ษัทอย�างยั่งยืน โดยกำหนดเป�นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
  • ดำเนินธุรกิจจำหน�ายสินค�าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต�อช�ว�ตและสุขอนามัยของผู�บร�โภค ในราคาที่
   สมเหตุสมผล  
  • ไม�มีการผูกขาดราคาสินค�า อีกทั้งไม�มีการโฆษณาที่เกินจร�ง โดยให�ข�อมูลผู�บร�โภคอย�างถูกต�อง
   และเหมาะสม    
  • ไม�กระทำการใดๆ ที่เป�นการละเมิดสิทธ�ของลูกค�า และรักษาความลับทางการค�าของลูกค�า ไม�นำ
   ไปใช�เพื่อประโยชน�ตนเองหร�อผู�ที่เกี่ยวข�องโดยมิชอบ
  • ไม�เร�ยก รับ หร�อยินยอมที่จะรับ ทรัพย�สิน หร�อประโยชน�อื่นใดที่ไม�สุจร�ตจากลูกค�า ทั้งทางตรง
   และทางอ�อม
  • คำร�องเร�ยนของลูกค�าได�รับการเอาใจใส� และดำเนินการอย�างเป�นธรรม เพ่ือสนองตอบความต�องการ
   ของลูกค�าอย�างรวดเร็ว  
  • พัฒนาสินค�าและบร�การให�เป�นเลิศ ตรงตามความต�องการของลูกค�า คิดค�นนวัตกรรมใหม�ๆ เพื่อ
   เพิ่มคุณค�าให�แก�สินค�าและบร�การอย�างต�อเนื่อง
  ในป� 2563 ไม�ปรากฏข�อร�องเร�ยนจากลูกค�าท่ีเป�นนัยสำคัญ ส�วนข�อร�องเร�ยนอ่ืนๆ บร�ษัทฯ ได�หาสาเหตุ
เพื่อดำเนินการแก�ไข ป�องกัน และติดตามเพื่อมิให�ข�อบกพร�องนั้นเกิดข�้นอีก 

  คู�ค�า
  บร�ษัทฯ ปฏิบัติต�อคู�ค�าด�วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน�ร�วมกัน โดยกำหนดเป�นแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
  • มีระบบการคัดเลือกคู�ค�าในห�วงโซ�อุปทาน (Value Chain) ท่ีมีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาช�วอนามัย เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม โดยมีการปฏิบัติต�อคู�ค�าบนพื้นฐานของ
การแข�งขันที่เป�นธรรม เสมอภาค และเคารพซ�่งกันและกัน
  • รักษาความลับหร�อข�อมูลทางสารสนเทศของคู�ค�า ไม�นำไปใช�เพื่อประโยชน�ตนเองหร�อผู�เกี่ยวข�อง
   โดยมิชอบ
  • สร�างสัมพันธภาพและความเข�าใจที่ดีต�อกัน แลกเปลี่ยนความรู� ร�วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค�าให�แก�
   สินค�าและบร�การ เพื่อการเจร�ญเติบโตร�วมกัน
  • ปฏิบัติตามข�อตกลงทางการค�าและให�ข�อมูลที่ถูกต�อง ในกรณีที่ไม�สามารถปฏิบัติได� ให�ร�บเจรจากับ
   คู�ค�าเป�นการล�วงหน�า เพื่อร�วมกันหาแนวทางแก�ไขและป�องกันไม�ให�เกิดความเสียหาย
  • ไม�เร�ยก รับ หร�อยินยอมท่ีจะรับ ทรัพย�สิน หร�อผลประโยชน�อ่ืนใด ซ�ง่อยู�นอกเหนือข�อตกลงทางการค�า
  ในป� 2563 บร�ษัทฯ ปฏิบัติเป�นไปตามข�อตกลงทางการค�า และไม�มีกรณีไม�ปฏิบัติตามสัญญาท่ีมีต�อคู�ค�า

  คู�แข�งทางการค�า
  บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ภายใต�บทบัญญัติของกฎหมาย โดยปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข�งขันท่ีเป�นธรรม
ทางการค�า โดยคำนึงถึงจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข�งขันทางการค�า และถือว�าคู�แข�งเป�นส�วนหน่ึง
ในการเสร�มสร�างศักยภาพขององค�กร ให�มีความมั่นคงและแข็งแรงยิ่งข�้น อีกทั้งไม�ทำลายช�่อเสียงของคู�แข�ง
ทางการค�า ซ�่งในป� 2563 บร�ษัทฯ ไม�มีข�อพิพาทใดๆ กับคู�แข�งทางการค�า
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  เจ�าหนี้ 
  บร�ษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย�างมีหลักการและมีว�นัย เพื่อสร�างความเช�่อถือให�กับเจ�าหนี้ โดย
กำหนดเป�นนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้
  • ปฏิบัติต�อเจ�าหนี้ทุกกลุ�มอย�างเสมอภาคและเป�นธรรม
  • ปฏิบัติตามสัญญาหร�อเง�่อนไขต�างๆ ที่ตกลงกันอย�างเคร�งครัด
  • บร�หารงานเพื่อให�เจ�าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเง�นและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
  • เป�ดเผยฐานะทางการเง�นอย�างถูกต�อง ตรงเวลา
  • กรณีท่ีไม�สามารถปฏิบัติตามเง�อ่นไขข�อใดข�อหน่ึง ให�ร�บแจ�งให�เจ�าหน้ีทราบเป�นการล�วงหน�าเพ่ือร�วม
   กันหาแนวทางแก�ไขและป�องกันไม�ให�เกิดความเสียหาย
  ในป� 2563 บร�ษัทฯ ชำระเง�นให�กับเจ�าหนี้การค�าตรงตาม Credit term ที่ได�ตกลงไว�ล�วงหน�า โดยไม�มี
การผิดนัดชำระแต�อย�างใด
  
  ชุมชนและสังคม
  บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม มีการปลูกฝ�งจ�ตสำนึก 
ความรับผิดชอบต�อชุมชนและสังคมโดยส�วนรวมให�เกิดข�น้ในบร�ษัทอย�างต�อเน่ือง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรม
อันเป�นประโยชน�ต�อชุมชนและสังคมโดยส�วนรวม บร�ษัทฯ จ�งได�กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ไว�ในจร�ยธรรม
ในการดำเนินธุรกิจ ท่ีต�องปฏิบัติต�อชุมชน สังคม ในป� 2563 บร�ษัทฯ ได�มีส�วนร�วมสนับสนุนและทำคุณประโยชน�
แก�สังคมส�วนรวม ซ�่งสามารถดูได�จากหัวข�อ ความรับผิดชอบต�อสังคม   

  สิ่งแวดล�อม
  บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจให�สอดคล�องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด�านส่ิงแวดล�อม โดยคำนึงถึง
ผลกระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล�อม สร�างวัฒนธรรมองค�กรและสร�างจ�ตสำนึกให�พนักงานทุกระดับ
ในการใช�ทรัพยากรอย�างประหยัด มีประสิทธ�ภาพและย่ังยืน  

  ภาครัฐ
  บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ มีการศึกษาทำความเข�าใจในกฎหมายที่
เก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานและไม�ดำเนินการใดๆ อันเป�นการขัดต�อกฎหมาย

  การไม�ละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา
  บร�ษัทฯ มีนโยบายไม�ละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา โดยกำหนดไว�ในจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และ
กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
  1. ดำเนินธุรกิจให�สอดคล�องกับกฎหมาย ข�อบังคับ และข�อผูกพันตามสัญญาท่ีเก่ียวกับสิทธ�ในทรัพย�สิน
ทางป�ญญา
  2. ดูแลรักษางานอันเป�นทรัพย�สินทางป�ญญาของบร�ษัท และไม�นำทรัพย�สินทางป�ญญาดังกล�าวไปใช�
หร�อให�บุคคลอ่ืนใช�โดยไม�ได�รับอนุญาต
  3. เคารพสิทธ�ในทรัพย�สินทางป�ญญาของผู�อื่น ไม�ละเมิดหร�อนำผลงานของผู�อื่นไปใช�เพื่อประโยชน�
ส�วนตน เว�นแต�ได�รับอนุญาต หร�อให�ค�าตอบแทนแก�เจ�าของผลงาน
  4. ผลงานที่พนักงานได�สร�างสรรค�หร�อที่เกิดข�้นจากการปฏิบัติหน�าที่ให�ถือเป�นทรัพย�สินทางป�ญญา
ของบร�ษัท และเมื่อพ�นสภาพจากการเป�นพนักงานแล�วจะต�องส�งมอบทรัพย�สินทางป�ญญาดังกล�าวคืนให�บร�ษัท 
ไม�ว�าจะเป�นข�อมูลที่เก็บไว�ในรูปแบบใด
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  การไม�ละเมิดสิทธ�มนุษยชน
  บร�ษัทฯ เคารพต�อสิทธ�มนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
  1. ไม�กระทำการใดๆ หร�อไม�สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธ�มนุษยชน
  2. ให�ความรู� ความเข�าใจในหลักสิทธ�มนุษยชนแก�พนักงาน เพื่อนำไปเป�นส�วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
  3. ไม�จำกัดความเป�นอิสระหร�อความแตกต�างทางความคิด เพศ เช�้อชาติ ศาสนา การเมืองหร�อเร�่อง
อื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก�อให�เกิดความขัดแย�งหร�อแตกแยก
  4. จัดให�มีช�องทางการส่ือสาร เพ่ือให�พนักงานหร�อผู�ท่ีเช�อ่ว�าสิทธ�ของตนถูกละเมิดหร�อได�รับการปฏิบัติ
อย�างไม�เป�นธรรม สามารถร�องเร�ยนต�อบร�ษัท และคำร�องเร�ยนพึงได�รับการเอาใจใส�และดำเนินการอย�างเป�นธรรม

  นโยบายและข�อปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน
  บร�ษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต�หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี จร�ยธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หารและพนักงานโดยมุ�งมั่นดำเนินธุรกิจด�วยความเป�นธรรม 
สุจร�ต โปร�งใส และสามารถตรวจสอบได� และเช�อ่ว�าการท่ีธุรกิจจะเจร�ญเติบโตย่ังยืนได�น้ัน ส�วนหน่ึงจะต�องมีสังคม
ท่ีปราศจากการทุจร�ตคอร�รัปชัน ซ�ง่ถือเป�นป�ญหาอุปสรรคต�อการพัฒนาองค�กรและประเทศชาติ อีกท้ังยังลดทอน
ความสามารถในการแข�งขันของธุรกิจ จ�งได�กำหนดเร�่องการต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชันไว�ในนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให�การบร�หารจัดการองค�กรเป�นไปอย�างมีประสิทธ�ภาพ และสร�างความเช�่อมั่นให�แก�ผู�มีส�วน
ได�เสียทุกกลุ�ม และเพื่อแสดงออกถึงการต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชันอย�างเป�นรูปธรรม เมื่อวันที่ 21 มกราคม
2557 บร�ษัทฯ จ�งได�ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ�แนวร�วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาค
เอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต
  บร�ษัทฯ ได�จัดทำนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน เพ่ือยืนยันเจตนารมณ�ในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย
ต�อต�านการคอร�รัปชัน ไม�ยอมรับการทุจร�ตคอร�รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ�อม ไม�ว�าในฐานะผู�รับหร�อ
ผู�ให� และจัดทำข�อปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชันอย�างชัดเจน เพ่ือให�มีการปฏิบัติตามนโยบาย และมี
การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชันนี้อย�างสม่ำเสมอ ซ�่งกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และ
พนักงานทุกคน มีหน�าที่ปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชันโดยทั่วกัน
  บร�ษัทฯ ได�จัดส�งข�อมูลเกี่ยวกับแบบประเมินตนเองให�คณะกรรมการแนวร�วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยใน
การต�อต�านการคอร�รัปชัน เพื่อเข�าสู�กระบวนการรับรอง ซ�่งบร�ษัทฯ ได�รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาช�ก
แนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต (Certification) จากคณะกรรมการแนวร�วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2559  
  บร�ษัทฯ ได�รับการรับรองการต�ออายุสมาช�กแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต
(Re-Certify) ครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต เมื่อวันที่ 
4 พฤศจ�กายน 2562
  ในป� 2563 บร�ษัทฯ ไม�ได�รับเร�่องร�องเร�ยนหร�อการแจ�งเบาะแสใดๆ เกี่ยวกับการคอร�รัปชัน และการ
ดำเนินงานที่ไม�สอดคล�องกับกฎหมายหร�อข�อกำหนดที่เก่ียวข�อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนิน
ธุรกิจแต�อย�างใด

  ช�องทางการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�เสีย
  ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสียมีประเด็นท่ีเป�นห�วงเก่ียวข�องกับความถูกต�องของรายงานทางการเง�น 
ระบบการควบคุมภายในที่บกพร�อง หร�อการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู�ถือหุ�น และผู�มีส�วนได�เสีย
สามารถติดต�อส่ือสารผ�านเลขานุการบร�ษัท ท่ีโทรศัพท� 0-2318-0062 ต�อ 1200 โทรสาร 0-2318-1152 และผ�าน
ทางอีเมล� : invest@sahapat.co.th หร�อสำนักงานตรวจสอบภายในซ�่งรายงานตรงต�อคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่โทรศัพท� 0-2318-0062 ต�อ 1440 และผลการสอบสวนจะรายงานต�อคณะกรรมการบร�ษัท ทั้งนี้ผู�แจ�งเบาะแส
และข�อร�องเร�ยนดังกล�าวจะถูกรักษาไว�เป�นความลับของบร�ษัท ซ�่งในป� 2563 บร�ษัทฯ ไม�ได�รับข�อร�องเร�ยนจาก
ผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสีย
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4. การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส 
 คณะกรรมการบร�ษัท ให�ความสำคัญต�อการเป�ดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย�างถูกต�อง โปร�งใส ทันเวลา 
ตามกฎหมายและข�อกำหนดท่ีเก่ียวข�อง ท้ังสารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบัญช� และสารสนเทศท่ีรายงาน
ตามเหตุการณ� ซ�ง่มีผลกระทบต�อสิทธ�ประโยชน�ของผู�ถือหุ�น รวมท้ังการเป�ดเผยข�อมูลอ่ืนตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ตราบเท�าที่ไม�กระทบต�อประโยชน�อันชอบธรรมของบร�ษัท 
โดยเป�ดเผยสารสนเทศ ผ�านเว็บไซต�ของบร�ษัท www.sahapat.co.th และเว็บไซต�ของตลาดหลักทรัพย�แห�ง
ประเทศไทย www.set.or.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ในป� 2563 บร�ษัทฯ ได�เป�ดเผยข�อมูลเป�นไปตามข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� นอกจากนี้ยังมีการเป�ดเผยข�อมูลสำคัญในเร�่องอื่นๆ เพื่อ
แสดงถึงความโปร�งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้ 
 • การกำกับดูแลกิจการ บร�ษัทฯ ได�จัดทำและเป�ดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแล
กิจการ จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน โดยเผยแพร�บน
เว็บไซต�ของบร�ษัท
 • โครงสร�างการถือหุ�น มีการเป�ดเผยรายช�่อผู�ถือหุ�น 10 อันดับแรก ณ วันป�ดสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นเพื่อ
ประชุมสามัญประจำป� บนเว็บไซต�ของบร�ษัท
 • รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทต�อรายงานทางการเง�น คณะกรรมการบร�ษัท
ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเง�นท่ีถูกต�อง น�าเช�อ่ถือ และเป�นไปตามมาตรฐานการบัญช� 
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเง�นว�ามีความถูกต�อง โดยแสดงควบคู�กับรายงานของ
ผู�สอบบัญช�ในรายงานประจำป� ซ�่งรายงานทางการเง�นผ�านการตรวจสอบและรับรองจากผู�สอบบัญช�รับอนุญาต  
ซ�ง่เป�นรายงานแบบไม�มีเง�อ่นไข และได�แสดงความเห็นต�องบการเง�นของบร�ษัทว�าถูกต�องตามท่ีควรในสาระสำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น
 • การทำหน�าที่ของคณะกรรมการบร�ษัท และคณะกรรมการชุดย�อย มีการเป�ดเผยบทบาทหน�าที่ของ
คณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดย�อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการบร�ษัท
แต�ละคนเข�าร�วมประชุมในป�ท่ีผ�านมา ตามรายละเอียดหัวข�อ “โครงสร�างการจัดการ” และหัวข�อ “หลักการกำกับ
ดูแลกิจการ” เร�่องคณะกรรมการชุดย�อย
 • การถือครองหลักทรัพย�กรรมการและผู�บร�หาร มีการเป�ดเผยการถือหุ�นและการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หุ�นบร�ษัทระหว�างป� ของกรรมการและผู�บร�หาร รวมท้ังคู�สมรส และบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ ไว�ในรายงานประจำป� 
และแบบแสดงรายการข�อมูลประจำป� (แบบ 56-1)  
 • ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บร�หาร มีการเป�ดเผยค�าตอบแทนแก�กรรมการและผู�บร�หาร รวมท้ังรูปแบบ 
ลักษณะ และจำนวนค�าตอบแทนที่ได�รับจากการเป�นกรรมการบร�ษัทและกรรมการชุดย�อยเป�นรายบุคคล 
ตามรายละเอียดหัวข�อ “โครงสร�างการจัดการ” เร�่องค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัท
 • รายงานการมีส�วนได�เสียของกรรมการและผู�บร�หาร บร�ษัทฯ กำหนดให�กรรมการและผู�บร�หาร รายงาน
การมีส�วนได�เสียของกรรมการ ผู�บร�หาร และบุคคลท่ีเก่ียวข�อง ในแบบรายงานการมีส�วนได�เสียของกรรมการบร�ษัท
และผู�บร�หาร ภายใน 1 เดือน นับแต�วันท่ีได�รับการแต�งต้ัง หากมีการเปล่ียนแปลงข�อมูลให�กรรมการและผู�บร�หาร 
นำส�งรายงานการมีส�วนได�เสีย โดยจัดส�งให�เลขานุการบร�ษัท และเลขานุการบร�ษัทจะส�งสำเนารายงานการมีส�วน
ได�เสียให�ประธานกรรมการบร�ษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต�วันที่ได�รับ
รายงาน    
 • การทำรายการระหว�างกัน คณะกรรมการบร�ษัทได�กำหนดนโยบายให�บร�ษัทต�องปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยในกรณีที่มีการทำรายการระหว�างกันที่สำคัญ ถึงแม�ว�าจำนวนเง�นที่อนุมัติ
จะอยู�ในอำนาจท่ีคณะกรรมการบร�หารสามารถอนุมัติได�ก็ตาม บร�ษัทฯ จะนำเสนอให�คณะกรรมการบร�หารพิจารณา
ให�ความเห็นชอบ และ/หร�อ อนุมัติ แล�วแต�กรณี หลังจากน้ันจะนำเร�อ่งท่ีมีขนาดรายการท่ีมีนัยสำคัญเข�าท่ีประชุม
คณะกรรมการบร�ษัท ซ�ง่คณะกรรมการตรวจสอบได�เข�าร�วมประชุมและแสดงความคิดเห็นหากมีความเห็นท่ีแตกต�าง  
โดยกรรมการผู�มีส�วนได�เสียไม�ได�อยู�ในที่ประชุมและไม�ได�ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให�การตัดสินใจของคณะ
กรรมการบร�ษัทและผู�บร�หารเป�นไปอย�างยุติธรรมเพื่อประโยชน�ของผู�ถือหุ�นอย�างแท�จร�ง ก�อนที่จะดำเนินการ
แจ�งต�อตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ตามรายละเอียดในหัวข�อ “รายการระหว�างกัน”



บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน) 52

การกำกับดูแลกิจการ

 • นโยบายการแจ�งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) คณะกรรมการบร�ษัทเป�ดโอกาส
ให�พนักงานและผู�มีส�วนได�เสีย แจ�งเบาะแส หร�อข�อร�องเร�ยน เมื่อพบเร�่องที่อาจเป�นการกระทำผิดกฎหมาย 
การทุจร�ตหร�อประพฤติมิชอบของพนักงานในบร�ษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป�นป�ญหาและก�อให�เกิดความ
เสียหายต�อบร�ษัท รวมทั้งการรับข�อร�องเร�ยนในกรณีที่พนักงานและผู�มีส�วนได�เสียถูกละเมิดสิทธ� หร�อไม�ได�รับ
ความเป�นธรรม โดยผ�านช�องทางและกระบวนการที่บร�ษัทกำหนด 
 • ความสัมพันธ�กับผู�ลงทุน คณะกรรมการบร�ษัทให�ความสำคัญต�อการเป�ดเผยข�อมูลที่มีความโปร�งใส 
ท้ังข�อมูลทางการเง�นและข�อมูลสำคัญท่ีมีผลกระทบต�อราคาหลักทรัพย�ของบร�ษัท โดยเผยแพร�อย�างท่ัวถึง และทัน
ต�อเวลา เพื่อให�ผู�ลงทุนและผู�ที่เกี่ยวข�องได�รับทราบผ�านช�องทางและการเผยแพร�ข�อมูลของตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทย และผ�านทางเว็บไซต�ของบร�ษัท www.sahapat.co.th ทั้งนี้ ยังได�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นและ
นักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามข�อสงสัยต�างๆ ได� โดยบร�ษัทฯ ได�มอบหมายให�บุคคลที่สามารถให�ข�อมูลและ
ข�าวสารตามที่นักลงทุนและผู�เก่ียวข�องต�องการ โดยสามารถติดต�อได�ที่ 
   นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร เลขานุการบร�ษัท
   โทรศัพท� 0-2318-0062 ต�อ 1200 
   โทรสาร 0-2318-1152  
   E-Mail : invest@sahapat.co.th
  เนื่องจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส�งผลให�ในป� 2563 บร�ษัทฯ และบร�ษัท
ในกลุ�มสหพัฒน� ไม�ได�จัดงาน “นักว�เคราะห� นักลงทุน พบกลุ�มสหพัฒน�” ดังเช�นทุกป� แต�ประธานบร�ษัท 
และกรรมการผู�อำนวยการ ได�มีการให�สัมภาษณ�ส่ือมวลชนต�างๆ เก่ียวกับแผนการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทในภาวะ
ที่ต�องรับมือกับภาวะว�กฤต COVID-19 การปรับตัวรับมือของบร�ษัท ทั้งการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
ผลิตภัณฑ� บร�การ รวมถึงผลการดำเนินงาน และมุมมองเศรษฐกิจของประเทศไทย 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท

 5.1 โครงสร�างคณะกรรมการบร�ษัท
   (1) องค�ประกอบของคณะกรรมการบร�ษัท 
    คณะกรรมการบร�ษัท มีจำนวน 15 ท�าน ประกอบด�วย
    -   กรรมการที่ไม�ได�เป�นผู�บร�หาร 5    ท�าน
    -   กรรมการอิสระ  5    ท�าน
    -   กรรมการที่เป�นผู�บร�หาร  5    ท�าน
   คณะกรรมการบร�ษัท ประกอบด�วยบุคคลที่มีความรู� ความสามารถ ความเช�่ยวชาญหลากหลาย 
มีภาวะผู�นำ มีว�สัยทัศน� มีคุณธรรม จร�ยธรรม และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบร�ษัท
ที่ไม�ได�เป�นกรรมการบร�หารอย�างน�อย 1 คน ที่มีประสบการณ�ในธุรกิจที่บร�ษัทดำเนินกิจการอยู� และมีกรรมการ
อิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� กรรมการบร�ษัททุกคนมีความ
ตั้งใจในการปฏิบัติหน�าที่กรรมการบร�ษัทตามที่ได�รับความไว�วางใจจากคณะกรรมการบร�ษัทและผู�ถือหุ�น มีความ
เป�นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให�ความเห็นชอบในเร�่องต�างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน�สูงสุด
ของบร�ษัทเป�นสำคัญ
   บร�ษัทฯ มีกรรมการอิสระ 5 ท�าน ซ�่งเป�นไปตามข�อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ท่ีกำหนดไว�ให�บร�ษัทจดทะเบียนต�องมีกรรมการอิสระอย�างน�อย 
1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
   บร�ษัทฯ กำหนดให�มีคณะกรรมการของบร�ษัทไม�น�อยกว�า 5 คน คุณสมบัติของกรรมการต�องเป�น
บุคคลธรรมดา และ 
   1. บรรลุนิติภาวะ
   2. ไม�เป�นบุคคลล�มละลาย คนไร�ความสามารถ หร�อคนเสมือนไร�ความสามารถ
   3. ไม�เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให�จำคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย�ท่ีได�กระทำโดยทุจร�ต
   4. ไม�เคยถูกลงโทษไล�ออกหร�อปลดออกจากราชการ หร�อองค�การ หร�อหน�วยงานของรัฐ ฐานทุจร�ต
ต�อหน�าที่
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   (2)   การสรรหาและแต�งตั้งกรรมการและผู�บร�หารระดับสูงสุด
   ว�ธ�การสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต�งตั้งเป�นกรรมการบร�ษัทและกรรมการอิสระ
   หลักเกณฑ�ในการคัดเลือกกรรมการ 
   ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเสนอให�เข�าดํารงตําแหน�งกรรมการ บร�ษัทฯ ได�กําหนดหลักเกณฑ�
การพิจารณาดังนี้ 
   1. มีคุณสมบัติสอดคล�องตาม พ.ร.บ.บร�ษัทมหาชนฯ พ.ร.บ.หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� กฎเกณฑ�
ต�างๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
   2. คุณสมบัติของกรรมการท่ีต�องการสรรหาให�มีความหลากหลาย (Board Diversity) ท้ังทางด�าน 
คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะว�ชาช�พ ความเช�ย่วชาญเฉพาะด�านท่ีเป�นประโยชน�ต�อธุรกิจของบร�ษัท และสอดคล�อง
กับกลยุทธ�ในการดําเนินธุรกิจของบร�ษัท โดยไม�มีการกีดกันทางเพศ อายุ เช�้อชาติ เป�นต�น 
   3. มีภาวะผู�นํา มีว�สัยทัศน� มีคุณธรรมและจร�ยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปร�งใส 
   4. มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมายและข�อบังคับของบร�ษัท 
   5. กรณีเสนอช�อ่กรรมการเดิมกลับเข�ามาดํารงตําแหน�ง จะพิจารณาเพ่ิมเติมในเร�อ่งผลการปฏิบัติงาน
ในฐานะกรรมการบร�ษัทและกรรมการชุดย�อยในช�วงที่ผ�านมา 
   6. กรณีสรรหากรรมการอิสระ ต�องมีคุณสมบัติตามเกณฑ�ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

   กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ 
   1. คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน�าท่ีสรรหาบุคคลผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข�าดํารงตําแหน�ง
กรรมการบร�ษัท โดยนําเสนอต�อที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทเพื่อพิจารณาก�อนเสนอให�ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ประจําป�เลือกต้ัง ด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว�นแต�ในกรณีท่ีมิใช�
เป�นการออกตามวาระและ ยังคงเหลือวาระไม�น�อยกว�า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทเป�นผู�เลือกบุคคล
ท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการบร�ษัท ด�วยคะแนนเสียงไม�ต่ำกว�าสามในส่ีของจํานวน
กรรมการบร�ษัทท่ียังเหลืออยู� ท้ังน้ี บุคคลท่ีเข�ามาเป�นกรรมการบร�ษัทดังกล�าวจะมีวาระการดํารงตําแหน�งเท�ากับ
วาระที่ยังเหลืออยู�ของกรรมการบร�ษัทที่ตนแทน 
   2. คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาทักษะ ประสบการณ� ความรู� และความเช�ย่วชาญเฉพาะด�านของ
คณะกรรมการ เพ่ือเป�นข�อมูลใช�ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการให�สอดคล�องกับกลยุทธ�ในการดําเนินธุรกิจ
ของบร�ษัท นอกจากนี้ ในการสรรหาคัดเลือกกรรมการรายใหม� คณะกรรมการสรรหาฯ ได�พิจารณาเพิ่มเติมใน
เร�่องความรู� ความสามารถ ประสบการณ�ที่เป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าที่กรรมการและมีความจําเป�นต�อ
องค�ประกอบของโครงสร�างคณะกรรมการที่ยังขาดอยู� 
   3. เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นรายย�อยมีส�วนร�วมในการเสนอช�่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป�น
กรรมการ สําหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ 
จะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บร�ษัทฯ ได�กําหนดไว� ซ�่งเป�นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑ�พ้ืนฐานดังกล�าวแล�วข�างต�น 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ  
   คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบร�ษัท เป�นไปตามข�อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ดังต�อไปนี้
   1. ถือหุ�นไม�เกินร�อยละหน่ึงของจำนวนหุ�นท่ีมีสิทธ�ออกเสียงท้ังหมดของบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย 
    บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อ ผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท ท้ังน้ี ให�นับรวมการถือหุ�นของผู�ท่ี
    เก่ียวข�องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด�วย
   2. ไม�เป�น หร�อเคยเป�นกรรมการที่มีส�วนร�วมบร�หารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ที่ปร�กษาที่ได�เง�นเดือน
    ประจำหร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม บร�ษัทย�อยลำดับเดียวกัน 
    ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อ ของผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะ
    ดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวันท่ีได�รับแต�งต้ังเป�นกรรมการอิสระ ท้ังน้ี ลักษณะต�องห�าม
    ดังกล�าวไม�รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป�นข�าราชการ หร�อท่ีปร�กษาของส�วนราชการซ�ง่เป�น
    ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท
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  3. ไม�เป�นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ�ทางสายโลหิต หร�อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป�น
   บิดา มารดา คู�สมรส พี่น�อง และบุตร รวมทั้งคู�สมรสของบุตร ของผู�บร�หาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มี
   อำนาจควบคุม หร�อบุคคลที่จะได�รับการเสนอให�เป�นผู�บร�หาร หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท  
   หร�อบร�ษัทย�อย
  4. ไม�มี หร�อเคยมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ�
   หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท ในลักษณะที่อาจเป�นการขัดขวางการใช�ว�จารณญาณอย�างอิสระ
   ของตน รวมทั้งไม�เป�น หร�อเคยเป�นผู�ถือหุ�นที่มีนัย หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของผู�ที่มีความสัมพันธ�
   ทางธุรกิจกับบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของ
   บร�ษัท เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวันที่ได�รับแต�งตั้ง
   เป�นกรรมการอิสระ 
    ความสัมพันธ�ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค�าที่กระทำเป�นปกติเพื่อ
   ประกอบกิจการ การเช�า หร�อให�เช�าอสังหาร�มทรัพย� รายการเก่ียวกับสินทรัพย�หร�อบร�การ หร�อการให� 
   หร�อรับความช�วยเหลือทางการเง�น ด�วยการรับ หร�อให�กู�ยืม ค้ำประกัน การให�สินทรัพย�เป�นหลัก
   ประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ�อื่นทำนองเดียวกัน ซ�่งเป�นผลให�บร�ษัท หร�อ คู�สัญญามีภาระหนี้
   ที่ต�องชำระต�ออีกฝ�ายหนึ่ง ตั้งแต�ร�อยละสามของสินทรัพย�ที่มีตัวตนสุทธ�ของบร�ษัท หร�อตั้งแต�ยี่สิบ
   ล�านบาทข�้นไปแล�วแต�จำนวนใดจะต่ำกว�า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล�าวให�เป�นไปตามว�ธ�การ
   คำนวณมูลค�าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว�าด�วยหลักเกณฑ�
   ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต�ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล�าว ให�นับรวมภาระ
   หนี้ที่เกิดข�้นในระหว�างหนึ่งป�ก�อนวันที่มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
  5. ไม�เป�นหร�อเคยเป�นผู�สอบบัญช�ของบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อ
   ผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท และไม�เป�นผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย ผู�มีอำนาจควบคุม หร�อหุ�นส�วนของสำนักงาน
   สอบบัญช� ซ�่งมีผู�สอบบัญช�ของบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มี
   อำนาจควบคุมของบร�ษัทสังกัดอยู� เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า
   สองป�ก�อนวันที่ได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการอิสระ
  6. ไม�เป�นหร�อเคยเป�นผู�ให�บร�การทางว�ชาช�พใดๆ ซ�่งรวมถึงการให�บร�การเป�นที่ปร�กษากฎหมาย หร�อ
   ท่ีปร�กษาทางการเง�น ซ�ง่ได�รับค�าบร�การเกินกว�าสองล�านบาทต�อป�จากบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย 
   บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท และไม�เป�นผู�ถือหุ�นที่มีนัย ผู�มีอำนาจ
   ควบคุม หร�อหุ�นส�วนของผู�ให�บร�การทางว�ชาช�พนั้นด�วย เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าว
   มาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวันที่ได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการอิสระ
  7. ไม�เป�นกรรมการที่ได�รับการแต�งตั้งข�้น เพื่อเป�นตัวแทนของกรรมการของบร�ษัท ผู�ถือหุ�นรายใหญ� 
   หร�อผู�ถือหุ�น ซ�่งเป�นผู�ที่เกี่ยวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ�    
  8. ไม�ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบร�ษัท หร�อบร�ษัท
   ย�อย หร�อไม�เป�นหุ�นส�วนที่มีนัยในห�างหุ�นส�วน หร�อเป�นกรรมการที่มีส�วนร�วมบร�หารงาน ลูกจ�าง 
   พนักงาน ที่ปร�กษาที่รับเง�นเดือนประจำ หร�อถือหุ�นเกินร�อยละหนึ่งของจำนวนหุ�นที่มีสิทธ�ออกเสียง
   ท้ังหมดของบร�ษัทอ่ืน ซ�ง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันท่ีมีนัยกับกิจการ
   ของบร�ษัท หร�อบร�ษัทย�อย
  9. ไม�มีลักษณะอื่นใดที่ทำให�ไม�สามารถให�ความเห็นอย�างเป�นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบร�ษัท

  ภายหลังได�รับการแต�งตั้งให�เป�นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป�นไปตาม 1 ถึง 9 แล�ว กรรมการอิสระ
อาจได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท ให�ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย 
บร�ษัทร�วม บร�ษัทย�อยลำดับเดียวกัน ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อ ผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค�คณะ (collective decision) ได� 
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  (3) จำนวนบร�ษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน�ง
   บร�ษัทฯ ได�เป�ดเผยข�อมูลการดำรงตำแหน�งของกรรมการแต�ละคนในบร�ษัทอื่นไว�ในหัวข�อ “ข�อมูล
ส�วนบุคคลของกรรมการบร�ษัทและผู�บร�หาร” ซ�่งในป�จจุบัน คณะกรรมการบร�ษัทไม�มีกรรมการที่ดำรงตำแหน�ง
กรรมการบร�ษัทจดทะเบียนมากกว�า 5 แห�ง 
  (4) การรวมหร�อแยกตำแหน�ง
   ประธานกรรมการบร�ษัท และประธานกรรมการบร�หาร ไม�ได�เป�นบุคคลเดียวกันกับกรรมการ
ผู�อำนวยการ จ�งทำหน�าท่ีต�างกัน แต�ก็ถ�วงดุลซ�ง่กันและกัน ถึงแม�ประธานกรรมการบร�ษัท และประธานกรรมการ
บร�หารจะเป�นบุคคลคนเดียวกัน แต�มีการแบ�งแยกหน�าที่โดยชัดเจน โดยประธานกรรมการบร�ษัทเป�นผู�นำฝ�าย
นโยบาย กำกับดูแลการทำงานของฝ�ายบร�หาร และเป�นผู�ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท การประชุม 
ผู�ถือหุ�นให�มีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผล เป�ดโอกาสให�กรรมการบร�ษัท แสดงความคิดเห็นได�อย�างอิสระใน
การประชุมคณะกรรมการบร�ษัท และเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามได�อย�างเต็มที่ในการประชุมผู�ถือหุ�น ประธาน
กรรมการบร�หารเป�นผู�นำในการบร�หารงาน และวางแผนการปฏิบัติงานให�เป�นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บร�ษัทกำหนด ส�วนกรรมการผู�อำนวยการ เป�นผู�นำด�านการจัดการให�เป�นไปตามแผนการปฏิบัติงานและนโยบาย
ท่ีกำหนด นอกจากน้ี บร�ษัทฯ ยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน�าท่ีของคณะกรรมการแต�ละคณะ และของฝ�ายจัดการ
ไว�อย�างชัดเจนเป�นลายลักษณ�อักษร จัดทำเป�นกฎบัตรคณะกรรมการแต�ละคณะ กฎบัตรคณะกรรมการบร�หาร
และกำหนดอำนาจหน�าที่และความรับิดชอบของกรรมการผู�อำนวยการ เป�นลายลักษณ�อักษร มีการแยกอำนาจ
ไว�อย�างชัดเจน เพื่อความโปร�งใสในการบร�หารจัดการ
  (5) เลขานุการบร�ษัท
   คณะกรรมการบร�ษัทได�แต�งต้ัง นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร ซ�ง่เป�นผู�ท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ�ท่ีเหมาะสม
ให�ดำรงตำแหน�งเป�นเลขานุการบร�ษัท โดยให�มีบทบาทหน�าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีบร�ษัทกำหนดไว� (รายละเอียด
อยู�ในหัวข�อ “โครงสร�างการจัดการ เร�่อง เลขานุการบร�ษัท”) 

 5.2 คณะกรรมการชุดย�อย
   เพ่ือให�ผู�ถือหุ�นม่ันใจในการดำเนินงานของบร�ษัท ว�ามีการดำเนินงานท่ีโปร�งใส มีผู�กล่ันกรอง สอบทาน
และให�คำแนะนำอย�างรอบคอบ คณะกรรมการบร�ษัทจ�งได�แต�งตั้งคณะกรรมการชุดย�อย เพื่อทำหน�าที่ดังกล�าว 
และรายงานผลต�อคณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการชุดย�อยในป�จจุบันประกอบด�วย คณะกรรมการบร�หาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
และคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีขอบเขตอำนาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต�ละชุด
เป�นอิสระกัน เพื่อช�วยในการกำกับดูแลกิจการของบร�ษัท มีประธานคณะกรรมการชุดย�อยทุกคณะทำหน�าที่ดูแล
การปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับนโยบายของคณะกรรมการบร�ษัท และรายงานผลการปฏิบัติงานต�อที่ประชุม
คณะกรรมการบร�ษัท

ขอบเขตอำนาจหน�าที่ของคณะกรรมการชุดย�อยแต�ละคณะ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรรมการบร�ษัทเป�นผู �แต�งตั ้งกรรมการบร�ษัท ที ่มีคุณสมบัติเป�น
กรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีความเป�นอิสระ จำนวน 3 คน ดังรายช�่อ
ต�อไปนี้

เข�าร�วมประชุม / 
ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ตำแหน�งช�่อ

1. นายวศิน เตยะธ�ติ

2. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน� มีเพียร

3. นายขจรศักดิ์ วันรัตน�เศรษฐ

4/5

5/5

5/5

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ
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 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. กำหนดให�มีการประสานความเข�าใจให�อยู�ในแนวทางเดียวกันระหว�างผู�สอบบัญช� คณะกรรมการบร�ษัท 
  และหน�วยงานตรวจสอบภายใน
 2. มีอำนาจเช�ญ ผู�บร�หาร ฝ�ายจัดการ ฝ�ายตรวจสอบภายใน หร�อพนักงานของบร�ษัทที่เกี่ยวข�องมาช�้แจง
  ให�ความเห็นร�วมประชุม หร�อส�งเอกสารตามท่ีเห็นว�าเก่ียวข�องจำเป�น ตลอดจนเข�าถึงข�อมูลได�ทุกระดับ
  ขององค�กร
 3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู�ที่เกี่ยวข�อง และเร�่องที่เกี่ยวข�อง ภายในขอบเขตของอำนาจและหน�าที่ของ
  คณะกรรมการตรวจสอบ
 4. ปร�กษาผู�เช�่ยวชาญ หร�อที่ปร�กษาของบร�ษัท (ถ�ามี) หร�อจ�างที่ปร�กษา หร�อผู�เช�่ยวชาญภายนอก ในกรณี
  จำเป�นด�วยค�าใช�จ�ายของบร�ษัท 

 หน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. สอบทานให�บร�ษัทมีการรายงานทางการเง�นอย�างถูกต�องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญช�
  ที่สำคัญของบร�ษัท รวมทั้งเป�ดเผยข�อมูลให�เป�นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น
 2. สอบทานให�บร�ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) การบร�หารความเสี่ยง และระบบการ
  ตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธ�ผล  
 3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชันของบร�ษัท
 4. พิจารณาความเป�นอิสระของหน�วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให�ความเห็นชอบในการพิจารณา
  ประเมิน แต�งต้ัง โยกย�าย เลิกจ�างหัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายใน หร�อหน�วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ
  เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน รวมท้ังดูแลให�ผู�ดำรงตำแหน�งหัวหน�างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา 
  ประสบการณ� การพัฒนาฝ�กอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน�าที่
 5. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของหน�วยงานตรวจสอบภายใน
 6. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน�วยงานตรวจสอบภายใน
 7. สอบทานให�บร�ษัทปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกำหนดของตลาด
  หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข�องกับธุรกิจของบร�ษัท
 8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต�งตั้ง และเลิกจ�าง บุคคลซ�่งมีความเป�นอิสระ เพ่ือทำหน�าที่เป�นผู�สอบบัญช�
  ของบร�ษัทและเสนอค�าตอบแทนของบุคคลดังกล�าว เพื่อขอรับการอนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�น รวมทั้ง
  เข�าร�วมประชุมกับผู�สอบบัญช� โดยไม�มีฝ�ายจัดการเข�าร�วมประชุมด�วยอย�างน�อยป�ละ 1 คร้ัง
 9. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหร�อรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� ให�เป�นไปตามกฎหมาย
  และข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้
  เพ่ือให�มั่นใจว�ารายการดังกล�าวสมเหตุสมผล และเป�นประโยชน�สูงสุดต�อบร�ษัท
 10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป�ดเผยไว�ในรายงานประจำป�ของบร�ษัท ซ�ง่รายงานดังกล�าว
  ต�องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต�องประกอบด�วยข�อมูลอย�างน�อยดังต�อไปนี้
  (ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต�อง ครบถ�วน เป�นที่เช�่อถือได�ของรายงานทางการเง�นของบร�ษัท
  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบร�หารความเสี่ยงและการทุจร�ต 
   คอร�รัปชันของบร�ษัท
  (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกำหนดของ
   ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย หร�อกฎหมายที่เก่ียวข�องกับธุรกิจของบร�ษัท
  (ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู�สอบบัญช� และหัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายใน
  (จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�
  (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข�าร�วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต�ละท�าน
  (ช) ความเห็นหร�อข�อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได�รับจากการปฏิบัติหน�าที่ตามกฎบัตร
   (charter)
  (ซ) รายการอื่นที่เห็นว�าผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต�ขอบเขตหน�าที่และความรับผิดชอบ
   ที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท
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เข�าร�วมประชุม / 
ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ตำแหน�งช�่อ

1. นายบุญชัย โชควัฒนา

2.  นายเวทิต โชควัฒนา

3. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

2/2

2/2

2/2

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

 11. ในการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหร�อมีข�อสงสัยว�ามีรายการ หร�อการกระทำ
  ดังต�อไปนี้ ซ�่งอาจมีผลกระทบอย�างมีนัยสำคัญต�อฐานะการเง�นและผลการดำเนินงานของบร�ษัท 
  ให�คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต�อคณะกรรมการบร�ษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก�ไขภายในเวลา
  ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  (ก) รายการที่เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�
  (ข) การทุจร�ตคอร�รัปชัน หร�อมีสิ่งผิดปกติ หร�อมีความบกพร�องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  (ค) การฝ�าฝ�นกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�ง
   ประเทศไทย หร�อกฎหมายที่เก่ียวข�องกับธุรกิจของบร�ษัท 
  หากคณะกรรมการบร�ษัท หร�อผู�บร�หาร ไม�ดำเนินการให�มีการปรับปรุงแก�ไขภายในเวลาที่กำหนด  
 กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว�ามีรายการหร�อการกระทำดังกล�าวต�อสำนักงานคณะกรรมการ
 กำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� หร�อตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
 12. สนับสนุนและติดตามให�บร�ษัทมีระบบการบร�หารความเสี่ยงอย�างมีประสิทธ�ภาพ
 13. ดูแลให�บร�ษัท มีช�องทางการรับแจ�งเบาะแสและข�อร�องเร�ยนต�างๆ เกี่ยวกับรายการในงบการเง�นที่ไม�
  เหมาะสม การทุจร�ตคอร�รัปชัน หร�อประเด็นอื่นๆ โดยมีกระบวนการป�องกัน และการรักษาความลับ
  ของผู�แจ�งเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เป�นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่
  เหมาะสม
 14. ดูแลให�บร�ษัทมีระบบการบร�หารงานด�วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 15. ทบทวน ปรับปรุง และแก�ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป�นประจำทุกป� และนำเสนอต�อคณะ
  กรรมการบร�ษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 16. จัดให�มีการประเมินตนเองอย�างน�อยป�ละ 1 คร้ัง
 17. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย ด�วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
  โดยอาศัยอำนาจตามข�อบังคับของบร�ษัท และตามกฎหมาย

2.   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน คณะกรรมการบร�ษัทเป�นผู�แต�งตั ้งกรรมการบร�ษัท 
จำนวน 3 คน เป�นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน ดังรายช�่อต�อไปนี้

 อำนาจดำเนินการ
 1. มีอำนาจเช�ญฝ�ายจัดการ หร�อพนักงานของบร�ษัทที่เกี่ยวข�องมาช�้แจง ให�ความเห็นร�วมประชุม หร�อส�ง
  เอกสารตามที่เห็นว�าเกี่ยวข�องจำเป�น
 2. ปร�กษาผู�เช�่ยวชาญ หร�อที่ปร�กษาของบร�ษัท (ถ�ามี) หร�อ จ�างที่ปร�กษา หร�อผู�เช�่ยวชาญ ภายนอกใน
  กรณีจำเป�นด�วยค�าใช�จ�ายของบร�ษัท

 หน�าที่และความรับผิดชอบ
 2.1 การสรรหา
  1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู�มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข�าดำรงตำแหน�งกรรมการบร�ษัท 
  2. ตรวจสอบประวัติและข�อมูลต�างๆ ของบุคคลท่ีได�รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู� ความสามารถ  
   ประสบการณ� ความเช�ย่วชาญจากหลากหลายว�ชาช�พ มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม โดยเป�นไปตามข�อบังคับ
   ของบร�ษัท และกฎหมายที่เก่ียวข�อง
  3. จัดทำความเห็นหร�อข�อเสนอแนะต�างๆ เพ่ือใช�ประกอบการพิจารณา
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  4. เสนอช�่อบุคคลที่ได�รับการคัดเลือกต�อคณะกรรมการบร�ษัท เพื่อพิจารณา
  5. ปรับปรุงและแก�ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน และนำเสนอต�อคณะ
   กรรมการบร�ษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย

 2.2 การกำหนดค�าตอบแทน
  1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัทในแต�ละป�
  2. พิจารณากำหนดวงเง�นค�าตอบแทนสำหรับกรรมการบร�ษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของ
   บร�ษัท วงเง�นค�าตอบแทนท่ีได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น และจำนวนเง�นค�าตอบแทนท่ีจ�ายในป�
   ท่ีผ�านมา เพ่ือนำเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัทพิจารณา และนำเสนอต�อท่ีประชุม ผู�ถือหุ�นเพ่ืออนุมัติ
  3. พิจารณาจัดสรรค�าตอบแทนแก�กรรมการบร�ษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน�าที่
   และปร�มาณความรับผิดชอบ ภายในวงเง�นที่ผู�ถือหุ�นได�อนุมัติและนำเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัท
   เพ่ืออนุมัติ
  4. พิจารณาจัดสรรค�าตอบแทนแก�กรรมการชุดย�อยต�างๆ (ที่มิได�ดำรงตำแหน�งกรรมการบร�ษัท)  
   โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน�าที่ และปร�มาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต�อ 
   คณะกรรมการบร�ษัทเพื่ออนุมัติ
  5. ปรับปรุงและแก�ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน และนำเสนอต�อ
   คณะกรรมการบร�ษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย

3. คณะกรรมการบร�หารความเส่ียง คณะกรรมการบร�ษัทเป�นผู�แต�งต้ังกรรมการบร�หารความเส่ียง และ/หร�อ
บุคคลอื่นทั้งที่มีฐานะเป�นพนักงาน หร�อลูกจ�างของบร�ษัท และ/หร�อ บุคคลภายนอกให�ดำรงตำแหน�งดังกล�าว 
จำนวน 7 คน โดยมีรายช�่อต�อไปนี้

หมายเหตุ : ลำดับที่ 2, 3, 6, 7 ดำรงตำแหน�ง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
 1. มีอำนาจเร�ยกพนักงานของบร�ษัทที่เกี่ยวข�องมาช�้แจง ให�ความเห็น ร�วมประชุม หร�อส�งเอกสารตามที่
  เห็นว�าเกี่ยวข�องจำเป�น
 2. ปร�กษาผู�เช�ย่วชาญ หร�อท่ีปร�กษาของบร�ษัท (ถ�ามี) หร�อ จ�างท่ีปร�กษา หร�อผู�เช�ย่วชาญภายนอก ในกรณี
  จำเป�นด�วยค�าใช�จ�ายของบร�ษัท
 3. มีอำนาจแต�งตั้งคณะทำงานประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค�กร ตลอดจนแต�งตั้งคณะทำงานอื่นตามที่
  เห็นจำเป�น

เข�าร�วมประชุม / 
ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ตำแหน�งช�่อ

1. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

2. นางนพวรรณ คล�ายโอภาส

3. นายสุรพงษ� โศภนกิจ

4. นายพีระพล จันทร�ว�จ�ตร

5. นางสาวจำนงค� ศร�อัมพรกุล

6. นายการณ�ธว�ศ แก�วกิ้ม

7. นางสาวลักษณาภรณ� จ�้วผกานนท�

8/8

3/3

3/3

8/8

8/8

3/3

3/3

ประธานคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

กรรมการบร�หารความเสี่ยง
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 หน�าที่และความรับผิดชอบ 
 1. กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค� และกรอบการบร�หารความเส่ียง เพ่ือเป�นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวน
  การบร�หารความเสี่ยง ให�สอดคล�องกับเป�าหมายและกลยุทธ�ของธุรกิจ และจัดระบบการบร�หารความ
  เสี่ยงของบร�ษัทให�เกิดความชัดเจนและมีประสิทธ�ภาพอย�างต�อเนื่อง รวมถึงความเพียงพอของระบบ
  ควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงต�างๆ ที่สำคัญ และรายงานต�อคณะกรรมการบร�ษัท
 2. กำกับดูแลให�มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาป�จจัยทั้งภายนอกและภายในองค�กร ที่อาจส�งผลให�
  บร�ษัทไม�สามารถบรรลุวัตถุประสงค�ที่กำหนดไว� และมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดข�้นของ
  ความเสี่ยงที่ได�ระบุไว� เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช�ว�ธ�จัดการความเสี่ยงได�อย�างเหมาะสม 
 3. ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสอบทาน แผนงานและรายงานการบร�หารความเสี่ยงที่
  สำคัญ เพื่อให�มั่นใจว�ามีการบร�หารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธ�ภาพ สอดคล�องกับ
  กลยุทธ�การดำเนินงานของบร�ษัท และสภาวการณ�ที่เปลี่ยนแปลง
 4. สนับสนุน และพัฒนาการบร�หารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค�กร 
 5. ทบทวน ปรับปรุง แก�ไข กฎบัตรคณะกรรมการบร�หารความเส่ียง และนำเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัท
  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อ คณะกรรมการบร�หารมอบหมาย

  ในป� 2563 มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง โดยได�รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบร�ษัท คร้ังท่ี 14 (ชุดท่ี 26) เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2563 และมีผลใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี 19 มิถุนายน 
2563 เป�นต�นไป

4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบร�ษัทเป�นผู�แต�งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 7 คน 
เพ่ือทําหน�าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท ด�านธรรมาภิบาล ช�วยสนับสนุนการดําเนินกิจการ
ต�างๆ ให�บรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค�และเป�าหมายท่ีกําหนดไว�เพ่ือเป�นการสร�างมูลค�าเพ่ิม ความเช�อ่ม่ัน
ให�กับผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วน ดังมีรายช�่อต�อไปนี้

 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
 1. มีอํานาจเช�ญฝ�ายจัดการ หร�อพนักงานของบร�ษัทที่เกี่ยวข�องมาช�้แจงให�ความเห็น ร�วมประชุมหร�อ
  ส�งเอกสารตามที่เห็นว�าเกี่ยวข�องจําเป�น 
 2. ขอรับคําปร�กษาจากผู�เช�่ยวชาญ หร�อที่ปร�กษาของบร�ษัท (ถ�ามี) หร�อ จ�างที่ปร�กษา หร�อผู�เช�่ยวชาญ
  ภายนอกในกรณีจําเป�นด�วยค�าใช�จ�ายของบร�ษัท 
 3. มีอํานาจแต�งตั้งคณะทํางาน เพื่อดําเนินการด�านธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค�กร

เข�าร�วมประชุม / 
ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ตำแหน�งช�่อ

1. นางผาสุข รักษาวงศ�

2. นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร

3. นายพิพัฒน� โควศุภมงคล

4. นายปุณว�ร� สุขเย็น 

5. นางสาวสุนันทา มงคลกิจทว�ผล

6. นางสาวชมพูนุท โพธ�์ทองคำ

7. นายไพฑูณร� ชูทอง

7/7

7/7

6/7

7/7

7/7

7/7

7/7

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการธรรมาภิบาล
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การกำกับดูแลกิจการ

 หน�าที่และความรับผิดชอบ 
 1.  กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ หลักการกํากับดูแลกิจการ จร�ยธรรมใน
การดําเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน นโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน และระเบียบ
ปฏิบัติ ให�สอดคล�องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข�อบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�
เกิดความโปร�งใส เป�นธรรมและสนับสนุนการเจร�ญเติบโตของบร�ษัทอย�างยั่งยืน และรายงานต�อคณะกรรมการ
บร�ษัท อย�างน�อยป�ละ 1 คร้ัง
 2. กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ นโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน พร�อมทั้ง
  ติดตามดูแล ให�คําปร�กษา และเสนอแนะ เพ่ือพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการของบร�ษัท
 3. ปฏิบัติหน�าที่ด�วยความยุติธรรมต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม โดยปราศจากผลประโยชน�ทับซ�อน
 4. ติดตาม และทบทวนระบบงานต�างๆ ภายในองค�กรให�สอดคล�องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ ที่ดี
  ตามที่ได�กำหนดไว�
 5. รับผิดชอบในการปฏิบัติหน�าท่ีให�สำเร็จลุล�วงอย�างมีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผล โดยไม�กระทำการใดๆ 
  อันอาจนำมาซ�่งความเสียหายต�อบร�ษัท 
 6. ส�งเสร�มและสนันสนุนให�กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล
  กิจการ และนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน
 7. ทบทวน ปรับปรุง และแก�ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล และนําเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัท
  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย
หมายเหตุ : กฎบัตรคณะกรรมการธรรมภิบาล ได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัท คร้ังท่ี 14 (ชุดท่ี 26)
   เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และมีผลใช�บังคับตั้งแต�วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เป�นต�นไป

5. คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการบร�ษัทเป�นผู�แต�งต้ังกรรมการบร�ษัท และ/หร�อ บุคคลอ่ืน ท้ังท่ีมีฐานะ
เป�นพนักงาน หร�อลูกจ�างของบร�ษัท และ/หร�อบุคคลภายนอก เป�นคณะกรรมการบร�หาร ซ�่งทำหน�าที่บร�หาร
จัดการกิจการของบร�ษัท ตามที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท โดยมีรายช�่อต�อไปนี้

เข�าร�วมประชุม / 
ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ตำแหน�งช�่อ

1. นายบุญชัย โชควัฒนา

2. นางผาสุข รักษาวงศ�

3. นายเวทิต โชควัฒนา

4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

5. นายเพชร พะเนียงเวทย�
ดำรงตำแหน�ง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

6. นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร

7. นายพิพัฒน� โควศุภมงคล

8. นายวระ พันธ�กมล

9. นายปุณว�ณ� สุขเย็น

10. นายปร�ญญา สิทธ�ดำรง

11. นายพีระพล จันทร�ว�จ�ตร

12. นางศิร�วรรณ วงศ�อร�ยะกว�

10/10

10/10

6/10

9/10

6/6
    

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

ประธานกรรมการบร�หาร  

รองประธานกรรมการบร�หาร 

กรรมการบร�หาร 

กรรมการบร�หาร

กรรมการบร�หาร
    

กรรมการบร�หาร

กรรมการบร�หาร 

กรรมการบร�หาร

กรรมการบร�หาร 

กรรมการบร�หาร 

กรรมการบร�หาร 

กรรมการบร�หาร
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การกำกับดูแลกิจการ

 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบร�หาร
 1. แต�งตั้ง ถอดถอน โยกย�าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค�าตอบแทนและสวัสดิการ
  แก�พนักงานระดับต�างๆ
 2. แต�งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต�างๆ ในการบร�หารงานของบร�ษัท
 3. ออกระเบียบ ประกาศว�าด�วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให�แก�กรรรมการบร�หาร และ/หร�อ
  พนักงานผู�ดำรงตำแหน�งทางการบร�หาร เป�นผู�ลงนามอนุมัติเบิกจ�ายสินทรัพย�ของบร�ษัทได�
 4. อนุมัติการให�กู�ยืมเง�นแก�บร�ษัทที่มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบร�ษัทในฐานะผู�ถือหุ�น หร�อบร�ษัทที่มีการ
  ประกอบธุรกิจทางการค�าต�อกัน หร�อบร�ษัทอื่น ในวงเง�นแห�งละไม�เกินจำนวน 30 ล�านบาท
 5. อนุมัติการเข�าค้ำประกันวงเง�นสินเช�่อแก�บร�ษัทที่มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบร�ษัทในฐานะผู�ถือหุ�น 
  หร�อบร�ษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค�าต�อกัน หร�อบร�ษัทอื่น ในวงเง�นแห�งละไม�เกินจำนวน 30 
  ล�านบาท 
 6. อนุมัติการเข�าทำนิติกรรมที่มิใช�ธุรกรรมทางการเง�น ในวงเง�นแต�ละครั้งไม�เกินจำนวน 30 ล�านบาท 
 7. อนุมัติการได�รับ หร�อยกเลิกวงเง�นสินเช�่อ ในวงเง�นแต�ละครั้งไม�เกินจำนวน 30 ล�านบาท
 8. อนุมัติการลงทุน ขายเง�นลงทุนในหุ�นสามัญ และ/หร�อหลักทรัพย�อื่นใด ในวงเง�นแต�ละครั้ง ไม�เกิน
  จำนวน 30 ล�านบาท 
 9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย�ถาวร ในวงเง�นแต�ละครั้งไม�เกินจำนวน 30 ล�านบาท
 10. อนุมัติการจำหน�าย จ�ายโอนสินทรัพย�ถาวร ในวงเง�นแต�ละครั้งไม�เกิน จำนวน 30 ล�านบาท 
 11. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญช� ซ�่งสินทรัพย�ถาวร และสินทรัพย�ที่ไม�มีตัวตน ที่เลิกใช� ชำรุด 
  สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หร�อล�าสมัยไม�สามารถใช�งานได� มีมูลค�าทางบัญช�รวม ไม�เกินครั้งละ
  30 ล�านบาท
 12. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซ�่งวัตถุดิบ และ/หร�อสินค�าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หร�อล�าสมัย
  ซ�่งจะทำให�มีมูลค�าทางบัญช�ลดลง ไม�เกินครั้งละ 30 ล�านบาท
 13. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข�อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร�องทุกข� การฟ�องร�องคดี และ/
  หร�อการดำเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบร�ษัท สำหรับเร�อ่งท่ีมิใช�ปกติว�สัยทางการค�า
  ที่มีทุนทรัพย�ไม�เกิน 2 ล�านบาท และ/หร�อที่เป�นปกติว�สัยทางการค�าที่มีทุนทรัพย�ไม�เกินจำนวน 30 
  ล�านบาท
 14. มอบอำนาจให�แก�พนักงานระดับบร�หารของบร�ษัท หร�อบุคคลอื่นใดทำการแทนได�
 15. มีอำนาจเช�ญ ผู�บร�หาร หร�อพนักงานของบร�ษัทที่เกี่ยวข�องมาช�้แจง ให�ความเห็น ร�วมประชุม หร�อส�ง
  เอกสารตามที่เห็นว�าเกี่ยวข�องจำเป�น
 16. ปร�กษาผู�เช�่ยวชาญ หร�อที่ปร�กษาของบร�ษัท (ถ�ามี) หร�อจ�างที่ปร�กษา หร�อผู�เช�่ยวชาญภายนอก ในกรณี
  จำเป�นด�วยค�าใช�จ�ายของบร�ษัท 
 17. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

 หน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�หาร
 1. เสนอเป�าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำป�ต�อคณะกรรมการบร�ษัท
 2. รับผิดชอบในการบร�หารกิจการของบร�ษัทให�เป�นไปตามทิศทาง เป�าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบร�ษัท
 3. รับผิดชอบในการเพิ่มข�ดความสามารถในการแข�งขันของบร�ษัท และส�งเสร�มให�มีการคิดค�นนวัตกรรม
  อย�างต�อเนื่อง
 4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบร�ษัทให�เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับของบร�ษัท มติที่
  ประชุมผู�ถือหุ�น มติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข�อง
 5. กรรมการบร�หารอาจแบ�งงานกันรับผิดชอบได� โดยต�องรายงานความเป�นไปของกิจการที่ตนดูแลต�อที่
  ประชุมคณะกรรมการบร�หารให�ทราบ
 6. ดูแลให�มีการจัดทำรายงานทางการเง�น เพ่ือให�ผู�สอบบัญช�ทำการตรวจสอบ และ/หร�อสอบทาน ก�อนเสนอ
  ต�อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบร�ษัท ตามลำดับ
 7. พิจารณาเร�่องที่จะเสนอให�คณะกรรมการบร�ษัทพิจารณาให�ความเห็นชอบหร�ออนุมัติต�อไป 
 8. ปรับปรุงและแก�ไขกฎบัตรคณะกรรมการบร�หาร และนำเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย
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การกำกับดูแลกิจการ

6. กรรมการผู�อำนวยการ
 อำนาจหน�าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู�อำนวยการ
 1. มีอำนาจในการบร�หารกิจการของบร�ษัท ให�เป�นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับของ
  บร�ษัท มติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น มติท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัท มติท่ีประชุมคณะกรรมการบร�หาร ตลอดจน
  ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข�อง
 2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป�นและสมควร เพื่อให�การดำเนินการตามข�อ 1. สำเร็จ
  ลุล�วงไป และหากเป�นเร�่องที่สำคัญให�รายงาน และ/หร�อแจ�งให�คณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อคณะ
  กรรมการบร�หารรับทราบ
 3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต�งต้ัง ถอดถอน โอนย�าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางว�นัย
  ตลอดจนกำหนดค�าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการต�างๆ ต�องไม�ขัดแย�งกับ
  อำนาจของคณะกรรมการบร�หาร
 4. มีอำนาจออกระเบียบว�าด�วยการปฏิบัติงานของบร�ษัท โดยไม�ขัดแย�งกับนโยบาย ข�อบังคับ ระเบียบ 
  ข�อกำหนด คำสั่ง และมติใดๆ ของคณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อคณะกรรมการบร�หาร
 5. มีอำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย�ถาวร ในวงเง�นแต�ละคร้ังไม�เกินจำนวน 10 ล�านบาท 
 6. มีอำนาจอนุมัติการจำหน�าย จ�ายโอนในสินทรัพย�ถาวร ในวงเง�นแต�ละครั้งไม�เกินจำนวน 10 ล�านบาท
 7. มีอำนาจอนุมัติเง�นลงทุน ขายเง�นลงทุนในหุ�นสามัญ และ/หร�อหลักทรัพย�อื่นใดที่ออกโดยบร�ษัทอื่น 
  ในวงเง�นแต�ละครั้งไม�เกิน 10 ล�านบาท
 8. มีอำนาจอนุมัติจัดทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ที่ผูกพันบร�ษัท และ/หร�อที่มิใช�ปกติว�สัยของธุรกิจ ในวงเง�น 
  แต�ละครั้งไม�เกินจำนวน 10 ล�านบาท 
 9. เมื่อมีการดำเนินการใดๆ ตามข�อ  5, 6, 7, 8 ให�แจ�งการดำเนินการนั้นๆ แก�คณะกรรมการบร�ษัท 
  และ/หร�อคณะกรรมการบร�หารรับทราบ  ตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งต�อไป
 10. มอบอำนาจ และ/หร�อมอบหมายให�บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอย�างแทนได�
 11. การใช�อำนาจของกรรมการผู�อำนวยการข�างต�นไม�สามารถกระทำได� หากกรรมการผู�อำนวยการอาจมี
  ส�วนได�เสีย หร�ออาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ในลักษณะใดๆ กับบร�ษัท
 12. ในการใช�อำนาจดังกล�าว หากมีข�อสงสัย หร�อความไม�ชัดเจนในการใช�อำนาจหน�าที่ตามที่กำหนดนี้  
  ให�เสนอเร�่องให�คณะกรรมการบร�ษัทพิจารณา
 13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อคณะกรรมการบร�หารมอบหมาย 

 5.3 บทบาท หน�าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท
  (1) ภาวะผู�นำและว�สัยทัศน�
   คณะกรรมการบร�ษัทประกอบด�วยบุคคลซ�ง่มีความรู� ความสามารถ และประสบการณ�ท่ีเป�นประโยชน�
ต�อบร�ษัท มีภาวะผู�นำ และมีความเป�นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งกำกับดูแลกิจการของบร�ษัทให�เป�นไปตาม
วัตถุประสงค�และเป�าหมายที่ได�กำหนดไว� ให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อบร�ษัทและผู�ถือหุ�น 
   คณะกรรมการบร�ษัท เป�นผู�กำหนดว�สัยทัศน� พันธกิจ และมีหน�าที่รับผิดชอบในการกำหนดทิศทาง 
เป�าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบร�ษัท รวมถึงให�ความเห็นชอบ กลยุทธ� แผนงานและงบประมาณประจำป�ของ
บร�ษัท ท่ีนำเสนอโดยฝ�ายจัดการ ซ�ง่ได�ติดตามผลการดำเนินงานของฝ�ายจัดการ และดูแลให�มีการนำกลยุทธ�ของ
บร�ษัทไปปฏิบัติ โดยฝ�ายจัดการได�รายงานให�ที่ประชุมคณะกรรมการบร�หาร และคณะกรรมการบร�ษัทรับทราบ
เป�นประจำทุกเดือน ซ�่งในการประชุมแต�ละคณะจะกำหนดเป�นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบร�ษัท
  (2) ด�านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
   คณะกรรมการบร�ษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการบร�หารจัดการธุรกิจให�ดำเนินการตามหลักการ
กำกับกิจการท่ีดี จ�งได�กำหนดให�จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ข�อพึงปฏิบัติทางจร�ยธรรม ในการดำเนิน
ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน เป�นลายลักษณ�อักษร และได�รับการอนุมัติจาก
ท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัท คร้ังท่ี 1 (ชุดท่ี 26) เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2562 เพ่ือเป�นคู�มือให�กรรมการ ผู�บร�หาร
และพนักงานของบร�ษัท ยึดถือเป�นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให�บรรลุภารกิจในการดำเนินงานของบร�ษัท โดยได�
เน�นถึงหลักความรับผิดชอบ หลักความโปร�งใส หลักความซ�อ่สัตย�สุจร�ต คุณธรรมและจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
ของบร�ษัท ข�อพึงปฏิบัติของกรรมการและผู�บร�หาร ต�อผู�มีส�วนได�เสียกลุ�มต�างๆ รวมท้ังข�อพึงปฏิบัติของพนักงาน
ต�อบร�ษัท
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  (3) ความขัดแย�งของผลประโยชน�
   คณะกรรมการบร�ษัท ให�ความสำคัญในการดูแลเร�่องความขัดแย�งของผลประโยชน�หร�อรายการที่
เกี่ยวโยงกันด�วยความรอบคอบ เป�นธรรม มีกระบวนการที่โปร�งใสในการอนุมัติเข�าทำรายการ ซ�่งได�กำหนด
นโยบายที่เกี่ยวกับความขัดแย�งของผลประโยชน�ไว�เป�นส�วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส�วนของ
จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท เมื่อบร�ษัทฯ มีการทำธุรกรรมที่เป�นรายการเกี่ยวโยงกัน ได�กำหนดให�
กรรมการบร�ษัทผู�มีส�วนได�เสียไม�มีสิทธ�ออกเสียงและต�องเป�ดเผยข�อมูลอย�างครบถ�วนตามหลักเกณฑ�ของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� มีการเป�ดเผยการทำรายการท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ�านช�องทางข�าวของตลาดหลักทรัพย�ฯ และเว็บไซต�ของบร�ษัท นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังได�เป�ดเผยข�อมูลดังกล�าว
ในหัวข�อรายการระหว�างกัน ในรายงานประจำป�และแบบแสดงรายการข�อมูลประจำป� (แบบ 56-1) ของบร�ษัท
  (4) ระบบการควบคุมภายในและการบร�หารความเสี่ยง
   คณะกรรมการบร�ษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมด�านการดำเนินงาน การรายงาน
ทางการเง�น และด�านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของบร�ษัท โดยมีหน�วยงานตรวจสอบภายในทำหน�าท่ี
ตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล�าว ตลอดจนให�คำแนะนำเพื่อให�เกิด
ความมั่นใจว�า ได�ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย�างมีประสิทธ�ผล โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบต�อ
คณะกรรมการบร�หารและคณะกรรมการตรวจสอบ
   ในป� 2563 ฝ�ายตรวจสอบภายในของบร�ษัท ได�นำผลการตรวจสอบร�วมประชุมกับฝ�ายบร�หารที่
เกี่ยวข�อง เพื่อปรับปรุงแก�ไข แลกเปลี่ยนข�อคิดเห็น และผลการตรวจสอบรายงานต�อคณะกรรมการบร�หารและ
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากน้ี ได�ประชุมร�วมกับผู�สอบบัญช�รับอนุญาต เพ่ือทราบรายงานทางการเง�นเก่ียวกับ
ผลการสอบทานงบการเง�นรายไตรมาส และผลการตรวจสอบงบการเง�นประจำป�บร�ษัท และจากการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน และระบบบร�หารความเสี่ยงของบร�ษัท โดยสรุปความเห็นว�า บร�ษัทฯ มีการจัดทำงบ
การเง�นอย�างถูกต�อง ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ 
  (5) การบร�หารความเสี่ยง
   คณะกรรมการบร�ษัท ให�ความสำคัญกับการบร�หารความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต�อเป�าหมายขององค�กร 
โดยมีกระบวนการบร�หารความเสี่ยงอย�างเป�นระบบและสอดคล�องกับนโยบายของบร�ษัท 
   คณะกรรมการบร�ษัทได�แต�งตั้งคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง เพื่อทำหน�าที่กำกับดูแลให�การ
บร�หารความเส่ียงมีประสิทธ�ภาพ มีการประเมินความเส่ียง และติดตามแผนจัดการความเส่ียง พร�อมท้ังรายงาน
ต�อคณะกรรมการบร�ษัท 

 5.4 วาระการดำรงตำแหน�งของกรรมการ
  กรรมการบร�ษัท มีวาระการดำรงตำแหน�งตามข�อบังคับของบร�ษัท และเม่ือครบวาระแล�วอาจได�รับการ
เลือกตั้งกลับเข�าดำรงตำแหน�งต�อไปได�อีก
  บร�ษัทฯ ไม�ได�กำหนดอายุของกรรมการบร�ษัท จำนวนบร�ษัทที่กรรมการบร�ษัทแต�ละคนดำรงตำแหน�ง
และจำนวนวาระท่ีจะดำรงตำแหน�งติดต�อกันได�นานท่ีสุด เน่ืองจากบร�ษัทฯ มีความเช�อ่ว�าความสามารถทางธุรกิจ
และความเช�่ยวชาญของกรรมการบร�ษัทแต�ละคนไม�ได�ข�้นอยู�กับอายุของกรรมการบร�ษัท หร�อจำนวนบร�ษัทที่
กรรมการบร�ษัทแต�ละคนดำรงตำแหน�ง  

 5.5 จำนวนบร�ษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน�ง
  บร�ษัทฯ ได�เป�ดเผยรายช�อ่กรรมการบร�ษัท ประวัติ ประสบการณ� การถือหุ�น และข�อมูลการดำรงตำแหน�ง
ของกรรมการแต�ละคนในบร�ษัทอ่ืนไว�ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจำป� ซ�ง่ป�จจุบันบร�ษัทฯ 
ไม�มีกรรมการบร�ษัท ที่ดำรงตำแหน�งกรรมการบร�ษัทจดทะเบียนมากกว�า 5 บร�ษัท โดยกรรมการทุกท�านได�อุทิศ
เวลาในการปฏิบัติหน�าที่ให�กับบร�ษัทอย�างเต็มที่ โดยได�เข�าร�วมประชุมอย�างสม่ำเสมอ และทำคุณประโยชน�แก�
บร�ษัทมาโดยตลอด
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 5.6 การประชุมคณะกรรมการ
  คณะกรรมการบร�ษัท ให�ความสำคัญกับการเข�าร�วมประชุมและถือเป�นหน�าที่ เพื่อรับทราบและร�วม
ตัดสินใจในการดำเนินงานของบร�ษัท มีการกำหนดการประชุมไว�ล�วงหน�าตลอดท้ังป� โดยจัดข�น้ทุกเดือน เลขานุการ
บร�ษัทจะส�งจดหมายเช�ญประชุม พร�อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก�อน และเอกสาร
ประกอบการประชุมให�คณะกรรมการบร�ษัททราบเร�อ่ง เพ่ือพิจารณาล�วงหน�าอย�างน�อย 5 วันทำการ คณะกรรมการ
บร�ษัทสามารถเสนอเร�อ่งเพ่ิมเติมในวาระการประชุม และสามารถอภิปรายให�ความเห็นได�โดยเป�ดเผย เลขานุการ
บร�ษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ�านการรับรองจากคณะกรรมการบร�ษัท พร�อม
ให�คณะกรรมการบร�ษัทและผู�ที่เกี่ยวข�องตรวจสอบได�
  ในการพิจารณาเร�่องต�างๆ ประธานกรรมการบร�ษัท ซ�่งทำหน�าที่ประธานที่ประชุมได�เป�ดโอกาสให�
กรรมการและผู�บร�หารแสดงความคิดเห็นได�อย�างอิสระ
  เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบร�ษัทเป�นผู�มีหน�าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส�งให�ประธาน
กรรมการบร�ษัทพิจารณาลงลายมือช�อ่รับรองความถูกต�องโดยเสนอให�ท่ีประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุม
คร้ังถัดไป ท้ังน้ี กรรมการบร�ษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก�ไข เพ่ิมเติมรายงานการประชุมให�มีความละเอียด
ถูกต�องมากที่สุดได�
  รายงานการประชุมท่ีท่ีประชุมรับรองแล�ว จะถูกจัดเก็บอย�างเป�นระบบ ณ สำนักงานบร�ษัท และจัดเก็บ
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส�พร�อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต�างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค�น
อ�างอิง

 5.7 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการชุดย�อย
  การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบร�ษัท บร�ษัทฯ ได�กำหนดให�มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบร�ษัทเป�นประจำทุกป� ซ�่งเป�นความเห็นของกรรมการบร�ษัทแต�ละคน
ต�อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัทท้ังคณะโดยรวม เพ่ือใช�เป�นกรอบในการแก�ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ในหน�าที่ของคณะกรรมการบร�ษัท 
  ในป� 2563 ผลการประเมินโดยรวมอยู�ในเกณฑ� “ดี” มีคะแนนเฉลี่ยร�อยละ 80.45
  หลักเกณฑ�การประเมินผลคิดเป�นร�อยละจากคะแนนเต็มในแต�ละข�อ ดังนี้

  • การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัททั้งคณะ
   คณะกรรมการบร�ษัท จัดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัทท้ังคณะ โดยแบ�ง
การประเมินเป�น 3 ด�าน ดังนี้
   1. ผลการดำเนินงาน บทบาทหน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท
   2. ความเป�นอิสระของกรรมการบร�ษัท
   3. ความสัมพันธ�กับฝ�ายบร�หารและผู�มีส�วนได�เสีย

คะแนน

มากกว�าร�อยละ 90 ข�้นไป

มากกว�าร�อยละ 70 ข�้นไป

มากกว�าร�อยละ 50 ข�้นไป

ตั้งแต�ร�อยละ 50

เกณฑ�

ดีมาก

ดี

พอใช�

ควรปรับปรุง
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ผลการประเมิน

มีคะแนนเฉลี่ยร�อยละ 92.94

มีคะแนนเฉลี่ยร�อยละ 76.44

มีคะแนนเฉลี่ยร�อยละ 83.64

มีคะแนนเฉลี่ยร�อยละ 85.45

เกณฑ�ประเมิน

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

            คณะกรรมการชุดย�อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

  • การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย�อย
   คณะกรรมการบร�ษัท จัดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย�อย โดยให�
กรรมการชุดย�อยแต�ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย�อยท่ีตนดำรงตำแหน�งในภาพรวมโดย ในป� 2563 
มีผลการประเมิน สรุปดังนี้

 5.8 ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บร�หาร
  - ค�าตอบแทนกรรมการ
   คณะกรรมการบร�ษัท ได�แต�งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน เป�นผู�พิจารณาค�า
ตอบแทนของกรรมการให�สอดคล�องกับภาระหน�าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต�ละคน โดยพิจารณา
จากผลการดำเนินงานของบร�ษัท ผลประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัททั้งคณะโดยรวมในแต�ละป� 
วงเง�นค�าตอบแทนที่ได�รับอนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�น จำนวนเง�นค�าตอบแทนที่จ�ายในป�ที่ผ�านมา เพื่อนำเสนอ
ต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัทพิจารณา และนำเสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเพ่ืออนุมัติ ซ�ง่ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�น 
ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได�อนุมัติค�าตอบแทนกรรมการวงเง�นรวมไม�เกิน 15 ล�านบาทต�อป� และ
ได�จ�ายไปเป�นจำนวนเง�นท้ังส้ิน 11,602,000 บาท โดยบร�ษัทได�เป�ดเผยค�าตอบแทนของกรรมการเป�นรายบุคคล
ในรายงานประจำป� และแบบ 56-1 
  - ค�าตอบแทนผู�บร�หาร
   เป�นไปตามหลักเกณฑ�และนโยบายของบร�ษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบร�ษัท และ
ผลการปฏิบัติงานของผู�บร�หารรายบุคคล 

 5.9 การพัฒนากรรมการและผู�บร�หาร
  บร�ษัทฯ ส�งเสร�มให�กรรมการและผู�บร�หารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู�โดยคณะกรรมการบร�ษัทให�ความ
สำคัญต�อการเข�าร�วมสัมมนาหลักสูตรที่เป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าที่กรรมการ โดยเข�าร�วมอบรมหลักสูตร 
Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซ�ง่จัดโดยสมาคมส�งเสร�ม
สถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเป�นประโยชน�แก�การปฏิบัติหน�าที่
ของคณะกรรมการบร�ษัท และรวมถึงหลักสูตรต�างๆ ที่ IOD จะจัดข�้นอีกต�อไปในอนาคต  
  บร�ษัทฯ ยังได�จัดทำคู�มือกรรมการให�กับกรรมการใหม� เพ่ือกรรมการใหม�ได�ศึกษาข�อมูลสำคัญของบร�ษัท
นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จร�ยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และกฎระเบียบต�างๆ ของตลาด
หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� รวมท้ังเข�าร�วมสัมมนา
หลักสูตรท่ีเป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าท่ีกรรมการ ซ�ง่จัดโดยสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)
นอกจากน้ีคณะกรรมการบร�ษัทมีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบร�ษัทและผู�บร�หารระดับสูง
ขององค�กรอื่นๆ อยู�เสมอทั้งในประเทศและต�างประเทศ
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  การเข�ารับการอบรมและสัมมนาของกรรมการบร�ษัทและผู�บร�หาร ในป� 2563

หลักสูตรอบรมสัมมนา
รายช�่อกรรมการ/ผู�บร�หารลำดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

นายบุญชัย โชควัฒนา

นางผาสุข รักษาวงศ�

นายเวทิต โชควัฒนา

นางชัยลดา ตันติเวชกุล

นายเพชร พะเนียงเวช

นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร

นายพิพัฒน� โควศุภมงคล

นายวระ พันธ�กมล

นายปร�ญญา สิทธ�ดำรง

นายปุณว�ณ� สุขเย็น

นางศิร�วรรณ วงศ�อร�ยะกว�

นายพีระพล จันทร�ว�จ�ตร

นายสุรพงศ� โศภณกิจ

นางนพวรรณ คล�ายโอภาส

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2

/

/

/

/

/

/

/

/

3

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4

/

/

/

/

/

/

/

/

5

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

6

/

/

/

/

/

/

/

/

7

/

/

/

/

/

/

/

8

/

/

/

/

/

/

/

/

  หลักสูตรอบรมสัมมนา ในป� 2563
  1.  Brand Switching & Marketing in Dept “Personalized marketing + กับดักความสำเร็จ”
  2.  Critical Thinking
  3.  เมื่อพระพุทธองค�ทรงสอน Management 
  4.  “The Art & Sceince of Content Marketing”
  5.  Digital Transformation : Mobilizing your new digital capability
  6.  “ว�ชาเศรษฐ� ว�ถีผู�นำ ยกฐานะคนไทยให�มั่งคั่ง สร�างชาติไทยให�มั่นคง”
  7. Enterprise Risk Management
  8. อบรมเช�งปฏิบัติการ แนวทางการปฎิบัติตาม พรบ. คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. 2562

 5.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม�
   บร�ษัทฯ จัดให�มีการปฐมนิเทศกรรมการบร�ษัทท่ีเข�าดำรงตำแหน�งในบร�ษัทคร้ังแรก พร�อมจัดทำคู�มือ
กรรมการให�กับกรรมการใหม� เพ่ือกรรมการใหม�ได�ศึกษาข�อมูลสำคัญของบร�ษัท นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ 
จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน นโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน  
พ.ร.บ. หลักทรัพย�ฯ พ.ร.บ. บร�ษัทมหาชน และกฎระเบียบต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง เพื่อเป�นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ในขณะดำรงตำแหน�งกรรมการ
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 5.11 แผนสืบทอดตำแหน�ง
   คณะกรรมการบร�ษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบทอดตำแหน�ง จ�งได�ดูแลให�มีการทบทวน
การปฏิบัติงานของแต�ละตำแหน�งในป�จจุบัน เพื่อเตร�ยมความพร�อมในด�านต�างๆ ตลอดจนให�เข�าอบรมพัฒนา
อย�างต�อเนื่อง มีการติดตามประเมินผล เพื่อสร�างผู�บร�หารที่มีความรู� ความสามารถ ซ�่อสัตย�สุจร�ต และมีภาวะ
ผู�นำ ซ�่งจะทำให�การดำเนินงานของบร�ษัท เป�นไปอย�างต�อเนื่องและมีประสิทธ�ภาพ โดยมีหลักการดังนี้
   - กำหนดคำอธ�บายตำแหน�งผู�บร�หาร ความเก่ียวข�องกับเป�าหมายและกลยุทธ�องค�กร รวมถึงระบุ
    คุณสมบัติ ความรู� และทักษะที่ต�องการ
   - คัดเลือกผู�บร�หารระดับรองที่มีศักยภาพและความสามารถ
   - ว�เคราะห�คุณสมบัติเป�นรายบุคคลเพ่ือหาจุดเด�นและสิ่งที่ต�องการพัฒนาเพิ่มเติม
   - จัดทำแผนพัฒนาเป�นรายบุคคล เพ่ือพัฒนาศักยภาพและข�ดความสามารถ

 ประเด็นที่บร�ษัทยังไม�ได�ปฏิบัติ
  สำหรับในส�วนที่บร�ษัทฯ ยังไม�ได�ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบร�ษัทจดทะเบียน 
บร�ษัทฯ จะนำไปเป�นแนวทางในการปรับใช�ให�เหมาะสมต�อไป

เหตุผลข�อที่ยังไม�ปฏิบัติ

เนื่องจากคณะกรรมการบร�ษัทเช�่อว�าความสามารถทางธุรกิจและความ
เช�่ยวชาญของกรรมการแต�ละคนนั้นไม�ได�ข�้นอยู�กับจำนวนบร�ษัทที่ดำรง
ตำแหน�ง ตราบเท�าที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจ
ในการปฏิบัติหน�าที่ของตนตามที่ได�รับความไว�วางใจจากคณะกรรมการ
และผู�ถือหุ�น  ซ�่งในป�จจุบันบร�ษัทฯ ไม�มีกรรมการดำรงตำแหน�งในบร�ษัท
จดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห�ง

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

บร�ษัทฯ เช�่อมั่นว�ากรรมการอิสระของบร�ษัทฯ เป�นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ�วนเป�นไปตามนิยามกรรมการอิสระและสามารถปฏิบัติหน�าที่
ด�วยความเป�นอิสระ โดยใช�ความรู� ความสามารถและนำประสบการณ�
ที่สะสมมาช�วยส�งเสร�มพัฒนาบร�ษัทฯ ด�วยความเข�าใจในธุรกิจของบร�ษัท
ได�เป�นอย�างดี 

2. คณะกรรมการบร�ษัทไม�มีการ
 กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนป�
 ในการดำรงตำแหน�งของ
 กรรมการอิสระไว�ไม�เกิน 9 ป�

คณะกรรมการของบร�ษัทฯ มีจำนวน 15 คน โดยองค�ประกอบของ
คณะกรรมการบร�ษัท ประกอบด�วย 3 กลุ�ม กรรมการอิสระกรรมการ
ไม�เป�นผู�บร�หาร และกรรมการบร�หาร เพ่ือการถ�วงดุลในการบร�หาร 
และเป�นไปตามข�อบังคับของบร�ษัทที่กำหนดให�มีคณะกรรมการบร�ษัท
ไม�น�อยกว�า 5 คน ทั้งนี้ บร�ษัทฯ พิจารณาจำนวนกรรมการบร�ษัท 
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล�องกับขนาดของธุรกิจ

3. คณะกรรมการบร�ษัทประกอบด�วย
 กรรมการจำนวนเกินกว�า 5-12 คน

เนื่องจากเป�นผู�มีความรู� ความสามารถ และมีความเช�่ยวชาญในธุรกิจ
ของบร�ษัท และได�ปฏิบัติหน�าที่ด�วยความเป�นอิสระ เป�ดโอกาสให�
กรรมการบร�ษัททุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
และเสนอข�อเสนอแนะที่เป�นประโยชน�ต�อบร�ษัท

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

ประธานกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน 
ไม�ได�เป�นกรรมการอิสระ แต�ทุกคนเป�นกรรมการที่มีความรู� 
ความสามารถ มีประสบการณ�ในการทำหน�าที่ดังกล�าว อีกทั้งได�ปฎิบัติ
หน�าที่ด�วยความรับผิดชอบซ�่อสัตย�สุจร�ต และไม�ได�ออกเสียงในวาระ
ที่ตนมีส�วนได�เสีย

5. ประธานคณะกรรมการสรรหา
 และกำหนดค�าตอบแทน 
 ไม�ได�เป�นกรรมการอิสระและ
 ไม�ได�ประกอบด�วยกรรมการอิสระ

เนื่องจากการประเมินผลงานในรูปแบบคณะกรรมการบร�ษัททั้งคณะ 
และการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย�อย สามารถสะท�อน
การปฏิบัติงานในภาพรวม ซ�่งกรรมการแต�ละท�านสามารถนำมา
พัฒนาตนเองในแต�ละเร�่องได�เป�นอย�างดี

6. คณะกรรมการบร�ษัท 
 ยังไม�มีการประเมินผลงาน
 กรรมการเป�นรายบุคคล
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การกำกับดูแลกิจการ

 ค�าตอบแทนของผู�สอบบัญช�

  (1) ค�าตอบแทนจากการสอบบัญช� (Audit Fee)  

   ค�าตอบแทนท่ีบร�ษัทฯ และบร�ษัทย�อยจ�ายให�ผู�สอบบัญช�  สำนักสอบบัญช�ท่ีผู�สอบบัญช�สังกัด สำหรับ

รอบป�บัญช�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

   1.  บมจ. สหพัฒนพิบูล ค�าสอบบัญช�  2,150,000 บาท

   2.  บอจ. กรุงเทพทาวเวอร� (1999)  คาสอบบัญช�    270,000 บาท

   3.  บอจ. โชคชัยพิบูล  ค�าสอบบัญช�    700,000 บาท

   4.  บอจ. ทิพย�วาร�นวัฒนา ค�าสอบบัญช�    300,000 บาท

   5.  บอจ. ทิพย�วาร�น อินเตอร� แพ็คเกจจ�้ง ค�าสอบบัญช�    330,000 บาท

   6.  บอจ. แดร�่ไทย  ค�าสอบบัญช�    280,000 บาท

   7.  บอจ. เอส พี ซ� เวนเจอร� ค�าสอบบัญช�    180,000 บาท 

  (2) ค�าบร�การอื่น (Non-audit fee)

   -  ค�าตรวจสอบงบการเง�น PAEs ของบร�ษัทย�อย  4 บร�ษัท   180,000 บาท

   -  ค�าตรวจสอบงบการเง�นของกองทุน Private Fund  210,000 บาท

   -  ค�าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  220,000 บาท

   -  ค�าบร�การอื่นๆ   15,051 บาท

           รวมทั้งสิ้น    625,051 บาท
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รายงานคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบร�หารความเส่ียง 
ซ�่งอาจมีผลกระทบต�อการดำเนินธุรกิจ จ�งได�แต�งตั้งคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง ซ�่งในรอบป� 2563 คณะ
กรรมการบร�หารความเสี่ยง มีการประชุมรวม 8 ครั้ง ได�ปฏิบัติหน�าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบร�หาร
ความเสี่ยง โดยมุ�งเน�นการเพิ่มประสิทธ�ภาพ และประสิทธ�ผลของการบร�หารความเสี่ยง เพื่อส�งเสร�มการเจร�ญ
เติบโตและสร�างความยั่งยืนขององค�กร ดังนี้ 

  1. กำหนดและทบทวนกรอบการบร�หารความเส่ียงประจำป� 2563 ให�สอดคล�องกับว�สัยทัศน� เป�าหมาย 
   และการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท ซ�่งครอบคลุมระบบงานด�านการขาย การตลาด การบร�หารจัดการ
   ขนส�ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และบัญช�การเง�น รวมถึงการป�องกันการทุจร�ตคอร�รัปชัน โดยมีการ
   ประเมินความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต�อการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท ท้ังป�จจัยภายในและป�จจัยภายนอก  
  2. ประชุมร�วมกับผู�ปฎิบัติงาน และหน�วยงานที่เกี่ยวข�องกับความเสี่ยง เพื่อพิจารณาป�จจัยความเสี่ยง 
   รวมถึงให�ข�อคิดเห็นและความเห็นชอบต�อแผนบร�หารจัดการความเส่ียงต�างๆ เพ่ือให�การดำเนินงาน
   บรรลุตามเป�าหมายขององค�กร ภายใต�การบร�หารจัดการระดับความเส่ียงให�อยู�ในระดับท่ียอมรับได� 
  3. ติดตามและประเมินผล การจัดการของแต�ละป�จจัยความเสี่ยง ของคณะทำงานชุดย�อยทุกเดือน  
   เพ่ือรับทราบผลการบร�หารจัดการความเสี่ยง พร�อมให�ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาการบร�หาร
   จัดการความเสี่ยงให�มีประสิทธ�ภาพยิ่งข�้น
  4. จัดการอบรมว�ธ�การประเมิน และการบร�หารจัดการความเสี่ยงต�างๆ ให�กับผู�บร�หาร และตัวแทน
   ผู�ปฏิบัติงานจากทุกหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง เพื่อส�งเสร�มความรู� ความเข�าใจ ให�เห็นถึงความสำคัญ
   ของการบร�หารจัดการความเสี่ยง และให�เกิดแนวทางบร�หารความเสี่ยงของบร�ษัทอย�างเป�นระบบ

  คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง มุ�งมั่นที่จะดำเนินการให�บร�ษัทมีการกำกับดูแลการบร�หารความเสี่ยง
ต�างๆ รวมถึงความเสี่ยงด�านการคอร�รัปชัน เพื่อให�มั่นใจว�า บร�ษัทฯ มีการบร�หารความเสี่ยงที่มีประสิทธ�ภาพ  
สอดคล�องกับระบบควบคุมภายใน และแนวทางการกับดูแลกิจการที่ดี 
   
 

 
    (นางชัยลดา  ตันติเวชกุล)
    ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง
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  บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได�จัดตั้งคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง เพื่อให�การบร�หาร
ความเส่ียงเป�นไปอย�างมีระบบและมีประสิทธ�ภาพ ทางคณะกรรมการบร�หารความเส่ียงได�ปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎบัตร
คณะกรรมการบร�หารความเส่ียง ซ�ง่ในป� 2563 ได�มีการประชุมรวม 8 คร้ัง โดยพิจารณาถึงป�จจัยความเส่ียงต�างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกองค�กร ซ�่งส�งผลกระทบต�อบร�ษัท อีกทั้งส�งเสร�มและพัฒนาให�พนักงานและฝ�ายจัดการ
ทุกระดับมีความรู�ความเข�าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการบร�หารความเสี่ยง โดยจัดให�มีกระบวนการ
บร�หารความเสี่ยงที่เหมาะสม และสอดคล�องไปในทิศทางเดียวกับนโยบายและภารกิจของบร�ษัท  

 1) ความเสี่ยงจากการลงทุน
  บร�ษัทฯ ร�วมลงทุนในหุ�นบร�ษัทต�างๆ ในสัดส�วนการถือหุ�นไม�เกินร�อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของ
บร�ษัทนั้นๆ การลงทุนจะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจ เพื่อเป�นการกระจายความเสี่ยง มีการถือหุ�นไขว�กัน
หร�อย�อนกลับระหว�างบร�ษัทในเคร�อ บร�ษัทฯ ไม�มีอำนาจควบคุมกิจการในบร�ษัทที่ลงทุน ทั้งนี้การดำเนินการ
ของบร�ษัทเหล�านั้น เป�นอำนาจอิสระของคณะกรรมการของบร�ษัทนั้นๆ
  บร�ษัทฯ มีผู�บร�หารด�านการลงทุน เพื่อศึกษาและเสนอแนะการลงทุนโดยพิจารณาจากศักยภาพในการ
ลงทุน ในธุรกิจท่ีมีศักยภาพและเก่ียวเน่ือง หร�อเอ้ือประโยชน�ต�อกัน และติดตามผลการดำเนินงานของบร�ษัทน้ันๆ
เพ่ือให�ทราบป�ญหาท่ีเกิดข�น้ และรายงานให�บร�ษัททราบ เพ่ือร�วมกันเสนอแนวทางแก�ไขให�ทันกับสถานการณ�น้ันๆ 
  บร�ษัทฯ ได�รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเง�นป�นผล แต�หากบร�ษัทใดมีผลขาดทุน บร�ษัทฯ 
จะบันทึกตั้งค�าเผื่อผลขาดทุนจากการด�อยค�าเง�นลงทุนไว�ในงบกำไรขาดทุนของบร�ษัท

 2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู�ผลิตรายใหญ�น�อยราย
  เนื่องจากบร�ษัทฯ มีผู�ผลิตสินค�ารายใหญ�เพียง 1 - 2 ราย ในแต�ละกลุ�มผลิตภัณฑ� หากมีป�จจัยที่ทำให�
บร�ษัทผู�ผลิต ไม�สามารถผลิตให�ได�ในปร�มาณ และเวลาตามท่ีกำหนดไว� ย�อมส�งผลกระทบต�อยอดขายและโอกาส
ทางการตลาด
  มาตรการป�องกัน
  1. บร�ษัทผู�ผลิตดังกล�าวเป�นเป�นบร�ษัทในเคร�อสหพัฒน� ซ�่งมีนโยบายสนับสนุนซ�่งกันและกัน และเพ่ือ
เสร�มสร�างความแข็งแกร�งของกันและกันในการแข�งขัน มีการทำงานร�วมกันโดยประสานแผนงานกันอย�าง
สม่ำเสมอต�อเนื่อง ทำให�ทราบป�จจัยที่จะมีผลต�อการผลิตและสามารถวางแผนร�วมกันในการแก�ป�ญหาอย�าง
ทันท�วงที
  2. มีการทำงานเป�นทีมระหว�างผู�ผลิต ฝ�ายการตลาด และฝ�ายขาย ในรูปแบบ One Body ตั้งแต�การ
ประชุมเกี่ยวกับป�จจัยต�างๆ ในการเตร�ยม Supply สินค�า การวางแผน และการวางเป�าหมาย Order สินค�า 
ทำให�มีความแม�นยำในการประเมินจำนวน และระยะเวลาย่ิงข�น้ รวมท้ังการแก�ไขสถานการณ�ร�วมกันทันทีกรณีท่ีมี
ป�จจัยนอกเหนือการควบคุมเกิดข�้น  

  3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบร�หารสินค�าในร�านค�า 
   เน่ืองจากป�จจุบัน ร�านค�าท่ีจำหน�ายสินค�าของบร�ษัท ประสบป�ญหาเร�อ่งไม�มีสินค�าจำหน�ายเม่ือลูกค�า
ต�องการ ไม�มีสินค�าตรงความต�องการของลูกค�าในร�านค�านั้นๆ หร�อแม�แต�การมีสต�อคสินค�าเกินความต�องการ
ของลูกค�า ซ�่งมีผลกระทบต�อยอดขาย และโอกาสทางการตลาด
  มาตรการป�องกัน
  1. บร�ษัทตระหนักดีถึงความเสี่ยงเร�่องสินค�าขาดหน�าร�าน ซ�่งสาเหตุใหญ�แบ�งได� 2 สาเหตุ ได�แก� 
    1. สินค�าขาดจากโรงงานผู�ผลิต และ 
    2. สินค�าขาดจากคู�ค�าที่มีสินค�าไม�เพียงพอ
  เพ่ือเป�นการป�องกันป�ญหาดังกล�าว บร�ษัทได�มีมาตรการป�องกันความเส่ียงท่ีไม�ให�สินค�าขาดจากโรงงาน 
โดยการจัดทำ demand forecast ก�อนล�วงหน�าอย�างน�อย 2 เดือน เพ่ือให�โรงงานจัดเตร�ยมวัตถุดิบให�เพียงพอ 
ส�วนกรณีสินค�าขาดจากคู�ค�าบร�ษัทนำระบบเข�ามาใช�เพ่ือตรวจสอบป�ญหาหน�าร�าน ผ�าน Website โดยให�พนักงาน
จัดเร�ยงสินค�าเป�นผู�รายงานเข�ามาทุกวัน เพื่อให�ฝ�ายการตลาด ฝ�ายขาย ตลอดจนผู�เกี่ยวข�อง สามารถติดตาม
สินค�าขาด และดำเนินการแก�ไข เพ่ือลดการสูญเสียโอกาสในการขายได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ  

ป�จจัยความเสี่ยง
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ป�จจัยความเสี่ยง

  2. มีการเตร�ยมพื้นที่จัดเก็บสินค�าให�เพียงพอ รวมถึงระบบการจัดส�งสินค�าอย�างทันท�วงทีต�อความ
ต�องการของลูกค�า
  3. มีการทบทวนกระบวนการจัดส�งสินค�ากับบร�ษัทขนส�ง เป�นประจำทุกเดือน เพื่อให�การบร�หารการ
จัดส�งสินค�าให�กับร�านค�าเป�นไปอย�างรวดเร็ว และมีประสิทธ�ภาพ เพ่ือป�องกันป�ญหาร�านค�าไม�มีสินค�าจำหน�าย 

  4) ความเสี่ยงด�านช�องทางการจัดจำหน�าย
   บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยการขายผ�านหลากหลายช�องทาง ซ�ง่แต�ละช�องทางการจำหน�ายมีการแข�งขัน
ที่รุนแรง มีความต�องการที่หลากหลายและแตกต�างกันในแต�ละช�องทาง 
  มาตรการป�องกัน
  1. บร�ษัทฯ มีนโยบายขยายการขายเข�าไปในทุกๆ ช�องทาง เพื่อขยายฐานลูกค�า และให�สินค�ามีการ
วางจำหน�ายในทุกๆ ช�องทาง ท้ังน้ีมีการพิจารณาสินค�าท่ีเหมาะสมกับแต�ละช�องทาง ความต�องการ และกำลังซ�อ้
ของกลุ�มเป�าหมายในแต�ละพื้นที่ รวมถึงการ Launch สินค�าใหม�ที่มีราคาและคุณภาพตรงตามความต�องการ
ของกลุ�มเป�าหมาย  
  2. บร�ษัทฯ มีระบบ Home Delivery ที่สามารถจัดส�งสินค�าถึงมือผู�บร�โภคในเขตกรุงเทพ ปร�มณฑล 
และจังหวัดชลบุร� โดยผู�บร�โภคสามารถดูรายละเอียดสินค�าและรายการโปรโมชั่นของสินค�าในแต�ละเดือนได�ที่ 
www.sahapatdelivery.com และโทรสั่งซ�้อสินค�าได�ที่หมายเลข 02-2949898 สินค�าจะส�งถึงผู�บร�โภคโดยตรง
ภายใน 24 ชั่วโมง

  5) ความเสี่ยงด�านการบร�การ
   บร�ษัทฯ มีพนักงานขายเป�นตัวแทนที่ให�บร�การแก�ร�านค�า แต�ละช�องทางการจำหน�าย ในเร�่องการ
สั่งซ�้อสินค�า การส�งสินค�า การติดต�อประสานงานกับขนส�ง และการจัดเก็บค�าสินค�า หากพนักงานขายไม�ปฏิบัติ
ตามระเบียบและว�ธ�ปฏิบัติงานท่ีบร�ษัทกำหนดไว� อาจส�งผลให�เกิดความเสียหาย จากการสูญเสียลูกค�า และยอดขาย
ของบร�ษัทได� 
  มาตรการป�องกัน
  - บร�ษัทฯ มีการจัดต้ังหน�วยงานตรวจสอบงานขายข�น้ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานขาย
ให�เป�นไปตามระเบียบและว�ธ�ปฏิบัติงานที่กำหนดไว�
  - จัดอบรมการสร�างจ�ตสำนึกการบร�การ และการปฏิบัติงาน ให�กับพนักงานขายทุก 2 เดือน

  6) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขนส�งสินค�า
   เนื่องจากบร�ษัทฯ มีการว�าจ�างบร�ษัทขนส�งสินค�าจำนวนหลายราย เพื่อจัดส�งสินค�ากระจายไปยัง
ลูกค�าท่ัวประเทศ การบร�การของบร�ษัทขนส�งจ�งเป�นส่ิงสำคัญ ซ�ง่อาจส�งผลให�เกิดความเสียหาย จากสินค�าชำรุด  
สูญหาย หร�อการจัดส�งสินค�าไม�ตรงตามเวลาที่กำหนดซ�่งอาจส�งผลให�ลูกค�าไม�พึงพอใจ และอาจสูญเสีย
ยอดขายได�
  มาตรการป�องกัน
  - บร�ษัทฯ มีการจัดทำสัญญาว�าจ�างขนส�งสินค�า กับบร�ษัทขนส�งทุกราย 
  - ให�บร�ษัทขนส�งทุกรายทำ Bank Guarantee เพ่ือเป�นหลักประกันกรณีเกิดความเสียหาย
  - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบร�ษัทขนส�งแต�ละราย 
  - มีการสำรวจความพึงพอใจจากร�านค�า

  7) ความเสี่ยงด�านสินเช�่อ
   บร�ษัทฯ มีนโยบายการให�สินเช�่ออย�างระมัดระวัง ซ�่งลูกหนี้การค�าส�วนใหญ�มีการติดต�อกันมาเป�น 
เวลานาน จ�งไม�คาดว�าจะได�รับความเสียหายอย�างเป�นสาระสำคัญจากการติดตามและเร�ยกเก็บหนี้
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ความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบร�ษัท
  คณะกรรมการบร�ษัท ให�ความสำคัญต�อระบบการควบคุมในด�านการดำเนินงาน การเง�น การปฏิบัติงาน 
และการกำกับดูแล มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติตามระดับต�างๆ ไว�เป�นลายลักษณ�อักษร มีการแบ�งแยกหน�าท่ี
ผู�ปฏิบัติงาน ผู�ติดตาม โดยมีหน�วยงานตรวจสอบภายในทำหน�าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล�าว
ตลอดจนให�คำแนะนำเพื่อให�เกิดความมั่นใจว�าได�ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย�างมีประสิทธ�ผล มีความ
เป�นอิสระ สามารถทำหน�าท่ีตรวจสอบและถ�วงดุลได�อย�างเต็มท่ี ตลอดจนได�มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข�อกำหนด
ที่เก่ียวข�องได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ

  คณะกรรมการบร�ษัทได�กำหนดให�หน�วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต�อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบร�หาร ซ�่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน�าที่สอบทานให�บร�ษัท
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธ�ภาพ และบร�ษัทฯ ได�มีการทบทวนและกำหนดมาตรการ
ควบคุมและป�องกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข�น้ โดยให�ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล�วงหน�าและความผิดปกติ
ที่มีนัยสำคัญ

  ในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 7 (ชุดที่ 27) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ� 2564 โดยมีกรรมการ
อิสระ 4 ท�าน ซ�่งเป�นกรรมการตรวจสอบ 2 ท�าน เข�าร�วมประชุมด�วย คณะกรรมการบร�ษัทได�ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบร�ษัท ประจำป� 2563 โดยการสอบถามข�อมูลจากฝ�ายจัดการ ผลการสอบทานระบบควบคุม
ภายในตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ซ�่งคณะกรรมการบร�ษัทไม�พบข�อบกพร�องที่เป�นสาระสำคัญเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน และมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข�อง จ�งมีความเห็นร�วมกันว�าบร�ษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอกับสภาพการดำเนินงานในป�จจุบัน โดยมีสายงานตรวจสอบภายในดำเนินการ
ตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบ และนำเสนอต�อคณะกรรมการบร�หาร และคณะกรรมการตรวจสอบอย�างต�อเน่ือง
ซ�่งมีการดำเนินการตามระบบควบคุมภายใน ด�านต�างๆ ดังนี้

  • การควบคุมภายในองค�กร
   คณะกรรมการบร�ษัท มีการกำหนดนโยบายและเป�าหมายการดำเนินธุรกิจท่ีชัดเจน และติดตามการ
ปฏิบัติตามนโยบายและเป�าหมายที่กำหนดไว�อยู�เสมอ เพื่อให�สอดคล�องกับสภาพการณ�ในขณะนั้น โดยมีการจัด
โครงสร�างองค�กรท่ีมีลักษณะการกระจายอำนาจ และกำหนดอำนาจการอนุมัติตามระดับต�างๆ ไว�เป�นลายลักษณ�
อักษร เพื่อให�การปฏิบัติงานมีความคล�องตัว เกิดการตรวจสอบและถ�วงดุลระหว�างกัน และจัดทำกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดต�างๆ ตลอดจนอำนาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู�อำนวยการ เป�นลายลักษณ�อักษร
เพ่ือแบ�งแยกหน�าท่ีให�ชัดเจน ตลอดจนมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 
จรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน รวมถึงการกำหนดนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน และข�อปฏิบัติ
ตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน ไว�เป�นลายลักษณ�อักษร พร�อมทั้งสื่อสารให�กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และ
พนักงานทุกระดับได�รับทราบ เพื่อเป�นแนวทางให�ทุกคนปฏิบัติหน�าที่ด�วยความซ�่อตรงไม�ก�อให�เกิดความขัดแย�ง
ทางผลประโยชน�กับบร�ษัท ซ�ง่รวมถึงการไม�ทุจร�ตคอร�รัปชันอันก�อให�เกิดความเสียหายต�อองค�กรด�วย โดยบร�ษัทฯ 
มีกระบวนการติดตามและประมวลผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบว�ธ�ปฏิบัติใน
การทำงานดังกล�าว ซ�ง่หากพบการไม�ปฏิบัติตาม บร�ษัทฯ มีกระบวนการท่ีสามารถลงโทษหร�อจัดการกับการฝ�าฝ�น
ได�อย�างเหมาะสมภายในเวลาอันควร และเป�นไปตามข�อบังคับเก่ียวกับการทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข�อง

  • การประเมินความเสี่ยง
   คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมายให�คณะกรรมการบร�หารความเส่ียง ทำหน�าท่ีดูแลการบร�หารความเส่ียง
อย�างเป�นระบบและมีประสิทธ�ภาพ  มีการว�เคราะห�ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข�น้จากท้ังป�จจัยภายในและป�จจัยภายนอก 
ซ�ง่อาจส�งผลกระทบต�อการดำเนินธุรกิจขององค�กร มีการติดตามผลการจัดการความเส่ียงอย�างต�อเน่ืองให�อยู�ในระดับ
ที่ยอมรับได� รวมทั้งผู�บร�หารทุกระดับมีส�วนร�วมในการบร�หารความเสี่ยงและได�มีการสื่อสารให�พนักงานรับทราบ 
และถือปฏิบัติเป�นส�วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค�กร
   ทั้งนี้คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจร�ต และมีการทบทวน
เป�าหมายการปฏิบัติงานอย�างรอบคอบ รวมท้ังได�พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให�ส่ิงจูงใจหร�อผลตอบแทน
แก�พนักงานว�าไม�มีลักษณะส�งเสร�มให�พนักงานกระทำในสิ่งที่ไม�เหมาะสม นอกจากนี้

การควบคุมภายใน
และการบร�หารจัดการความเสี่ยง
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คณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาและสอบถามผู�บร�หารเก่ียวกับโอกาสในการเกิดทุจร�ต และมาตรการท่ีบร�ษัทฯ 
ดำเนินการเพื่อป�องกันการทุจร�ต โดยบร�ษัทฯ ได�สื่อสารให�กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หารและพนักงานทุกคนเข�าใจ
และปฏิบัติตามนยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชัน และห�ามรับหร�อจ�ายสินบนเพื่อ
ผลประโยชน�ทางธุรกิจตามท่ีบร�ษัทได�กำหนดไว� รวมท้ังได�ส่ือสารและประชาสัมพันธ�นโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน
ของบร�ษัท ไปยังผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม

  • การควบคุมการปฏิบัติงาน
   บร�ษัทฯ ได�กำหนดอำนาจหน�าท่ี และวงเง�นอนุมัติของฝ�ายบร�หารในแต�ละระดับไว�อย�างชัดเจนและ
เป�นลายลักษณ�อักษร รวมถึงมีการแบ�งแยกหน�าที่ความรับผิดชอบของแต�ละหน�วยงานออกจากกัน เพื่อเป�นการ
ตรวจสอบซ�่งกันและกัน รวมทั้งได�จัดให�มีระเบียบว�ธ�การปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมด�านการเง�น การจัดซ�้อ 
และการบร�หารท่ัวไปไว�เป�นลายลักษณ�อักษร ตลอดจนมีมาตรการติดตามให�การดำเนินงานของบร�ษัทเป�นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ในกรณีท่ีมีการทำธุรกรรมกับผู�ถือหุ�นรายใหญ� กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร หร�อผู�ท่ีเก่ียวข�องกับ
บุคคลดังกล�าว รวมถึงรายการเกี่ยวโยง บร�ษัทฯ ได�ปฎิบัติตามขั้นตอนของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ
กฎเกณฑ�ที่เกี่ยวข�องโดยคำนึงถึงประโยชน�สูงสุดของบร�ษัทเป�นสำคัญ และมีนโยบายกำหนดให�การพิจารณา
อนุมัติธุรกรรมต�างๆ ต�องกระทำโดยผู�ไม�มีส�วนได�เสีย เพื่อป�องกันการหาโอกาสหร�อนำผลประโยชน�ของบร�ษัท
ไปใช�ส�วนตัว  
   คณะกรรมการบร�ษัท มีการติดตามผลการดำเนินงานของบร�ษัท เป�นประจำทุกเดือน และติดตาม
ให�การดำเนินงานของบร�ษัทเป�นไปตามมติคณะกรรมการบร�ษัท มติที่ประชุมผู�ถือหุ�นและกฎหมายที่เกี่ยวข�อง 
รวมถึงมอบหมายให�สำนักตรวจสอบภายในทำหน�าที่ตรวจสอบ สอบทาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให�
การปฏิบัติงานเป�นไปตามขั้นตอน ระเบียบปฏิบัติ และนโยบายของบร�ษัท

  • ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
   บร�ษัทฯ มีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข�อมูลที่จำเป�นและเพียงพอต�อการตัดสินใจ 
และจัดส�งให�คณะกรรมการบร�ษัทภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด มีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บร�ษัท มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญช�ไว�อย�างครบถ�วน เป�นหมวดหมู�ในสถานที่ที่ปลอดภัยตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบร�ษัทฯ ให�ความสำคัญต�อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานอย�างต�อเนื่อง และมีประสิทธ�ภาพเพียงพอต�อการนำข�อมูล
ไปใช�เพ่ือพิจารณาตัดสินใจท้ังในระดับหน�วยงาน และระดับองค�กร เพ่ือให�ม่ันใจว�าการส่ือสารน้ันถูกต�องเหมาะสม
เป�นประโยชน� น�าเช�อ่ถือ รวมท้ังมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข�อมูลอย�างมีประสิทธ�ภาพ
เพียงพอ ตลอดจนมีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉิน สำหรับป�องกันเร�่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ   
   อีกท้ังบร�ษัทจัดให�มีช�องทางการส่ือสาร เพ่ือเป�นช�องทางในการส่ือสารรับแจ�งข�อมูล ร�องเร�ยนเสนอแนะ 
หร�อเบาะแสเก่ียวกับการทุจร�ตคอร�รัปชัน โดยข�อมูลของผู�แจ�งเบาะแสและข�อร�องเร�ยนจะถูกรักษาไว�เป�นความลับ

  • ระบบการติดตาม
   บร�ษัทฯ ได�มีการติดตามผลการดำเนินงานเป�นประจำทุกเดือน และมีการเปร�ยบเทียบผลการ
ดำเนินงานในป�ก�อน มีการว�เคราห�สาเหตุความแตกต�าง เพื่อปรับกลยุทธ�ให�สามารถบรรลุเป�าหมายที่กำหนดไว� 
อีกทั้งให�ผู�บังคับบัญชาของแต�ละฝ�ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย�างสม่ำเสมอ เพื่อให�มั่นใจว�า
การควบคุมภายในได�ดำเนินการไปอย�างเหมาะสมเพียงพอ โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ ว�เคราะห� ประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต�างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย�าง
ต�อเน่ือง รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต�อคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีท่ีตรวจพบข�อบกพร�องท่ีมีสาระสำคัญ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต�อฝ�ายจัดการ และคณะกรรมการบร�ษัท เพ่ือเสนอให�ดำเนินการปรับปรุงแก�ไข 
และให�มีการตรวจติดตามควาบคืบหน�าในการปรับปรุงข�อบกพร�องอย�างสม่ำเสมอ

  • ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
   คณะกรรมการบร�ษัทเห็นว�าระบบการควบคุมภายในของบร�ษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบ ไม�มีความเห็นท่ีแตกต�างจากความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัท ซ�ง่รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได�แสดงไว�ในรายงานประจำป� และ แบบ 56-1

การควบคุมภายใน
และการบร�หารจัดการความเสี่ยง
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รายการระหว�างกัน

  การอนุมัติการทำรายการระหว�างกันท่ีเป�นรายการเก่ียวโยงกัน บร�ษัทฯ ได�นำเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
ให�คณะกรรมการบร�ษัทพิจารณาความเหมาะสมสำหรับการทำรายการดังกล�าว ท้ังน้ีกรรมการบร�ษัทท่ีมีส�วนได�เสีย
ในวาระใดได�ออกจากห�องประชุมและไม�ได�ออกเสียงในวาระน้ัน และเม่ือเสร็จส้ินการประชุม บร�ษัทฯ ได�แจ�งมติและ
ได�ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการบร�ษัท ได�พิจารณาอนุมัติหลักการให�ฝ�ายจัดการสามารถทำธุรกรรมที่เป�นรายการ
ธุรกิจปกติ หร�อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ท่ีมีข�อตกลงทางการค�าในลักษณะเดียวกับท่ีว�ญูชนจะพึงกระทำกับ
คู�สัญญาทั่วไปในสถานการณ�เดียวกัน ด�วยอำนาจต�อรองทางการค�าที่ปราศจากอิทธ�พลในการที่ตนมีสถานะเป�น
กรรมการ ผู�บร�หาร หร�อบุคคลที่มีความเกี่ยวข�อง โดยมีการขออนุมัติหลักการทุกป�และสรุปรายการระหว�างกัน
ทุกไตรมาส เพื่อรายงานต�อที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท 
  ในป� 2563 บร�ษัทฯ มีรายการระหว�างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง และได�มีการแจ�งมติผ�านระบบ
เผยแพร�ข�อมูลของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยแล�ว ดังนี้ 

 1. การให�ความช�วยเหลือทางการเง�นตามสัดส�วนการลงทุน
  1.1 บร�ษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด       
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 10 (ชุดที่ 26) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ� 2563 อนุมัติ
การค้ำประกันวงเง�นสินเช�่อให�แก�บร�ษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด ตามสัดส�วนการถือหุ�นภายในวงเง�น 30.91 
ล�านบาท ต�อธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร�ปอเรชั่น เป�นการต�ออายุวงเง�นสินเช�่อออกไปอีก 5 ป� โดย
เร�่มตั้งแต�วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ� 2568  
   โดยมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันคือบร�ษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลด้ิง จำกัด (มหาชน) และ บร�ษัท ไอ.ซ�.ซ�. 
อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�ร�วมกัน และ นายเวทิต โชควัฒนา, นายธรรมรัตน� 
โชควัฒนา  เป�นกรรมการทั้งสองบร�ษัท

  1.2 บร�ษัท สหโตคิว คอร�ปอเรชั่น จำกัด
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 14 (ชุดที่ 26) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 อนุมัติ
การต�ออายุสัญญาค้ำประกันวงเง�นสินเช�่อให�แก� บร�ษัท สห โตคิว คอร�ปอเรชั่น จำกัด ตามสัดส�วนการถือหุ�น
ภายในวงเง�น 61.26 ล�านบาท ต�อ TOKYO CORPORATION  ซึ่งเป�นการต�ออายุสัญญาค้ำประกันวงเง�นสินเช�อ่ 
   - เง�นกู�ยืมระยะยาวจำนวน 410,500,000 บาท ระยะเวลา 3 ป� (29 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 66) โดย
ในส�วนของบร�ษัทค้ำประกัน เป�นเง�น 49,260,000 บาท 
   - เง�นกู�ยืมระยะสั้น 100,000,000 บาท ระยะเวลา 1 ป� (31 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 64) โดยในส�วน
ของบร�ษัทค้ำประกัน เป�นเง�น 12,000,000 บาท
   โดยมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันคือ บร�ษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลด้ิง จำกัด (มหาชน) และ บร�ษัท ไอ.ซ�.ซ�. 
อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�ร�วมกัน และนายบุญยสิทธ�์ โชควัฒนา เป�นกรรมการ
ทั้งสองบร�ษัท 

  1.3 บร�ษัท ร�วมอิสสระ จำกัด
   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัท คร้ังท่ี 15 (ชุดท่ี 26) เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 ได�มีมติ
อนุมัติการค้ำประกันวงเง�นสินเช�อ่ให�แก� บร�ษัท ร�วมอิสสระ จำกัด ตามสัดส�วนการถือหุ�น จำนวน 63.75 ล�านบาท 
ต�อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ระยะเวลาค้ำประกัน 2 ป�) โดยเร�่มค้ำประกันตั้งแต�วันที่ลงนามในสัญญา
ค้ำประกันภายในเดือนกรกฎาคม 2563
   โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือ บร�ษัท ไอ.ซ�.ซ�. อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป�นผู�ถือหุ�น
รายใหญ�ร�วมกัน 
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  1.4 บร�ษัท โมบาย โลจ�สติกส� จำกัด
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 1 (ชุดที่ 27) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะ
กรรมการบร�ษัท ได�พิจารณาและมีมติอนุมัติเง�นกู�ให�แก� บร�ษัท โมบาย โลจ�สติกส� จำกัด วงเง�นให�กู� 3,550,000 บาท 
ระยะเวลา 2 ป� อ�ตราดอกเบี้ยร�อยละ 3.37 ต�อป� 
   โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือ บร�ษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป�นผู�ถือหุ�น
รายใหญ�ร�วมกัน 

  1.5 บร�ษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด�) จำกัด
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 3 (ชุดที่ 27) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ได�มีมติ
อนุมัติการค้ำประกันวงเง�นสินเช�่อให�แก� บร�ษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด�) จำกัด ตามสัดส�วนการถือหุ�น 
ภายในวงเง�น 2,700,000 บาท ต�อ transcosmos inc ระยะเวลาการค้ำประกัน 2 ป� (เร�่มตั้งแต� 1 พฤศจ�กายน 
2563 ถึง 31 ตุลาคม 2565)  
   โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือ บร�ษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป�นผู�ถือหุ�น
รายใหญ�ร�วมกัน และ นายธรรมรัตน� โชควัฒนา เป�นกรรมการทั้งสองบร�ษัท

 2. การลงทุน
  2.1 ซ�้อที่ดินพร�อมสิ่งปลูกสร�าง จากบร�ษัท ทอฝ�น พร็อพเพอร�ตี้ จำกัด
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 12 (ชุดที่ 26) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 อนุมัติการ
ซ�อ้ท่ีดินและส่ิงปลูกสร�าง จำนวน 4 แปลง ต้ังอยู�ภายในโครงการเคนซ�งตันเพลส เขาใหญ� ตำบลวังกะทะ อำเภอ
ปากช�อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ดินรวม 112 ตารางวา ในราคารวม 58,000,000 บาท ซ�่งเป�นราคาตลาด
ที่ขายให�กับบุคคลทั่วไป
   โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือ นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบร�ษัท ทอฝ�น 
พร็อพเพอร�ต้ี จำกัด ถือหุ�น 34% โดยนายบุญเกียรติ โชควัฒนา เป�นน�องชายของ นายบุญชัย โชควัฒนา ซ�ง่เป�น
ประธานกรรมการ บมจ.สหพัฒนพิบูล
 
  2.2 จ�ายคืนเง�นมัดจำค�าที่ดินให� บมจ สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 4 (ชุดที่ 27) เมื่อวันที่ 10 พฤศจ�กายน 2563 ได�มี
มติอนุมัติการจ�ายคืนเง�นมัดจำค�าที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 82318 เลขที่ดิน 148 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศร�ราชา 
จังหวัดชลบุร� ให�แก� บมจ. สหพัฒนาอินเตอร�โฮลด้ิง ซ�ง่ได�จ�ายเง�นมัดจำค�าท่ีดินไปก�อน พร�อมดอกเบ้ีย ในอัตรา
ร�อยละ 3 ต�อป� ตั้งแต�วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 29 พฤศจ�กายน 2563 รวม 604 วัน จำนวนเง�นทั้งสิ้น 
19,630,438.60 บาท 
   โดยมีบุคคลที่เก่ียวโยงกันคือ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบร�ษัท 

รายการระหว�างกันที่เป�นรายการธุรกิจปกติ
  บร�ษัทฯ มีรายการระหว�างกันที่เป�นรายการธุรกิจปกติ หร�อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ กับกิจการที่
เก่ียวข�องกัน ตามรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเง�น ข�อ 38

แนวโน�มในการทำรายการระหว�างกัน
  การดำเนินธุรกิจส�วนใหญ�ของบร�ษัท เป�นไปตามธุรกิจปกติทางการค�า โดยมีเง�่อนไขการค�าโดยทั่วไป
ในกรณีรายการระหว�างกันที่เป�นรายการเกี่ยวโยง บร�ษัทฯ ถือปฏิบัติให�เป�นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
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ความรับผิดชอบต�อสังคม

ความรับผิดชอบต�อสังคม (Corporate Social Responsibility)
  บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงบทบาทหน�าที่และความรับผิดชอบต�อการร�วมสร�าง
สังคมส�วนรวมให�เกิดประโยชน�ต�อประเทศชาติ และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน�าที่และความรับผิดชอบที่พึงมี 
เพื่อธำรงไว�ซ�่งสังคมส�วนรวมที่ดีตามปณิธานของดร.เทียม โชควัฒนา ผู�ก�อตั้งเคร�อสหพัฒน� ที่มุ�งเน�นให�บร�ษัท
ในเคร�อสหพัฒน�ดำเนินธุรกิจอย�างมีคุณธรรม จร�ยธรรมท้ังต�อคู�ค�า ลูกค�า พนักงาน ผู�ถือหุ�น ตลอดจนสังคมและ
ประเทศชาติ บร�ษัทฯ จ�งยึดถือปณิธานดังกล�าวเป�นนโยบายในการดำเนินธุรกิจมาอย�างต�อเนื่อง โดยได�กำหนด
ว�สัยทัศน� นโยบายคุณภาพ และค�านิยมองค�กรที่สะท�อนให�เห็นถึงความรับผิดชอบต�อสังคมนี้ด�วย

  ว�สัยทัศน�  “ คุณภาพคู�คุณธรรม ผู�นำการจำหน�าย 
       เพ่ิมพูนสุขให�คนไทย พร�อมก�าวไกลสู�สากล ”

  นโยบายคุณภาพ   “ ร�วมใจพัฒนา สร�างนวัตกรรมใหม� ขยายช�องทางสู�สากล 
       เป�นองค�กรคนดี รับผิดชอบต�อสังคม ”

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

  ผู�บร�หารและพนักงานทุกคนของบร�ษัท ได�ยึดม่ันตามนโยบายเร�อ่งการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบต�อสังคมในทุกระดับ ซ�่งเป�นส�วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน จ�งได�ส�งเสร�มให�บร�ษัทฯ ดำเนิน
กิจกรรมที่เอ้ือประโยชน�ต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียและสังคมในมิติต�างๆ อย�างเป�นรูปธรรมอย�างต�อเนื่อง 

แนวคิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
      บร�ษัทฯ ส�งเสร�มให�มีระบบบร�หารจัดการที่มีประสิทธ�ภาพ โปร�งใส ตรวจสอบได� โดยตระหนักและให�
ความสำคัญในการปลูกฝ�งจ�ตสำนึกเร�่องจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ด�วยความโปร�งใส ตรวจสอบได� การเป�น
ตัวอย�างที่ดี มีความรับผิดชอบต�อสังคม ซ�่อสัตย� จนกลายเป�นวัฒนธรรมองค�กรที่แข็งแกร�ง ที่ผ�านมาบร�ษัทฯ 
ดำเนินงานด�วยความโปร�งใส และคำนึงถึงความรับผิดชอบต�อสังคมเป�นหลัก และจัดให�มีการถ�ายทอด ปลูกฝ�ง
นโยบายดังกล�าวให�พนักงานรับทราบทั้งองค�กร โดยเร�่มตั้งแต�ระดับกรรมการบร�หาร ลงมาสู�พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ บร�ษัทฯได�จัดทำเอกสาร “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให�พนักงานทุกระดับได�รับทราบแนว
ปฏิบัติ กฎระเบียบในการดำเนินธุรกิจอย�างมีธรรมาภิบาลขององค�กร เพราะเช�อ่ว�าแนวทางดังกล�าวจะเป�นส�วนหน่ึง
ในการช�วยสร�างความเช�่อมั่นต�อผู�ถือหุ�น ผู�ลงทุน ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกฝ�าย ที่จะเป�นแรงสนับสนุนและเป�นแรง
ผลักดันในการเสร�มสร�างให�บร�ษัท มีความเข�มแข็ง และสร�างความสามารถในการแข�งขัน และความสำเร็จใน
ระยะยาวให�กับบร�ษัทฯ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด�วยความเป�นธรรม  
  บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติภายใต�กรอบกติกาการแข�งขันทางการค�าที่
เป�นธรรม และจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท มีการปฏิบัติต�อคู�ค�าบนพื้นฐานของการแข�งขันที่เป�นธรรม 
ด�วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน�ร�วมกัน 
  • มีระบบการคัดเลือกคู�ค�าในห�วงโซ�อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย 
ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาช�วอนามัย เป�นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม โดยมีการปฏิบัติต�อคู�ค�าบนพ้ืนฐาน
ของการแข�งขันที่เป�นธรรม เสมอภาค และเคารพซ�่งกันและกัน 
  • สร�างสัมพันธภาพและความเข�าใจท่ีดีต�อกัน แลกเปล่ียนความรู� ร�วมกันพัฒนาและเพ่ิมคุณค�าให�แก�
สินค�าและบร�การ เพื่อการเจร�ญเติบโตร�วมกัน
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  • ไม�เร�ยก รับ หร�อยินยอมที่จะรับ ทรัพย�สิน หร�อผลประโยชน�อื่นใด ซ�่งอยู�นอกเหนือข�อตกลง
ทางการค�า 
  • ไม�ทำลายช�่อเสียงของคู�แข�งทางการค�า
  • เคารพสิทธ�ในทรัพย�สินทางป�ญญาของผู�อื่น ไม�ละเมิดหร�อนำผลงานของผู�อื่นไปใช�เพื่อประโยชน�
ส�วนตน  เว�นแต�ได�รับอนุญาต หร�อให�ค�าตอบแทนแก�เจ�าของผลงาน

2. การต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชัน  
  คณะกรรมการบร�ษัท มีมติอนุมัติการลงนามใน ประกาศเจตนารมณ�เข�าร�วมโครงการ แนวร�วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต (Collective Anti-Corruption : CAC) เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2557
และที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 21) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ� 2558 ได�มีมติอนุมัตินโยบาย
ต�อต�านการคอร�รัปชัน ให�มีผลบังคับใช�ตั้งแต�วันที่ 1 มีนาคม 2558 โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติเป�นลายลักษณ�
อักษร ดังนี้
  1. บร�ษัทฯ ไม�กระทำ และ/หร�อ ไม�สนับสนุนการให�สินบน หากมีการบร�จาคเพื่อการกุศล การบร�จาค
ให�แก� พรรคการเมือง รวมถึงการให�ของขวัญทางธุรกิจ บร�ษัทฯ จะดำเนินการด�วยความโปร�งใส ช�แ้จงและตรวจ
สอบได�  
  2. ส�งเสร�มการสร�างจ�ตสำนึก และค�านิยมในการต�อต�านคอร�รัปชันให�แก�กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และ
พนักงานให�ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข�อบังคับที่เกี่ยวข�อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป�นแนวทางปฏิบัติ
  3. ห�ามกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน กระทำการใด หร�อเป�นตัวกลางในการเร�ยก รับทรัพย�สิน
หร�อผลประโยชน�ใดจาก หน�วยงานของรัฐ หร�อหน�วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหร�อกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึง
การใช�ตำแหน�งหน�าที่และ/หร�อ นำข�อมูลของบร�ษัทไปแสวงหาผลประโยชน�ให�แก�ตนเองหร�อผู�อื่น
  4. จัดให�มีกลไกการรายงานสถานะทางการเง�นที่โปร�งใสและถูกต�อง มีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผล มีการตรวจสอบและถ�วงดุลการใช�อำนาจให�เหมาะสม เพ่ือป�องกันมิให�เกิดการทุจร�ต
หร�อมีส�วนเกี่ยวข�องกับการทุจร�ต การคอร�รัปชัน  
  5. กำหนดให�มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชันอย�างสม่ำเสมอ ตลอดจน
การทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข�อกำหนดในการดำเนินการ เพ่ือให�สอดคล�องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
กฎหมาย และข�อบังคับที่เกี่ยวข�อง
  6. จัดให�มีช�องทางในการส่ือสารเพ่ือให�ผู�แจ�งเบาะแสสามารถท่ีจะแจ�งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให�ความ
มั่นใจว�าผู�แจ�งเบาะแสจะได�รับการคุ�มครอง

  บร�ษัทฯ มุ�งม่ันในการต�อต�านการคอร�รัปชันเสมอมา โดยได�ส่ือสารให�พนักงานทุกระดับรับทราบนโยบาย
และข�อปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน รวมถึงการแจ�งให�บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม คู�ค�า และลูกค�า ได�ทราบ
นโยบายต�อต�านการคอร�รัปชันอย�างชัดเจน ทั้งนี้ในป� 2562 บร�ษัทฯ ได�จัดส�งข�อมูลเกี่ยวกับแบบประเมินตนเอง
ให�คณะกรรมการแนวร�วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการคอร�รัปชัน เพ่ือต�ออายุสมาช�ก แนวร�วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต (Re-Certify) จากคณะกรรมการแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต�อต�านการทุจร�ต และได�รับการรับรองเมื่อวันที่ 4 พฤศจ�กายน 2562  
  ในป� 2563 บร�ษัทฯ ไม�พบประเด็นป�ญหาข�อบกพร�องที่เป�นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจร�ตคอร�รัปชัน 
และการดำเนินงานท่ีไม�สอดคล�องกับกฎหมายหร�อข�อกำหนดท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการ
ดำเนินธุรกิจแต�อย�างใด

3. การเคารพสิทธ�มนุษยชน
  บร�ษัทฯ เคารพต�อช�ว�ตและศักด์ิศร�ความเป�นมนุษย�ของทุกคน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อการไม�ละเมิดสิทธ�มนุษยชนดังนี้
 1. ไม�กระทำการใดๆ หร�อไม�สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธ�มนุษยชน
 2. ให�ความรู�ความเข�าใจในหลักสิทธ�มนุษยชนแก�พนักงาน เพื่อนำไปเป�นส�วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
 3. ไม�จำกัดความเป�นอิสระหร�อความแตกต�างทางความคิด เพศ เช�อ้ชาติ ศาสนา การเมืองหร�อเร�อ่งอ่ืนใด
  ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก�อให�เกิดความขัดแย�งหร�อแตกแยก
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 4. จัดให�มีช�องทางการสื่อสาร เพื่อให�พนักงานหร�อผู�ที่เช�่อว�าสิทธ�ของตนถูกละเมิดหร�อได�รับการปฏิบัติ
  อย�างไม�เป�นธรรม สามารถร�องเร�ยนต�อบร�ษัท และคำร�องเร�ยนพึงได�รับการเอาใจใส�และดำเนินการ
  อย�างเป�นธรรม
 
  ในป� 2563  บร�ษัท ไม�ได�รับการร�องเร�ยนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธ�มนุษยชน

4. การปฏิบัติต�อแรงงานอย�างเป�นธรรม
  บร�ษัทฯ ถือว�าพนักงานเป�นทรัพยากรที่มีค�าและเป�นป�จจัยแห�งความสำเร็จของบร�ษัท จ�งปฏิบัติต�อ
พนักงานโดยเคารพต�อศักด์ิศร�ความเป�นมนุษย� และสิทธ�ข้ันพ้ืนฐานในการทำงาน ตระหนักถึงความเท�าเทียมกัน
ในการจ�างแรงงาน ไม�เลือกปฏิบัติ ไม�กีดกันด�วยเหตุทางเพศ สีผิว เช�อ้ชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหร�อสถานะ
อ่ืนใดท่ีไม�ได�เก่ียวข�องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน และไม�มีการใช�แรงงานท่ีผิดกฎหมาย ให�ผลตอบแทนด�วยความ
เป�นธรรม เหมาะสมตามความรู� ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต�ละคน และจัดให�มีสวัสดิการ
และสิทธ�ประโยชน�ต�างๆ ที่เหมาะสมให�กับพนักงาน จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป�นในการปฏิบัติหน�าที่ 
รวมทั้งจัดสภาพแวดล�อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัยและอาช�วอนามัย เพื่อเป�นการส�งเสร�มและ
ยกระดับคุณภาพช�ว�ตของพนักงาน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ดำเนินธุรกิจให�สอดคล�องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด�านความปลอดภัย อาช�วอนามัย
และสภาพแวดล�อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต�อช�ว�ตและทรัพย�สินและผลกระทบต�อสุขภาพของ
พนักงาน คู�ค�าและผู�มีส�วนได�เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด�านความปลอดภัยอย�างสม่ำเสมอ
  2. สนับสนุนให�เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ ว�ธ�ปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงาน
ที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล�องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงานสภาพแวดล�อม 
ว�ธ�การทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเคร�่องมือและอุปกรณ�คุ�มครองความปลอดภัยให�กับพนักงาน
  3. มีการเตร�ยมความพร�อมเพื่อรองรับสถานการณ�ฉุกเฉิน โดยจัดทำ ฝ�กซ�อมและปรับปรุงแผนฉุกเฉิน
อย�างต�อเน่ือง ท้ังน้ีเพ่ือป�องกันและลดความสูญเสียต�อช�ว�ตและทรัพย�สินของบร�ษัท พนักงาน คู�ค�าและผู�เก่ียวข�อง
  4. สร�างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค�กร  ซ�่งจะช�วยให�เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
ได�อย�างยั่งยืน
  นอกจากน้ี บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรท่ีถือเป�นหัวใจสำคัญทำให�บร�ษัทดำเนินธุรกิจ
ประสบความสำเร็จตามเป�าหมาย มุ�งพัฒนา ส�งเสร�มการเพิ่มพูนทักษะ ความรู� ความสามารถ ของพนักงาน
อย�างต�อเน่ือง เพ่ือให�พร�อมรองรับการเปล่ียนแปลง และการเติบโตของบร�ษัทอย�างย่ังยืน บร�ษัทฯ จ�งมีการอบรม
ให�กับพนักงานทุกระดับ ทั้งการจัดอบรมภายใน และการเข�ารับการอบรมจากภายนอก  
 
5. ความรับผิดชอบต�อผู�บร�โภค
  บร�ษัทฯ ตระหนักว�าความพึงพอใจและความเช�อ่ม่ันของลูกค�าเป�นกุญแจสำคัญ อันจะนำไปสู�ความสำเร็จ
ของบร�ษัทอย�างยั่งยืน จ�งดำเนินธุรกิจด�านผลิต จัดจำหน�ายสินค�าและบร�การที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต�อช�ว�ตและ
สุขอนามัยของผู�บร�โภค ในราคาท่ีสมเหตุสมผล ไม�มีการผูกขาดราคาสินค�า ยึดถือความซ�อ่สัตย� สุจร�ตเป�นธรรม 
และไม�กระทำการใดๆ ท่ีเป�นการละเมิดสิทธ�ของลูกค�า นอกจากน้ีบร�ษัทฯ ยังมุ�งม่ันพัฒนาสินค�าและบร�การ คิดค�น
นวัตกรรมใหม�ๆ เพิ่มคุณค�าให�แก�สินค�าและบร�การ อีกทั้งไม�มีการโฆษณาที่เกินจร�ง โดยให�ข�อมูลผู�บร�โภคอย�าง
ถูกต�องและเหมาะสม   
  ผู�บร�โภคสามารถเข�าถึงสินค�าและบร�การของบร�ษัท ผ�านช�องทางการจำหน�ายสินค�าท่ีหลากหลาย โดยมี
ขนาดบรรจุภัณฑ�ท่ีหลากหลาย และเหมาะสมตามช�องทางการจำหน�าย มีการพัฒนาสินค�าเฉพาะกลุ�มและช�องทาง
การจำหน�าย เพื่อให�ตรงตามความต�องการของผู�บร�โภค 
  นอกจากน้ี บร�ษัทฯ จัดให�มีศูนย�ประสานงานผู�บร�โภค เพ่ือเป�นช�องทางให�ลูกค�า และผู�บร�โภคใช�ในการ
ติดต�อ ให�ความคิดเห็น ข�อติชม และข�อร�องเร�ยน ซ�่งบร�ษัทฯ ได�ให�ความสำคัญต�อทุกข�อร�องเร�ยน และมีการ
ตอบสนองต�อข�อร�องเร�ยนอย�างรวดเร็วและมีประสิทธ�ภาพ   
   กรณีข�อร�องเร�ยนเกี่ยวกับการบร�การ มีการแจ�งต�อหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง เพื่อทำการปรับปรุง แก�ไข 
และอบรมว�ธ�การปฏิบัติงานที่ถูกต�อง เพื่อลดความผิดพลาดจากการบร�การเหล�านั้น
  บร�ษัทฯ มีระบบการจัดเก็บข�อมูลผู�ร�องเร�ยนเพื่อรักษาความเป�นส�วนตัว มีการจัดเก็บข�อมูลร�องเร�ยน
ว�ธ�ดำเนินการ และการติดตามผล เพื่อให�มั่นใจว�าทุกข�อร�องเร�ยนได�รับการแก�ไขและดำเนินการอย�างเป�นธรรม
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6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล�อม
  บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต�อสิ่งแวดล�อม โดยกำหนดเป�นนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
  1. ดำเนินธุรกิจให�สอดคล�องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด�านสิ่งแวดล�อม โดยคำนึงถึงผล
กระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย�างสม่ำเสมอ
  2. สร�างวัฒนธรรมองค�กรและสร�างจ�ตสำนึกให�พนักงานทุกระดับ เกิดความร�วมมือและความรับผิดชอบ
ในการจัดการสิ่งแวดล�อม การใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธ�ภาพและย่ังยืน
  3. ส�งเสร�มให�ความรู� และฝ�กอบรมแก�พนักงานทุกคนในเร�่องสิ่งแวดล�อม
  4. ส�งเสร�มระบบการจัดการด�านสิ่งแวดล�อม ตั้งแต�การใช�ทรัพยากรอย�างประหยัด มีมาตรการบำบัด
และฟ��นฟู การทดแทน การเฝ�าระวังดูแลและป�องกันผลกระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมอย�างย่ังยืน
  5. มีระบบคัดเลือกคู�ค�าในห�วงโซ�อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม
  6. ส�งเสร�มการพัฒนาและเผยแพร�เทคโนโลยีที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม

7. การร�วมพัฒนาชุมชนและสังคม
  บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน�าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต�อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท�องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว�ซ�่งสังคมและส�วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป�นนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
  1. ไม�ดำเนินธุรกิจที่ทำให�สังคมเสื่อมลง และไม�ละเมิดสิทธ�ของบุคคลอื่นที่อยู�ร�วมในชุมชนและสังคม
  2. ปลูกฝ�งจ�ตสำนึกความรับผิดชอบต�อชุมชนและสังคมโดยส�วนรวม ให�เกิดข�้นในบร�ษัทและพนักงาน
ทุกระดับอย�างต�อเนื่อง
  3. กำหนดให�มีมาตรการป�องกันและแก�ไขผลกระทบที่เกิดข�้นต�อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการ
ดำเนินงานของบร�ษัท
  4. ส�งเสร�มการอนุรักษ�วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท�องถิ่น
  5. ร�วมมือกับหน�วยงานต�างๆ ในการพัฒนาชุมชน 
  6. ให�การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก�อให�เกิดสาธารณประโยชน� 
  7. สร�างรายได�และส�งเสร�มเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ�างงานและผลิตภัณฑ�ชุมชน
  8. สร�างความสัมพันธ�อันดีให�เกิดข�้นระหว�างบร�ษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต�อง
โปร�งใส เป�นธรรม

8. นวัตกรรมและการเผยแพร�นวัตกรรม
  บร�ษัทฯ คำนึงถึงการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล�อมต�างๆ ท่ีอาจส�งผลกระทบต�อองค�กรและผู�มีส�วนได�เสีย
ทุกกลุ�ม และยังคงดำเนินการอย�างต�อเนื่องในเร�่อง “New Thinking” เพื่อให�ทุกหน�วยงานระดมความคิด
สร�างสรรค� คิดนวัตกรรมใหม�ๆ เพื่อปรับปรุง พัฒนากระบวนการทำงานในทุกมิติ ให�สามารถตอบสนองต�อการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล�อมต�างๆ และต�องคำนึงถึงผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มท้ังภายในและภายนอก โดยมีการ
นำเสนอโครงการต�อคณะกรรมการ “New Thinking Group” ซ�่งในป� 2563 มีหน�วยงานต�างๆ ส�งโครงการ
เข�าร�วมประกวดจำนวน 16 โครงการ โดยรางวัลชนะเลิศ ได�แก�โครงการ “ช�ว�ตว�ถีใหม� ไร�ขยะ” ของหน�วยงาน
ส�งเสร�มการตลาด 2 และรางวัลรองชนะเลิศ โครงการ “Digital Supply Chain Finance” ของหน�วยงาน 
Supply Chain Food 

  ในป� 2563 บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย�างไม�มีผลกระทบด�านลบต�อความรับผิดชอบต�อสังคม ไม�มีกรณีท่ีมี
การฝ�าฝ�นกฎหมาย หร�อถูกกล�าวหาว�ามีผลกระทบด�านลบต�อสังคม สิ่งแวดล�อม หร�อไม�เป�นไปตามหลักการ
ทั้ง 8 ข�อ
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กิจกรรมความรับผิดชอบต�อสังคม

  นอกเหนือจากความเป�นผู�นำด�านการจัดจำหน�ายสินค�าอุปโภคบร�โภค บร�ษัทฯ ได�ให�ความสำคัญกับ
ทุกภาคส�วน ทั้งพนักงาน และชุมชน รวมถึงระดับประเทศ เพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืนไปพร�อมๆ กัน

สนับสนุนด�านการศึกษา 

• โครงการทบทวนความรู�สู�มหาว�ทยาลัยกับสหพัฒน� ครั้งที่ 23
 โครงการที่เป�ดโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนให�เป�นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
และสังคมในอนาคต จากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19 จ�งจัดติวในรูปแบบใหม� “Live Streaming 
Class ติวฟร�แบบใหม� อยู�ไหนก็ติวได�” ผ�านระบบ Interactive Video Platform บนเว็บไซต� Sahapat Admission 
ที่ออกแบบและพัฒนาระบบให�เหมือนติวอยู�ในห�องเร�ยนจร�ง ติวจบโครงการฯ ยังได�รับใบ Certificate Online 
เพื่อนำไปยื่นประกอบการสมัครเข�ามหาว�ทยาลัย

• โครงการสหพัฒน�ให�น�องป�ที่ 5 
 สานต�อเจตนารมย�ท�านประธาน ดร. เทียม โชควัฒนา เร�่องคุณธรรม ความซ�่อสัตย� บร�ษัทฯ ยังคงจัดทำ
โครงการสหพัฒน�ให�น�องอย�างต�อเนื่อง ในรูปแบบของรายการสร�างสรรค�เพื่อสังคม โดยไปตามโรงเร�ยนต�างๆ 
ท่ัวประเทศ เฟ�นหาตัวแทนเด็กดี ถ�ายทอดเร�อ่งราวเพ่ือสร�างแรงบันดาลใจ ปลูกจ�ตสำนึกเร�อ่งคุณธรรม ความซ�อ่สัตย�
อีกทั้งยังให�เด็กได�เร�ยนรู� เร�่องการลดปร�มาณขยะ คัดแยกขยะที่สามารถนำไปร�ไซเคิล กับขยะทั่วไป และการ
กำจัดขยะอย�างถูกว�ธ� นอกจากนี้ยังให�ความสำคัญกับการบร�โภคอาหารที่มีคุณค�า มีประโยชน� จ�งสร�างสรรค�
เมนูอาหารกลางวันให�กับน�องๆ ตามโรงเร�ยนต�างๆ โครงการมีความมุ�งม่ันท่ีจะเป�นส�วนหน่ึงในการสร�างพัฒนาการ
ให�เด็กไทย และเติบโตเป�นอนาคตของชาติต�อไป                                  
                             



81 รายงานประจำป� 2563

ความรับผิดชอบต�อสังคม

โครงการประชารัฐการจ�างงานคนพิการ ตามมาตรา 33, 34, 35

 บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร�วมลงนามบันทึกข�อตกลง (MOU) กับ บร�ษัท วัลเคน โคลิอะช่ัน จำกัด 
เพื่อส�งเสร�มทักษะทางดิจ�ทัล และยกระดับการจ�างงานผู�พิการ ช�วยพัฒนาคุณภาพช�ว�ตให�ผู�พิการอย�างยั่งยืน

 • โครงการ เดอะ ไกด�ไลท� ศูนย�สนับสนุนการเร�ยนรู�สำหรับนักศึกษาพิการ

 โครงการที่ทำหน�าที่เป�นเคร�่องมือช�วยนักศึกษาบกพร�องทางการมองเห็นได�เร�ยนรู� ค�นคว�าหาข�อมูลด�าน
การเร�ยน โดยบร�ษัทฯ สนับสนุนการปฎิบัติงานของศูนย�นักศึกษาท่ีพิการบกพร�องทางการมองเห็น โดยดำเนินการ 
4 ด�าน คือ 
 1. สร�าง Material Hub รวบรวมสื่อการเร�ยน  
 2. จัดทำ Toolkits 
 3. จัด Workshop พัฒนาทักษะและศักยภาพ  
 4. Training Buddy เพ่ือนช�วยเร�ยนให�นักศึกษาบกพร�องทางการมองเห็น

• โครงการร�านค�าประชารัฐเพื่อชุมชน

 บร�ษัทฯ ในฐานะภาคเอกชน ทำงานร�วมกับหน�วยงานภาครัฐ ได�แก� กรุงเทพฯ จังหวัดชลบุร� จังหวัดกาญจนบุร�  
จังหวัดสระบุร� และภาคสังคมคือมูลนิธ�นวัตกรรมทางสังคม ให�ความช�วยเหลือคนพิการ หร�อผู�ดูแลคนพิการ 
ด�วยการสร�างอาช�พ จัดให�มีร�านค�าของตนเอง เพ่ือสร�างรายได� สามารถนำไปเล้ียงดูตนเอง และครอบครัว ให�เกิด
คุณภาพช�ว�ตที่ดีข�้นอย�างยั่งยืน 
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ความรับผิดชอบต�อสังคม

สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ

ด�านดนตร�
 • สนับสนุนงานคอนเสิร�ตการกุศล ชร�นทร� อิน คอนเสิร�ต หมายเลข 19 “70 ป� ที่โลกไม�ลืม”

ด�านกีฬา
 • สนับสนุนงานว�่ง The Navitrail และงานว�่ง CM6 ซ�่งรายได�นำไปซ�้ออุปกรณ�เป�าลมใบไม�ช�วยดับไฟป�า 
มอบให�กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ป�า และพันธุ�พืช ท่ีจังหวัดเช�ยงใหม� และสนับสนุนการศึกษาเด็กในโรงเร�ยนชนบท
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ด�านกิจกรรมพิเศษต�างๆ
 • สนับสนุนทุนทรัพย�ให�กับมูลนิธ� ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อนำไปทำกิจกรรมต�างๆ
 • โครงการคนไทยไม�ทิ้งกัน แทนกำลังใจจากเรา … เคร�อสหพัฒน�

  เน่ืองจากสถานการณ�การระบาดของโรคโคว�ด 19 ได�ส�งผลกระทบต�อประชาชนในวงกว�าง เคร�อสหพัฒน� 
โดยคุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) จ�งได�รวมพลังบร�ษัทในเคร�อ 
ผลิต และแจกจ�ายสิ่งของให�กับทุกภาคส�วนของประเทศ อาทิ
 • หน�ากากผ�า จำนวน 1,000,000 ช�้น มอบให�ประชาชนทั่วประเทศ ผ�านทางกระทรวงมหาดไทย

 • ชุด PPE ท่ีสามารถซักได�สูงสุด 20 คร้ัง จำนวน 4,000 ชุด มอบผ�านสำนักนายกรัฐมนตร� เพ่ือส�งต�อไป
ยังโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

ความรับผิดชอบต�อสังคม
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ความรับผิดชอบต�อสังคม

 • โครงการบะหมี่ซ�่อสัตย� 1,000,000 ซอง โดยจัดเป�นชุดผลิตภัณฑ�ซ�่อสัตย� ซ�่งประกอบด�วย บะหมี่กึ่ง
สำเร็จรูปตราซ�่อสัตย� และปลากระป�องซ�่อสัตย�

  โดยบร�ษัทฯ ได�แจกจ�ายชุดผลิตภัณฑ�ซ�่อสัตย�ไปยัง
  - ประชาชนในชุมชนรอบบร�ษัท  
  - ผู�ประกอบอาช�พขับรถแท็กซ�่ 
  - ประชาชนที่อาศัยในชุมชนแออัดทั่วกรุงเทพ โดยมอบผ�านท�านผู�ว�าราชการกรุงเทพ 
   พลตำรวจเอกอัศว�น ขวัญเมือง
  - มอบให�ข�าราชการตำรวจ และตำรวจตระเวนชายแดน โดยมอบผ�านผู�บัญชาการตำรวจแห�งชาติ
   พลตำรวจเอกจักรทิพย� ชัยจ�นดา
  - กระจายไปยังตู�ป�นสุข ในต�างจังหวัด รวม 20 จังหวัด
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ความรับผิดชอบต�อสังคม

 • การจัดกิจกรรมรำลึก ดร.เทียม โชควัฒนา เคร�อสหพัฒน�ร�วมกันจัดชุดผลิตภัณฑ�เคร�อสหพัฒน� และ
มอบให�กับประชาชนที่อาศัยรอบชุมชนสวนอุตสาหกรรมเคร�อสหพัฒน� ศร�ราชา สวนอุตสาหกรรมเคร�อสหพัฒน� 
ลำพูน และสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน� กบินทร�บุร� เพื่อช�วยบรรเทาความเดือดร�อน
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบร�ษัทต�อรายงานทางการเง�น

  คณะกรรมการบร�ษัทได�ตระหนักถึงภาระหน�าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบร�ษัทจดทะเบียน 

ในการเป�นผู�รับผิดชอบต�องบการเง�นของบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย ซ�่งงบการเง�น

ดังกล�าวได�จัดทำข�น้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น (TFRS) โดยพิจารณาเลือกใช�นโยบายบัญช�ท่ีเหมาะสม

และถือปฏิบัติอย�างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช�ดุลยพินิจอย�างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผล

ในการจัดทำ 

  มีการเป�ดเผยข�อมูลสำคัญอย�างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเง�น ตลอดจนแสดงคำอธ�บาย

และการว�เคราะห� ฐานะการเง�นและผลการดำเนินงานของบร�ษัท และบร�ษัทย�อย เพ่ือให�เกิดประโยชน�ต�อผู�ถือหุ�น

และนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเง�นดังกล�าวได�ผ�านการตรวจสอบและให�ความเห็นอย�างไม�มีเง�่อนไขจากผู�สอบ

บัญช�รับอนุญาตที่เป�นอิสระ 

  นอกจากนี้คณะกรรมการบร�ษัท ได�ส�งเสร�มให�บร�ษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจน

จัดให�มีระบบการบร�หารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผล เพื่อให�มั่นใจได�ว�า

การบันทึกข�อมูลทางบัญช�มีความถูกต�อง ครบถ�วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว�ซ�่งทรัพย�สินของบร�ษัท และ

บร�ษัทย�อย รวมถึงป�องกันไม�ให�เกิดการทุจร�ตหร�อการดำเนินการที่ผิดปกติอย�างมีสาระสำคัญ 

  ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษัท ซ�่งประกอบด�วยกรรมการที่เป�นอิสระทำหน�าที่สอบทาน

เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเง�น และระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได�

ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ�่งแสดงไว�ในรายงานประจำป� และแบบแสดงรายการข�อมูล

ประจำป� (แบบ 56-1) แล�ว 

  คณะกรรมการบร�ษัท มีความเห็นว�าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบร�หารความเสี่ยง และระบบ

การควบคุมภายในของบร�ษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร�างความเช�่อมั่นอย�างสมเหตุสมผลได�ว�า

งบการเง�นของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได�จัดทำและเป�ดเผยโดยถูกต�อง

ตามที่ควรในสาระสำคัญ 

     (นายบุญชัย  โชควัฒนา)

     ประธานกรรมการ 

วันที่  23  กุมภาพันธ�  2564
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รายงานของผู�สอบบัญช�รับอนุญาต

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

ความเห็น
  ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการของบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 
และบร�ษัทย�อย (“กลุ�มบร�ษัท”) และของเฉพาะบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (“บร�ษัท”) ซ�่งประกอบด�วย
งบแสดงฐานะการเง�นรวมและงบแสดงฐานะการเง�นเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�นรวม
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเง�นสดรวมและงบกระแสเง�นสด
เฉพาะกิจการสำหรับป�ส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ

  ข�าพเจ�าเห็นว�า งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการข�างต�นนี้แสดงฐานะการเง�นรวมและฐานะ
การเง�น เฉพาะกิจการของบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย และของเฉพาะบร�ษัท สหพัฒนพิบูล 
จำกัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเง�นสดรวมและกระแสเง�นสดเฉพาะกิจการ สำหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต�องตามที่ควรใน
สาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น

เกณฑ�ในการแสดงความเห็น
  ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช� ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าได�กล�าวไว�
ในวรรคความรับผิดชอบของผู�สอบบัญช�ต�อการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการในรายงาน
ของข�าพเจ�า ข�าพเจ�ามีความเป�นอิสระจากกลุ�มบร�ษัทตามข�อกำหนดจรรยาบรรณของผู�ประกอบว�ชาช�พบัญช�ที่
กำหนดโดยสภาว�ชาช�พบัญช�ในส�วนที่เกี่ยวข�องกับการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ 
และข�าพเจ�าได�ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด�านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ�ง่เป�นไปตามข�อกำหนดเหล�าน้ี ข�าพเจ�าเช�อ่ว�า
หลักฐานการสอบบัญช�ท่ีข�าพเจ�าได�รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช�เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า

เร�่องสำคัญในการตรวจสอบ
  เร�่องสำคัญในการตรวจสอบคือเร�่องต�างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู�ประกอบว�ชาช�พของ
ข�าพเจ�าในการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการสำหรับงวดป�จจุบัน ข�าพเจ�าได�นำเร�อ่งเหล�าน้ี
มาพิจารณาในบร�บทของการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข�าพเจ�า ทั้งนี้ข�าพเจ�าไม�ได�แสดงความเห็นแยกต�างหากสำหรับเร�่องเหล�านี้

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

ค�าส�งเสร�มการขายค�างรับ-ค�างจ�าย
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บร�ษัทฯ มีค�าส�งเสร�มการขายค�างจ�าย จำนวน 2,731.10 ล�านบาท 
และค�าส�งเสร�มการขายค�างรับ จำนวน 2,315.23 ล�านบาท ซ�ง่เกิดจากบร�ษัทฯ ได�มีการจัดกิจกรรมทางการตลาด
มากมาย โดยบร�ษัทฯ จะได�รับเง�นสนับสนุนการจัดกิจกรรมในรูปแบบของส�วนลดพิเศษจากผู�จำหน�ายสินค�า ซ�ง่มี
จำนวนท่ีเป�นสาระสำคัญ โดยค�าส�งเสร�มการขายจะผันแปรไปตามลักษณะและช�วงเวลาท่ีเกิดกิจกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
ผู�บร�หารจะประมาณการค�าส�งเสร�มการขายจ�ายและค�าส�งเสร�มการขายรับ ข�าพเจ�าจ�งให�ความสนใจในการตรวจสอบ
เก่ียวกับมูลค�าและระยะเวลาในการรับรู�รายการค�าส�งเสร�มการขาย ค�างจ�ายและค�างรับที่ผู�บร�หารประมาณข�้น 
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  ข�าพเจ�าได�รับความเช�่อมั่นเก่ียวกับรายการค�าส�งเสร�มการขาย ดังนี้
  • ทำความเข�าใจ ประเมินการควบคุมภายในทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม และ
   ประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข�อง เช�น การจัดทำแผน
   กิจกรรมประจำป� แผนการจัดรายการประจำป� ข้ันตอนการขออนุมัติค�าส�งเสร�มการขาย ข้ันตอนการ
   ขออนุมัติการจัดรายการ ขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ และการบันทึกข�อมูล รวมทั้งการป�ด
   รายการค�าส�งเสร�มการขายที่เกิดข�้น
  • ทดสอบระบบการควบคุมภายในที่สำคัญของผู�บร�หารที่เกี่ยวกับการรับรู�ค�าส�งเสร�มการขายจ�ายและ
   ค�าส�งเสร�มการขายรับ
  • สุ�มตรวจสอบการบันทึกค�าส�งเสร�มการขายระหว�างป� และตอนส้ินป�ว�าบันทึกด�วยจำนวนและระยะเวลา
   ที่เหมาะสมหร�อไม� โดยตรวจสอบกับข�อตกลงหร�อหลักฐานการติดต�อกับผู�ขาย การอนุมัติรายการ
  • ตรวจตัดยอดรายการค�าส�งเสร�มการขายจ�ายและรับ ก�อนและหลังวันที่ในงบการเง�น โดยตรวจสอบ
   ตามข�อตกลงหร�อหลักฐานติดต�อกับผู�ขาย

การวัดมูลค�าของเง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัทที่ไม�ได�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�
  ตามท่ีได�เป�ดเผยไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเง�นข�อ 13 กลุ�มบร�ษัทมีเง�นลงทุนในตราสารทุนท่ีไม�ได�
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�หลายแห�งเป�นจำนวนเง�น 6,696.08 ล�านบาทในงบการเง�นรวม และจำนวน 
6,648.79 ล�านบาทในงบการเง�นเฉพาะกิจการ ซ�ง่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับท่ี 9 เร�อ่ง เคร�อ่งมือ
ทางการเง�น กำหนดให�ต�องวัดมูลค�าเง�นลงทุนในตราสารทุนด�วยมูลค�ายุติธรรม และกลุ�มบร�ษัทได�จัดประเภท
เง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัทที่ไม�ได�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�เป�นเง�นลงทุนในสินทรัพย�ทางการเง�น
ที่กำหนดให�วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ�มบร�ษัทมีความเสี่ยงที่เป�นสาระสำคัญ
เก่ียวกับการประเมินมูลค�าของเง�นลงทุนโดยใช�เทคนิคการประเมินมูลค�าซ�่งใช�ข�อมูลที่ไม�สามารถสังเกตได�อย�าง
เป�นนัยสำคัญ เช�น การคิดลดกระแสเง�นสด การคิดลดเง�นป�นผล หร�อมูลค�าสินทรัพย�สุทธ�ท่ีรายงานล�าสุดปรับปรุง
ด�วยป�จจัยอื่นที่เกี่ยวข�อง (ถ�ามี) ซ�่งผู�บร�หารต�องใช�ดุลยพินิจอย�างมากในการเลือกใช�โมเดลการวัดมูลค�า และ
ข�อสมมติฐานต�างๆ ข�าพเจ�าจ�งเห็นว�าเร�่องดังกล�าวเป�นเร�่องสำคัญในการตรวจสอบ

  ข�าพเจ�าได�รับความเช�อ่ม่ันเก่ียวกับการวัดมูลค�าของเง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัทท่ีไม�ได�จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย� ดังนี้
  • ทำความเข�าใจ และประเมินกระบวนการวัดมูลค�าของเง�นลงทุน ซ�ง่รวมถึงการประเมินความเหมาะสม
   ของเทคนิคที่ใช�ในการประเมินมูลค�า
  • พิจารณาความเหมาะสมของข�อสมมติฐานท่ีสำคัญท่ีใช�ในการประเมินมูลค�า รวมท้ังข�อมูลท่ีใช�ในการ
   คำนวณ เช�น อัตราคิดลด และอัตราการเติบโตของรายได�ในระยะยาว เป�นต�น
  • ทดสอบการคำนวณมูลค�ายุติธรรมของเง�นลงทุน ตามแบบจำลองของการลงทุน
  • ประเมินความเพียงพอของการเป�ดเผยข�อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่เก่ียวข�อง

ข�อมูลอื่น 
  ผู�บร�หารเป�นผู�รับผิดชอบต�อข�อมูลอื่น ข�อมูลอื่นประกอบด�วย ข�อมูลซ�่งรวมอยู�ในรายงานประจำป�ของ
กลุ�มบร�ษัท แต�ไม�รวมถึงงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการและรายงานของผู�สอบบัญช�ท่ีอยู�ในรายงานน้ัน 
ข�าพเจ�าคาดว�าข�าพเจ�าจะได�รับรายงานประจำป�ภายหลังวันที่ในรายงานของผู�สอบบัญช�นี้

  ความเห็นของข�าพเจ�าต�องบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการไม�ครอบคลุมถึงข�อมูลอื่นและ
ข�าพเจ�าไม�ได�ให�ความเช�่อมั่นต�อข�อมูลอ่ืน
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  ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการคือ 
การอ�านและพิจารณาว�าข�อมูลอื่นมีความขัดแย�งที่มีสาระสำคัญกับงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ
หร�อกับความรู�ท่ีได�รับจากการตรวจสอบของข�าพเจ�า หร�อปรากกฎว�าข�อมูลอ่ืนมีการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�ง
อันเป�นสาระสำคัญหร�อไม�

  เมื่อข�าพเจ�าได�อ�านรายงานประจำป�ของกลุ�มบร�ษัท หากข�าพเจ�าสรุปได�ว�ามีการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อ
ข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญ ข�าพเจ�าจะส่ือสารเร�อ่งดังกล�าวกับผู�มีหน�าท่ีในการกำกับดูแล เพ่ือให�มีการดำเนินการ
แก�ไขข�อมูลที่แสดงขัดต�อข�อเท็จจร�งอย�างเหมาะสม

ความรับผิดชอบของผู�บร�หารและผู�มีหน�าท่ีในการกำกับดูแลต�องบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ
  ผู�บร�หารมีหน�าที่รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ
เหล�านี้โดยถูกต�องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ท่ีผู�บร�หารพิจารณาว�าจำเป�นเพ่ือให�สามารถจัดทำงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดง
ข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญไม�ว�าจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด

  ในการจัดทำงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ ผู�บร�หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ�มบร�ษัทในการดำเนินงานต�อเนื่อง เป�ดเผยเร�่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต�อเนื่องตามความเหมาะสม 
และการใช�เกณฑ�การบัญช�สำหรับการดำเนินงานต�อเน่ืองเว�นแต�ผู�บร�หารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุ�มบร�ษัทหร�อหยุด
ดำเนินงานหร�อไม�สามารถดำเนินงานต�อเนื่องต�อไปได�

  ผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแลมีหน�าที่ในการสอดส�องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเง�น
ของกลุ�มบร�ษัท

ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญช�ต�อการตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ
  การตรวจสอบของข�าพเจ�ามีวัตถุประสงค�เพื่อให�ได�ความเช�่อมั่นอย�างสมเหตุสมผลว�า งบการเง�นรวม
และงบการเง�นเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญหร�อไม� ไม�ว�า
จะเกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู�สอบบัญช�ซ�่งรวมความเห็นของข�าพเจ�าอยู�ด�วย 
ความเช�อ่ม่ันอย�างสมเหตุสมผลคือความเช�อ่ม่ันในระดับสูงแต�ไม�ได�เป�นการรับประกันว�าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญช�จะสามารถตรวจพบข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญที่มีอยู�ได�เสมอไป 
ข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอาจเกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด และถือว�ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ�ได�อย�าง
สมเหตุสมผลว�ารายการท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�งแต�ละรายการหร�อทุกรายการรวมกันจะมีผลต�อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผู�ใช�งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการจากการใช�งบการเง�นเหล�านี้

  ในการตรวจสอบของข�าพเจ�าตามมาตรฐานการสอบบัญช�ข�าพเจ�าได�ใช�ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผู�ประกอบว�ชาช�พตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข�าพเจ�ารวมถึง
  • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญในงบการเง�น
   รวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงาน
   ตามว�ธ�การตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต�อความเส่ียงเหล�าน้ัน และได�หลักฐานการสอบบัญช�ท่ีเพียงพอ
   และเหมาะสมเพื่อเป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า ความเสี่ยงที่ไม�พบข�อมูลที่ขัดต�อ
   ข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญ ซ�ง่เป�นผลมาจากการทุจร�ตจะสูงกว�าความเส่ียงท่ีเกิดจากข�อผิดพลาด 
   เนื่องจากการทุจร�ตอาจเกี่ยวกับการสมรู�ร�วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว�น
   การแสดงข�อมูล การแสดงข�อมูลที่ไม�ตรงตามข�อเท็จจร�งหร�อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
  • ทำความเข�าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข�องกับการตรวจสอบเพ่ือออกแบบว�ธ�การตรวจสอบ
   ที่เหมาะสมกับสถานการณ� แต�ไม�ใช�เพื่อวัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็นต�อความมีประสิทธ�ผล
   ของการควบคุมภายในของกลุ�มบร�ษัท
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  • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญช�ที่ผู�บร�หารใช�และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
   ทางบัญช� และการเป�ดเผยข�อมูลที่เก่ียวข�องซ�่งจัดทำโดยผู�บร�หาร
  • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช�เกณฑ�การบัญช�สำหรับการดำเนินงานต�อเนื่องของผู�บร�หาร 
   และจากหลักฐานการสอบบัญช�ที่ได�รับ สรุปว�ามีความไม�แน�นอนที่มีสาระสำคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ� 
   หร�อสถานการณ�ท่ีอาจเป�นเหตุให�เกิดข�อสงสัยอย�างมีนัยสำคัญต�อความสามารถของกลุ�มบร�ษัทในการ
   ดำเนินงานต�อเนื่องหร�อไม� ถ�าข�าพเจ�าได�ข�อสรุปว�ามีความไม�แน�นอนที่มีสาระสำคัญ ข�าพเจ�าต�อง
   กล�าวไว�ในรายงานของผู�สอบบัญช�ของข�าพเจ�าโดยให�ข�อสังเกตถึงการเป�ดเผยข�อมูลในงบการเง�นรวม
   และงบการเง�นเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข�อง หร�อถ�าการเป�ดเผยข�อมูลดังกล�าวไม�เพียงพอ ความเห็นของ
   ข�าพเจ�าจะเปลี่ยนแปลงไป ข�อสรุปของข�าพเจ�าข�้นอยู�กับหลักฐานการสอบบัญช�ที่ได�รับจนถึงวันที่ใน
   รายงานของผู�สอบบัญช�ของข�าพเจ�า อย�างไรก็ตามเหตุการณ�หร�อสถานการณ�ในอนาคตอาจเป�นเหตุ
   ให�กลุ�มบร�ษัทต�องหยุดการดำเนินงานต�อเนื่อง
  • ประเมินการนำเสนอ โครงสร�างและเนื้อหาของงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการโดยรวม 
   รวมถึงการเป�ดเผยข�อมูลว�างบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ�
   ในรูปแบบที่ทำให�มีการนำเสนอข�อมูลโดยถูกต�องตามที่ควรหร�อไม�
  • ได�รับหลักฐานการสอบบัญช�ที่เหมาะสมอย�างเพียงพอเกี่ยวกับข�อมูลทางการเง�นของกิจการภายใน
   กลุ�มหร�อกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ�มบร�ษัทเพ่ือแสดงความเห็นต�องบการเง�นรวม ข�าพเจ�ารับผิดชอบ
   ต�อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ�มบร�ษัท ข�าพเจ�าเป�น
   ผู�รับผิดชอบแต�เพียงผู�เดียวต�อความเห็นของข�าพเจ�า

  ข�าพเจ�าได�ส่ือสารกับผู�มีหน�าท่ีในการกำกับดูแลในเร�อ่งต�างๆ ท่ีสำคัญ ซ�ง่รวมถึงขอบเขตและช�วงเวลา
ของการตรวจสอบตามท่ีได�วางแผนไว� ประเด็นท่ีมีนัยสำคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข�อบกพร�องท่ีมีนัยสำคัญ
ในระบบการควบคุมภายในหากข�าพเจ�าได�พบในระหว�างการตรวจสอบของข�าพเจ�า

  ข�าพเจ�าได�ให�คำรับรองแก�ผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแลว�าข�าพเจ�าได�ปฏิบัติตามข�อกำหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข�องกับความเป�นอิสระและได�สื่อสารกับผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ�ทั้งหมดตลอดจน
เร�่องอื่น ซ�่งข�าพเจ�าเช�่อว�ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว�ากระทบต�อความเป�นอิสระของข�าพเจ�าและ
มาตรการที่ข�าพเจ�าใช�เพ่ือป�องกันไม�ให�ข�าพเจ�าขาดความเป�นอิสระ

  จากเร�อ่งท่ีส่ือสารกับผู�มีหน�าท่ีในการกำกับดูแล ข�าพเจ�าได�พิจารณาเร�อ่งต�างๆ ท่ีมีนัยสำคัญท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการในงวดป�จจุบันและกำหนดเป�นเร�อ่งสำคัญในการตรวจสอบ 
ข�าพเจ�าได�อธ�บายเร�อ่งเหล�าน้ีในรายงานของผู�สอบบัญช� เว�นแต�กฎหมายหร�อข�อบังคับไม�ให�เป�ดเผยต�อสาธารณะ
เกี่ยวกับเร�่องดังกล�าว หร�อในสถานการณ�ที่ยากที่จะเกิดข�้น ข�าพเจ�าพิจารณาว�าไม�ควรสื่อสารเร�่องดังกล�าวใน
รายงานของข�าพเจ�าเพราะการกระทำดังกล�าวสามารถคาดการณ�ได�อย�างสมเหตุสมผลว�าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว�าผลประโยชน�ต�อส�วนได�เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล�าว

     บร�ษัท สอบบัญช� ดี ไอ เอ อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด

     (นางสุว�มล กฤตยาเกียรณ�)
     ผู�สอบบัญช�รับอนุญาตเลขทะเบียน  2982
     
วันที่ 23 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2564
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งบแสดงฐานะการเง�น

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

สินทรัพย�หมุนเว�ยน

     เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด

     เง�นลงทุนชั่วคราว

     สินทรัพย�ทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น

     ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น

     ตั๋วเง�นรับการค�า 

     ลูกหนี้ตามสัญญาเช�าการเง�นที่ครบกำหนด

          ชำระใน 1 ป�

     สินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเว�ยน

     ค�าส�งเสร�มการขายค�างรับ

     เง�นให�กู�ยืมระยะสั้น

     สินค�าคงเหลือ 

     สินทรัพย�หมุนเว�ยนอื่น

     สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนที่ถือไว�เพื่อขาย

   รวมสินทรัพย�หมุนเว�ยน

สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน

     ลูกหนี้ตามสัญญาเช�าการเง�น

     สินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา - ไม�หมุนเว�ยน

     เง�นลงทุนระยะยาว - เง�นฝากสถาบันการเง�น

     เง�นฝากสถาบันการเง�นที่ติดภาระค้ำประกัน

     สินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนอื่น

     เง�นลงทุนเผื่อขาย

     เง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม

     เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย

     เง�นลงทุนระยะยาวอื่น

     อสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน

     ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ� 

     สินทรัพย�สิทธ�การใช�

     ค�าความนิยม

     สินทรัพย�ไม�มีตัวตนอื่น

     สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�

     สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนอื่น

  รวมสินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน

รวมสินทรัพย�

                 สินทรัพย� หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

6

7

7

8

9

12

12

10

11

12

12

13

13

13

14

15

13

16

17

18

19

21

20

2,551,574,320.97

0.00

1,463,273,828.81

4,531,449,100.55

477,808,282.35

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

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

1,387,802,318.04

1,450,704,454.16

0.00

4,519,189,081.32

561,958,708.21

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

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

2,374,093,149.94

0.00

992,815,287.15

4,476,278,346.17

477,808,282.35

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

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

1,138,556,512.36

1,272,056,916.44

0.00

4,515,489,666.43

553,204,428.21

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 

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

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้

บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



93 รายงานประจำป� 2563

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

หนี้สินหมุนเว�ยน

 เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้หมุนเว�ยนอื่น

 ค�าส�งเสร�มการขายค�างจ�าย

 ส�วนของหนี้สินตามสัญญาเช�าการเง�นที่ถึง

  กำหนดชำระภายในหนี่งป�

 ส�วนของหนี้สินตามสัญญาเช�าที่ถึงกำหนด

  ชำระภายในหนี่งป�

 ประมาณการหนี้สินหมุนเว�ยนสำหรับ

  ผลประโยชน�พนักงาน

 เง�นกู�ยืมระยะสั้นอื่น

 ภาษีเง�นได�นิติบุคคลค�างจ�าย

   รวมหนี้สินหมุนเว�ยน

หนี้สินไม�หมุนเว�ยน

 เจ�าหนี้ตามสัญญาเช�าการเง�น

 หนี้สินตามสัญญาเช�า

 หนี้สินภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�

 ประมาณการหนี้สินไม�หมุนเว�ยนสำหรับ

  ผลประโยชน�พนักงาน

 หนี้สินไม�หมุนเว�ยนอื่น

   รวมหนี้สินไม�หมุนเว�ยน

รวมหนี้สิน

ส�วนของผู�ถือหุ�น

 ทุนเร�อนหุ�น

 ทุนจดทะเบียน

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

 ทุนที่ออกและชำระแล�ว

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

 ส�วนเกินมูลค�าหุ�นสามัญ

 กำไร (ขาดทุน) สะสม

  จัดสรรแล�ว

   ทุนสำรองตามกฎหมาย

   สำรองหุ�นทุนซ�้อคืน

  ยังไม�ได�จัดสรร

 หุ�นทุนซ�้อคืน

 องค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�น

   รวมส�วนของบร�ษัทใหญ�

 ส�วนได�เสียที่ไม�มีอำนาจควบคุม

   รวมส�วนของผู�ถือหุ�น

รวมหนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น

     หนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

23

25

26

27

24

25

26

21

27

30

29, 31

29

5,161,182,545.74

2,731,100,596.42

0.00

0.00

77,946,751.71

26,319,000.00

123,830,510.24

8,120,379,404.11

0.00

0.00

1,921,850,753.69

254,744,200.44

63,277,502.69

2,239,872,456.82

10,360,251,860.93

330,000,000.00

330,000,000.00

1,743,441,255.39

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

4,953,791,873.74

2,421,859,697.76

0.00

0.00

0.00

26,219,000.00

94,880,766.10

7,496,751,337.60

0.00

0.00

914,889,123.03

222,947,253.01

46,598,260.38

1,184,434,636.42

8,681,185,974.02

330,000,000.00

330,000,000.00

1,743,441,255.39

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

5,109,672,945.02

2,731,100,596.42

0.00

26,721,862.51

77,946,751.71

26,319,000.00

108,962,030.32

8,080,723,185.98

0.00

69,324,989.32

1,780,087,779.53

216,007,528.95

31,932,079.58

2,097,352,377.38

10,178,075,563.36

330,000,000.00

330,000,000.00

1,743,441,255.39

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

4,964,220,672.35

2,421,859,697.76

24,842,019.97

0.00

0.00

26,219,000.00

81,238,029.93

7,518,379,420.01

72,495,544.27

0.00

773,126,148.87

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

1,743,441,255.39

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

บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงฐานะการเง�น (ต�อ)

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้
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 (หน�วย : บาท)
 งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ 

รายได�

 รายได�จากการขาย

 รายได�จากการให�เช�าและบร�การ

 รายได�เง�นป�นผล

 รายได�อื่น

 กำไรจากการจำหน�ายสินทรัพย�

 กำไรจากการขายตราสารทุน-หลักทรัพย�จดทะเบียน

รวมรายได�

ค�าใช�จ�าย 

 ต�นทุนขาย

 ต�นทุนการให�เช�าและบร�การ

 ต�นทุนในการจัดจำหน�าย

 ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร

 ขาดทุนจากการจำหน�ายสินทรัพย�

รวมค�าใช�จ�าย

กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน

 รายได�ทางการเง�น

 ต�นทุนทางการเง�น

 ขาดทุนจากการด�อยค�าของเง�นลงทุน

 รายการกลับบัญช�ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้น

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

  ร�วมที่ใช�ว�ธ�ส�วนได�เสีย

กำไร (ขาดทุน) ก�อนภาษีเง�นได�

 ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�

กำไร (ขาดทุน) สำหรับป�

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม�ไว�ในกำไรหร�อขาดทุน

ในภายหลัง :

 ผลต�างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค�างบการเง�น

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม�ไว�ในกำไรหร�อ

ขาดทุนในภายหลัง 

 หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

21

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 

26,992,495,041.08 

177,662,838.19 

2,805,979,489.60 

649,918,422.45 

0.00 

30,626,055,791.32 

2,088,457,956.88 

28,022,168.81 

(1,428,699.05 

0.00 

0.00 

(1,390,037.89 

4,173,970.02 

2,117,835,358.77 

373,885,839.12 

1,743,949,519.65 

5,499,944.48 

5,499,944.48  

)

)

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 

27,626,018,762.26 

102,786,731.41 

2,805,764,691.11 

725,704,110.27 

1,247,525.61 

31,261,521,820.66 

2,081,847,910.07 

50,191,676.93 

(387,325.57 

(45,880,000.00 

17,261,549.15 

0.00 

1,191,185.28 

2,104,224,995.86 

359,256,977.86 

1,744,968,018.00 

1,193,351.89 

1,193,351.89 

)

)

)

)

)

)

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 

26,975,573,853.09 

22,942,692.51 

2,760,690,164.38 

632,811,261.55 

0.00 

30,392,017,971.53 

1,886,150,042.31 

21,955,880.65 

(11,437,931.33 

0.00 

0.00 

(1,390,037.89 

0.00 

1,895,277,953.74 

334,296,292.89 

1,560,981,660.85 

0.00 

0.00 

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 

27,847,241,365.12 

22,054,340.26 

2,792,678,339.34 

712,327,112.64 

0.00 

31,374,301,157.36 

1,923,060,932.78 

42,947,418.35 

(9,517,813.03 

(60,460,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1,896,030,538.10 

320,819,031.47 

1,575,211,506.63 

0.00 

0.00 

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้

บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

รายการท่ีจะไม�ถูกจัดประเภทใหม�ไว�ในกำไรหร�อขาดทุน

ในภายหลัง :

 ผลกำไร (ขาดทุน) จากเง�นลงทุนในตราสารทุนที่

  กำหนดให�วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�าน

  กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 ภาษีเง�นได�เก่ียวกับผลกำไร (ขาดทุน) จากเง�นลงทุน

 ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค�าใหม�ของ

  ผลประโยชน�พนักงานท่ีกำหนดไว� - บร�ษัทร�วม

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

  พนักงาน - บร�ษัทร�วม

 ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค�าใหม�ของ

  ผลประโยชน�พนักงานที่กำหนดไว�

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

  พนักงาน

รวมรายการที่จะไม�ถูกจัดประเภทใหม�ไว�ในกำไร

  หร�อขาดทุนในภายหลัง 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสำหรับป� - สุทธ�จากภาษี

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป�

การแบ�งป�นกำไร (ขาดทุน)

 ส�วนที่เป�นของบร�ษัทใหญ�

 ส�วนที่เป�นของส�วนได�เสียที่ไม�มีอำนาจควบคุม

การแบ�งป�นกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

 ส�วนที่เป�นของบร�ษัทใหญ�

 ส�วนที่เป�นของส�วนได�เสียที่ไม�มีอำนาจควบคุม

กำไรต�อหุ�น

 กำไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน

 หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

21

21

21

36

397,332,073.49 

(79,411,872.39 

941,957.57 

(188,391.44 

(117,332,923.30 

23,466,584.65

224,807,428.58 

230,307,373.06 

1,974,256,892.71 

1,705,448,848.45 

38,500,671.20 

1,936,360,312.68 

37,896,580.03 

5.18

(185,351,741.15 

35,368,019.41 

0.00 

0.00 

(17,320,392.87 

3,464,078.57 

(163,840,036.04 

(162,646,684.15 

1,582,321,333.85 

1,709,775,743.16 

35,192,274.84 

1,547,129,059.01 

35,192,274.84 

5.18

397,059,361.90 

(79,411,872.39 

0.00 

0.00 

(108,050,225.54 

21,610,045.11 

231,207,309.08 

231,207,309.08 

1,792,188,969.93 

1,560,981,660.85 

0.00 

1,792,188,969.93 

0.00 

4.74

(176,840,097.02 

35,368,019.41 

0.00 

0.00 

(14,000,863.87 

2,800,172.77 

(152,672,768.71 

(152,672,768.71 

1,422,538,737.92 

1,575,211,506.63 

0.00 

1,422,538,737.92 

0.00 

4.77

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร�จ (ต�อ)

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้
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�บูล จำกัด (มหาชน)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้  

ส�วนของผู�ถือหุ�นบร�ษัทใหญ�

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 

ลงทุนในบร�ษัทย�อยเพิ่ม

จ�ายเง�นป�นผล

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับป�

กำไร (ขาดทุน) สุทธ�

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป�

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่รายงาน

 ในป�ก�อน

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช�

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

จ�ายเง�นป�นผล

หุ�นทุนซ�้อคืน

การลดลงในส�วนได�เสียที่ไม�มีอำนาจควบคุมในบร�ษัทย�อย

 จากการลงทุน

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับป�

กำไร (ขาดทุน) สุทธ�

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการขายเง�นลงทุนในตราสารทุนวัดมูลค�าผ�าน

 ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป�

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

330,000,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

330,000,000.00 

330,000,000.00 

0.00 

330,000,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

330,000,000.00 

1,743,441,255.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1,743,441,255.39 

1,743,441,255.39 

0.00 

1,743,441,255.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1,743,441,255.39 

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

60,000,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

60,000,000.00 

60,000,000.00 

0.00 

60,000,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

60,000,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

119,026,418.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

119,026,418.45 

10,596,697,689.75 

0.00 

(528,000,000.00 

1,709,775,743.16 

(12,994,246.80 

1,696,781,496.36 

11,765,479,186.11 

11,765,479,186.11 

323,117,067.82 

12,088,596,253.93 

(330,000,000.00 

(119,026,418.45 

0.00 

1,705,448,848.45 

(92,508,681.35 

(10,175,920.28 

1,602,764,246.82 

13,242,334,082.30 

4,477,112,438.20 

0.00 

0.00 

0.00 

(149,983,721.74 

(149,983,721.74 

4,327,128,716.46 

4,327,128,716.46 

3,465,990,309.08 

7,793,119,025.54 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

317,920,201.10 

0.00 

317,920,201.10 

8,111,039,226.64 

(4,680,640.88 

0.00 

0.00 

0.00 

1,193,351.89 

1,193,351.89 

(3,487,288.99 

(3,487,288.99 

0.00 

(3,487,288.99 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5,499,944.48 

0.00 

5,499,944.48 

2,012,655.49 

161,413,531.53 

300.00 

(3,340,150.00 

35,192,274.84 

(862,067.50 

34,330,207.34 

192,403,888.87 

192,403,888.87 

0.00 

192,403,888.87 

(5,278,350.00 

0.00 

(200.00)

38,500,671.20 

(604,091.17 

0.00 

37,896,580.03 

225,021,918.90 

17,363,984,273.99 

300.00 

(531,340,150.00 

1,744,968,018.00 

(162,646,684.15 

1,582,321,333.85 

18,414,965,757.84 

18,414,965,757.84 

3,789,107,376.90 

22,204,073,134.74 

(335,278,350.00 

(119,026,418.45 

(200.00 

1,743,949,519.65 

230,307,373.06 

(10,175,920.28 

1,964,080,972.43 

23,713,849,138.72 

32 

5 

32 

29, 31

บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 งบการเง�นรวม                                                                    (หน�วย : บาท)

ส�วนได�เสียที่ไม�มี
อำนาจควบคุม

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

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

ผลต�างของอัตรา
แลกเปลี่ยนจากการ
แปลงค�างบการเง�น

ทุนที่ออก
และชำระแล�ว

ส�วนเกินมูลค�าหุ�น หุ�นทุนซ�้อคืน จัดสรรแล�ว
สำรอง

ตามกฎหมาย
ยังไม�ได�จัดสรรสำรองหุ�นทุนซ�้อคืน

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

(119,026,418.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

(119,026,418.45 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น

บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 งบการเง�นเฉพาะกิจการ                                                               (หน�วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้  

รวมส�วนของ
ผู�ถือหุ�น

จัดสรรแล�วทุนสำรอง
ตามกฎหมาย สำรองหุ�นทุนซ�้อคืน ยังไม�ได�จัดสรร

กำไร(ขาดทุน)สะสม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

จ�ายเง�นป�นผล

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับป�

กำไร (ขาดทุน) สุทธ�

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป�

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่รายงานในป�ก�อน

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช�

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

จ�ายเง�นป�นผล

หุ�นทุนซ�้อคืน

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับป�

กำไร (ขาดทุน) สุทธ�

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการขายเง�นลงทุนในตราสารทุนวัดมูลค�าผ�าน

 ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป�

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

330,000,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

330,000,000.00 

330,000,000.00 

0.00 

330,000,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

330,000,000.00 

1,743,441,255.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1,743,441,255.39 

1,743,441,255.39 

0.00 

1,743,441,255.39 

0.00 

0.00 

0.00 

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 

0.00 

0.00 

0.00 

(119,026,418.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

(119,026,418.45 

60,000,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

60,000,000.00 

60,000,000.00 

0.00 

60,000,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

60,000,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

119,026,418.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

119,026,418.45 

10,122,126,002.30 

(528,000,000.00 

1,575,211,506.63 

(11,200,691.10 

1,564,010,815.53 

11,158,136,817.83 

11,158,136,817.83 

323,117,067.82 

11,481,253,885.65 

(330,000,000.00 

(119,026,418.45 

1,560,981,660.85 

(86,440,180.43 

(10,175,920.28 

1,464,365,560.14 

12,496,593,027.34 

4,452,350,512.16 

0.00 

0.00 

(141,472,077.61 

(141,472,077.61 

4,310,878,434.55 

4,310,878,434.55 

3,465,990,309.08 

7,776,868,743.63 

0.00 

0.00 

0.00 

317,647,489.51 

0.00 

317,647,489.51 

8,094,516,233.14 

16,707,917,769.85 

(528,000,000.00 

1,575,211,506.63 

(152,672,768.71 

1,422,538,737.92 

17,602,456,507.77 

17,602,456,507.77 

3,789,107,376.90 

21,391,563,884.67 

(330,000,000.00 

(119,026,418.45 

1,560,981,660.85 

231,207,309.08 

(10,175,920.28 

1,782,013,049.65 

22,724,550,515.87 

)

)

)

)

)

)

)

32

5

32

29, 31

หมายเหตุ ทุนที่ออก
และชำระแล�ว

หุ�นทุนซ�้อคืนส�วนเกินมูลค�าหุ�น

)

)

)

)

)

)

)

)

ผลกำไร (ขาดทุน)
จากเง�นลงทุนในตราสารทุน

ที่กำหนดให�วัดมูลค�า
ด�วยมูลค�ายุติธรรม

ผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�น
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งบกระแสเง�นสด

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

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

 กำไร (ขาดทุน) สำหรับป�

  รายการปรับปรุงกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธ�

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

   ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�

   ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจำหน�าย

   ค�าใช�จ�ายผลประโยชน�พนักงาน

   ขาดทุนจากการลดมูลค�าสินค�า

   ผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้น/ 

    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มข�้น (ลดลง)

  ต�นทุนทางการเง�น

  ส�วนแบ�ง (กำไร) ขาดทุนจากเง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม

  ขาดทุนจากการด�อยค�าของเง�นลงทุน

  ขาดทุนจากการด�อยค�าของสินทรัพย�ไม�มีตัวตนอื่น

  (กำไร) ขาดทุนจากการขายอสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน

  (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย�

  (กำไร) ขาดทุนจากการขายตราสารทุน-หลักทรัพย�จดทะเบียน

  (กำไร) ขาดทุนจากการขายเง�นลงทุน - ทั่วไป

  (กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค�างบการเง�น

  เง�นป�นผลรับ

กำไรจากการดำเนินงานก�อนการเปลี่ยนแปลง

 ในส�วนประกอบของสินทรัพย�และหนี้สินดำเนินงาน

  ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น (เพิ่มข�้น) ลดลง

  ตั๋วเง�นรับการค�า (เพิ่มข�้น) ลดลง

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

  สินค�าคงเหลือ (เพิ่มข�้น) ลดลง

  สินทรัพย�หมุนเว�ยนอื่น (เพิ่มข�้น) ลดลง

  ลูกหนี้ตามสัญญาเช�าทางการเง�น (เพิ่มข�้น) ลดลง

  สินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มข�้น) ลดลง

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

  เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้หมุนเว�ยนอื่นเพิ่มข�้น (ลดลง)

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

   ผลประโยชน�พนักงานจ�าย

  หนี้สินไม�หมุนเว�ยนอื่นเพิ่มข�้น (ลดลง)

  เง�นสดรับ (จ�าย) จากการดำเนินงาน
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1,743,949,519.65 

373,885,839.12 

169,249,855.39 

16,606,200.42 

5,800,000.00 

(6,284,843.24 

1,428,699.05 

(4,173,970.02 

0.00 

0.00 

(7,442.19 

(1,778,782.01 

(1,242,793.62 

0.00 

3,781,228.49 

(250,579,632.18 

2,050,633,878.86 

(9,709,355.35 

84,365,239.19 

(224,651,176.85 

(45,525,984.37 

10,662,339.46 

0.00 

3,847,251.01 

(37,144,048.10 

207,484,716.47 

309,240,898.66 

(24,195,424.58 

16,679,242.31 

2,341,687,576.71 

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

1,744,968,018.00 

359,256,977.86 

159,398,789.16 

28,475,222.12 

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 

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 

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

1,560,981,660.85 

334,296,292.89 

99,532,696.28 

13,789,710.66 

5,800,000.00 

(6,284,843.24 

11,437,931.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

(1,249,561.64 

(1,242,793.62 

0.00 

0.00 

(267,080,357.18 

1,749,980,736.33 

41,761,984.14 

75,610,959.19 

(224,651,176.85 

(20,767,467.25 

(1,484,559.47 

0.00 

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 

1,575,211,506.63 

320,819,031.47 

99,825,837.18 

20,833,176.87 

0.00 

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 

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�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้

บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563



99 รายงานประจำป� 2563

งบกระแสเง�นสด (ต�อ)

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

  จ�ายดอกเบี้ย

  จ�ายภาษีเง�นได�

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

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน

  สินทรัพย�ทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น/เง�นลงทุนชั่วคราว 

   (เพิ่มข�้น) ลดลง

  เง�นฝากประจำ (เพิ่มข�้น) ลดลง

  เง�นฝากประจำที่มีภาระผูกพัน  (เพิ่มข�้น) ลดลง

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

  ซ�้อตราสารทุน

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

  ซ�้ออสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน 

  ซ�้อทรัพย�สิน

  ซ�้อสินทรัพย�ไม�มีตัวตนอื่น

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

  เง�นสดรับจากการขายตราสารทุน-หลักทรัพย�จดทะเบียน

  เง�นสดรับจากการขายอสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน

  เง�นสดรับจากการขายทรัพย�สิน

  เง�นป�นผลรับจากเง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม

  เง�นป�นผลรับ

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

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น

  เง�นรับฝากจากพนักงานเพิ่มข�้น (ลดลง)

  หนี้สินตามสัญญาเช�าเพิ่มข�้น (ลดลง)

  เจ�าหนี้ตามสัญญาเช�าทางการเง�นเพิ่มข�้น  (ลดลง)

  เง�นกู�ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มข�้น (ลดลง)

  บร�ษัทย�อยจำหน�ายหุ�นเพิ่มทุน

  จ�ายเง�นซ�้อหุ�นทุนคืน

  จ�ายเง�นป�นผล

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

หัก ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้น

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดสุทธ�เพิ่มข�้น

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

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดคงเหลือ ณ วันสิ้นป�

                   2563 2562 2563 2562

(1,522,743.52 

(342,546,294.39 

1,997,618,538.80 

(12,987,291.15 

122,000,000.00 

(16,920.72 

(3,550,000.00 

(308,076,093.77 

(30,322,892.41 

(517,000,798.25 

(295,827,762.48 

(3,325,155.48 

0.00 

406,629,716.54 

8,177.57 

5,030,666.94 

8,189,075.00 

250,579,632.18 

(378,669,646.03 

0.00 

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 

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

 

)

)

)

)

(338,149.21)

(384,703,078.98 

1,000,589,256.10 

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 

(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 

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

(11,531,975.80 

(304,689,333.35 

1,741,007,818.24 

278,823,712.79 

0.00 

0.00 

(3,550,000.00 

(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 

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 

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

(9,468,636.67 

(352,330,422.27)

799,741,922.34 

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 

(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�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้

บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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หมายเหตุประกอบงบการเง�น

1. ข�อมูลทั่วไป
 1.1 ข�อมูลทั่วไปของบร�ษัท
  บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ("บร�ษัทฯ") ได�จดทะเบียนจัดตั้งข�้นเป�นบร�ษัทจำกัด ภายใต�
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2495 มีภูมิลำเนาอยู�ในประเทศไทย
ต้ังอยู�เลขท่ี 2156 ถนนเพชรบุร�ตัดใหม� แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ บร�ษัทฯ ได�เข�าเป�นบร�ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2521
  บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจจำหน�ายสินค�าอุปโภค - บร�โภค โดยมีบร�ษัทย�อยประกอบธุรกิจอื่นๆ ตาม
รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเง�นข�อ 3
 1.2 การแพร�ระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019
  สถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเช�อ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีป�จจุบันได�ขยายวงกว�างข�น้
อย�าง ต�อเน่ือง ทำให�เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต�อธุรกิจและอุตสาหกรรมส�วนใหญ� สถานการณ�
ดังกล�าวอาจนำมาซ�ง่ความไม�แน�นอนและผลกระทบต�อสภาพแวดล�อมของการดำเนินธุรกิจ อย�างไรก็ตามฝ�ายบร�หาร
ของกลุ�มบร�ษัทติดตามความคืบหน�าของสถานการณ�ดังกล�าวและประเมินผลกระทบทางการเง�นเกี่ยวกับมูลค�า
ของสินทรัพย� ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดข�้นอย�างต�อเนื่อง ทั้งนี้ฝ�ายบร�หารได�ใช�ประมาณการและ
ดุลยพินิจในประเด็นต�างๆ เมื่อสถานการณ�มีการเปลี่ยนแปลง

2. เกณฑ�ในการจัดทำงบการเง�น
 2.1 เกณฑ�ในการจัดทำงบการเง�น
  งบการเง�นนี้จัดทำข�้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่กำหนดในพระราชบัญญัติว�ชาช�พบัญช� 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเง�นตามข�อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค�า ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญช� พ.ศ. 2543 โดยรูปแบบการนำเสนองบการเง�นไม�แตกต�างอย�างมีสาระสำคัญจากประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค�า เร�อ่งกำหนดรายการย�อท่ีต�องมีในงบการเง�น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 และตามกฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�ที่เก่ียวข�อง
  งบการเง�นของบร�ษัทฯ จัดทำข�น้โดยใช�เกณฑ�ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค�าขององค�ประกอบของรายการ
ในงบการเง�น ยกเว�นรายการที่เป�ดเผยไว�ในนโยบายการบัญช�ที่เก่ียวข�อง
  งบการเง�นฉบับภาษาไทยเป�นงบการเง�นฉบับที่บร�ษัทฯ ใช�เป�นทางการตามกฎหมาย งบการเง�นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเง�นฉบับภาษาไทยนี้
 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่เร�่มมีผลบังคับใช�ในป�ป�จจุบัน 
  ในระหว�างป� กลุ�มบร�ษัทได�นำมาตรฐานการรายงานทางการเง�นและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเง�นฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม�จำนวนหลายฉบับ ซ�่งมีผลบังคับใช�สำหรับงบการเง�น
ที่มีรอบระยะเวลาบัญช�ที่เร�่มในหร�อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเง�น
ดังกล�าวได�รับการปรับปรุงหร�อจัดให�มีข�น้ เพ่ือให�มีเน้ือหาเท�าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเง�นระหว�าง
ประเทศ โดยส�วนใหญ�เป�นการอธ�บายให�ชัดเจนเก่ียวกับว�ธ�ปฏิบัติทางการบัญช�และการให�แนวปฏิบัติทางการบัญช�
กับผู�ใช�มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�นดังกล�าวมาถือปฏิบัตินี้ไม�มีผลกระทบอย�างเป�นสาระ
สำคัญต�องบการเง�นของกลุ�มบร�ษัท อย�างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับใหม�ซ� ่งได�มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญสามารถสรุปได�ดังนี้
  มาตรฐานการรายงานทางการเง�น กลุ�มเคร�่องมือทางการเง�น
  มาตรฐานการรายงานทางการเง�น กลุ�มเคร�่องมือทางการเง�น ประกอบด�วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐานจำนวน 5 ฉบับ ได�แก�
   มาตรฐานการรายงานทางการเง�น
   ฉบับที่ 7 การเป�ดเผยข�อมูลเคร�่องมือทางการเง�น
   ฉบับที่ 9 เคร�่องมือทางการเง�น
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2. เกณฑ�ในการจัดทำงบการเง�น (ต�อ)
 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่เร�่มมีผลบังคับใช�ในป�ป�จจุบัน (ต�อ) 
   มาตรฐานการบัญช�
   ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเคร�่องมือทางการเง�น
   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น
   ฉบับที่ 16 การป�องกันความเสี่ยงของเง�นลงทุนสุทธ�ในหน�วยงานต�างประเทศ
   ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเง�นด�วยตราสารทุน
  มาตรฐานการรายงานทางการเง�นกลุ�มดังกล�าวข�างต�น กำหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภท และการ
วัดมูลค�าเคร�อ่งมือทางการเง�นด�วยมูลค�ายุติธรรมหร�อราคาทุนตัดจำหน�ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเง�น ลักษณะของกระแสเง�นสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเก่ียวกับ
ว�ธ�การคำนวณการด�อยค�าของเคร�่องมือทางการเง�น โดยใช�แนวคิดของผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้น 
และหลักการเกี่ยวกับการบัญช�ป�องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเป�ดเผยข�อมูลเคร�่องมือ
ทางการเง�น
  การนำมาตรฐานกลุ�มนี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต�องบการเง�นของกลุ�มบร�ษัทจากรายการดังต�อไปนี้
  การจัดประเภทและวัดมูลค�ายุติธรรมของเง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัทที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน 
โดยกลุ�มบร�ษัทต�องวัดมูลค�ายุติธรรมของเง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัทท่ีไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน และจัดประเภท
เง�นลงทุนดังกล�าวเป�นสินทรัพย�ทางการเง�นที่วัดมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  การรับรู�รายการผลขาดทุนด�านเครดิต โดยกลุ�มบร�ษัทต�องรับรู�ผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดข�น้
ต�อสินทรัพย�ทางการเง�นโดยไม�จำเป�นต�องรอให�เหตุการณ�ที่มีการด�อยค�าด�านเครดิตเกิดข�้นก�อน กลุ�มบร�ษัทจะ
ใช�ว�ธ�การอย�างง�ายในการพิจารณาค�าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว�าจะเกิดข�้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้การค�า
  กลุ�มบร�ษัทนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�นกลุ�มนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู�ผลกระทบสะสมของการนำ
มาตรฐานการรายงานทางการเง�นกลุ�มนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสมและองค�ประกอบอื่น
ของส�วนของผู�ถือหุ�น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม�ปรับย�อนหลังงบการเง�นป�ก�อนที่แสดงเปร�ยบเทียบ
  ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช�แสดงอยู�ในหมายเหตุประกอบงบการเง�นข�อ 5
  มาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ 16 เร�่อง สัญญาเช�า
  มาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ 16 ใช�แทนมาตรฐานการบัญช� ฉบับที่ 17 เร�่อง สัญญาเช�า 
และการตีความมาตรฐานบัญช�ที่เก่ียวข�อง มาตรฐานฉบับนี้ได�กำหนดหลักการของการรับรู�รายการ การวัดมูลค�า 
การแสดงรายการและการเป�ดเผยข�อมูลของสัญญาเช�าและกำหนดให�ผู�เช�ารับรู�สินทรัพย�และหน้ีสินสำหรับสัญญา
เช�าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช�ามากกว�า 12 เดือน เว�นแต�สินทรัพย�อ�างอิงนั้นมีมูลค�าต่ำ
  การบัญช�สำหรับผู�ให�เช�าไม�มีการเปลี่ยนแปลงอย�างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญช� ฉบับที่ 17 
ผู�ให�เช�ายังคงต�องจัดประเภทสัญญาเช�าเป�นสัญญาเช�าดำเนินงานหร�อสัญญาเช�าเง�นทุน
  กลุ�มบร�ษัทนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู�ผลกระทบสะสมของการนำ
มาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับนี้มาปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับสินทรัพย�สิทธ�การใช�และหนี้สินตาม
สัญญาเช�า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม�ปรับย�อนหลังงบการเง�นป�ก�อนที่แสดงเปร�ยบเทียบ
  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช�แสดงอยู�ในหมายเหตุประกอบงบการเง�นข�อ 5 
  แนวปฏิบัติทางการบัญช� เร�่อง มาตรการผ�อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญช�
เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  สภาว�ชาช�พบัญช�ได�ประกาศใช�แนวปฏิบัติทางการบัญช� เร�อ่ง มาตรการผ�อนปรนช่ัวคราวสำหรับทางเลือก
เพ่ิมเติมทางบัญช�เพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเช�อ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID
-19) โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือลดผลกระทบในบางเร�อ่งจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นบางฉบับ 
และเพ่ือให�เกิดความชัดเจนในว�ธ�ปฏิบัติทางบัญช�ในช�วงเวลาที่ยังมีความไม�แน�นอนเก่ียวกับสถานการณ�ดังกล�าว
  แนวปฏิบัติทางการบัญช�ดังกล�าวได�ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2563 และมี
ผลบังคับใช�สำหรับการจัดทำงบการเง�นของกลุ�มบร�ษัทที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช�วงเวลาระหว�าง
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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2. เกณฑ�ในการจัดทำงบการเง�น (ต�อ)
 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่เร�่มมีผลบังคับใช�ในป�ป�จจุบัน (ต�อ) 
  ในระหว�างไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ของป� 2563 กลุ�มบร�ษัทได�เลือกปฏิบัติตามมาตรการผ�อนปรนชั่วคราว
สำหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญช�ในเร�อ่งการวัดมูลค�าผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดข�น้ตามว�ธ�การอย�างง�าย
การด�อยค�าของสินทรัพย� และการวัดมูลค�ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม�อยู�ในความต�องการของตลาด
  ในไตรมาสที่ 4 ของป� 2563 กลุ�มบร�ษัทได�ประเมินผลกระทบทางการเง�นเกี่ยวกับมูลค�าของสินทรัพย� 
จากความไม�แน�นอนของสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเช�อ้ไวรัสโคโรนา 2019 แล�ว ดังน้ัน ในการจัดทำ
งบการเง�นสำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ�มบร�ษัทจ�งพิจารณายกเลิกการถือปฏิบัติตามมาตรการ
ผ�อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญช�สำหรับทุกเร�่องที่กลุ�มบร�ษัทได�เคยถือปฏิบัติในช�วงที่ผ�านมา 
โดยไม�มีผลกระทบอย�างมีสาระสำคัญต�องบการเง�นของกลุ�มบร�ษัท
 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่จะมีผลบังคับใช�สำหรับงบการเง�นที่มีรอบระยะเวลาบัญช�ที่เร�่มใน
หร�อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564
  สภาว�ชาช�พบัญช�ได�ประกาศใช�มาตรฐานการรายงานทางการเง�นและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเง�นฉบับใหม�และฉบับปรับปรุง ซ�่งจะมีผลบังคับใช�สำหรับงบการเง�นที่มีรอบระยะเวลาบัญช�ที่เร�่มในหร�อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเง�นดังกล�าว ได�รับการปรับปรุงหร�อจัดให�มีข�้นเพ่ือให�
มีเนื้อหาเท�าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเง�นระหว�างประเทศ โดยส�วนใหญ�เป�นการอธ�บายให�ชัดเจน
เกี่ยวกับว�ธ�ปฏิบัติทางการบัญช�และการให�แนวปฏิบัติทางบัญช�กับผู�ใช�มาตรฐาน ประกอบด�วย การปรับปรุง
การอ�างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเง�น คำนิยามของธุรกิจ คำนิยามของความมีสาระสำคัญ
และการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ�างอิง
  ป�จจุบันฝ�ายบร�หารของกลุ�มบร�ษัทอยู�ระหว�างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต�องบการเง�นในป�ที่เร�่มนำ
มาตรฐานกลุ�มดังกล�าวมาถือปฏิบัติ

3. เกณฑ�ในการจัดทำงบการเง�นรวม
 3.1 งบการเง�นรวมนี้ได�รวมงบการเง�นของบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย ซ�่งถือ
หลักเกณฑ�การรวมเฉพาะบร�ษัทย�อยซ�่งบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มีอำนาจในการควบคุมดังนี้

จัดตั้งข�้นใน 2562

บร�ษัทย�อยโดยตรง
 บร�ษัท โชคชัยพิบูล จำกัด

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

99.99

99.99
59.37

100.00
63.91

59.37

99.99

2563

99.99

99.99
59.37

100.00
63.91

59.37

99.99

ประเทศไทย

ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศเว�ยดนาม
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเภทธุรกิจ

  
ลงทุนในอสังหาร�มทรัพย�

และผลิตบะหมี่ 
และเส�นหมี่กึ่งสำเร็จรูป
อาคารสำนักงานให�เช�า

ผลิตน้ำแร�
ศูนย�จำหน�ายสินค�า

นมเปร�้ยว

ผลิตผลิตภัณฑ�พลาสติกข�้นรูป

ลงทุนในธุรกิจ Startup

อัตราร�อยละ
ของการถือหุ�น
หร�อส�วนได�เสีย
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3. เกณฑ�ในการจัดทำงบการเง�นรวม (ต�อ)
 3.2 ยอดคงค�างและรายการบัญช�ระหว�างกันของกลุ�มบร�ษัทและยอดเง�นลงทุนตามว�ธ�ส�วนได�เสียกับส�วนของ
ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทย�อยได�ตัดออกในการจัดทำงบการเง�นรวม
 3.3 ผลการดำเนินงานของบร�ษัทย�อย รวมอยู�ในงบการเง�นรวม เร�ม่จากวันท่ีเข�าควบคุมจนถึงวันท่ีขายออกไป
 3.4 งบการเง�นรวมน้ีจัดทำข�น้โดยใช�นโยบายทางบัญช�เดียวกัน สำหรับรายการบัญช�เหมือนกัน หร�อเหตุการณ�
ทางบัญช�ที่คล�ายคลึงกันของบร�ษัทย�อย ได�ตัดออกในการจัดทำงบการเง�นรวม 
 3.5 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ ครั้งที่ 12 มีมติอนุมัติให�เลิก 
บร�ษัทย�อย (Saha vietnam Co., Ltd.) โดยได�ดำเนินการเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ป�จจุบัน
อยู�ระหว�างการชำระบัญช�
 3.6 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2562 บร�ษัท โชคชัยพิบูล จำกัด (บร�ษัทย�อย) ได�ลงทุนในบร�ษัท เอสพีซ� เวนเจอร�ส 
จำกัด ซ�ง่มีทุนจดทะเบียน จำนวน 20 ล�านบาท ในอัตราร�อยละ 90.00 ของจำนวนหุ�นท้ังหมด คิดเป�นจำนวนเง�น
18 ล�านบาท 
 3.7 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 บร�ษัท กรุงเทพ ทาวเวอร� (1999) จำกัด (บร�ษัทย�อย) ได�ลงทุนในบร�ษัท 
เอสพีซ� เวนเจอร�ส จำกัด ซ�ง่มีทุนจดทะเบียนจำนวน 20 ล�านบาท ในอัตราร�อยละ 10.00 ของจำนวนหุ�นท้ังหมด
คิดเป�นจำนวนเง�น 2 ล�านบาท

4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ
 4.1 การรับรู�รายได�
  4.1.1 รายได�จากการขายสินค�ารับรู�เม่ือกลุ�มบร�ษัทได�โอนอำนาจควบคุมในสินค�าให�แก�ลูกค�าแล�ว กล�าวคือ
เมื่อมีการส�งมอบสินค�า รายได�จากการขายแสดงตามมูลค�าที่ได�รับหร�อคาดว�าจะได�รับสำหรับสินค�าที่ได�ส�งมอบ
หลังจากหักประมาณการสินค�ารับคืน และส�วนลดและค�าธรรมเนียมปฏิบัติของธุรกิจ โดยไม�รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม
    สำหรับการขายท่ีให�สิทธ�ในการคืนสินค�า กลุ�มบร�ษัทบันทึกจำนวนท่ีคาดว�าจะต�องคืนให�แก�ลูกค�า
เป�นประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค�า และบันทึกสินค�าที่คาดว�าจะได�รับคืนจากลูกค�าเป�นสินทรัพย�ในงบ
แสดงฐานะการเง�น ซ�่งสินทรัพย�ดังกล�าววัดมูลค�าโดยอ�างอิงกับมูลค�าตามบัญช�เดิมของสินค�าคงเหลือหักด�วย
ต�นทุนท่ีคาดว�าจะเกิดข�น้ในการรับคืนสินค�า รวมถึงการลดลงท่ีอาจเกิดข�น้ในมูลค�าของสินค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืน
  4.1.2 รายได�จากการขายอสังหาร�มทรัพย�รับรู�เม่ือกลุ�มบร�ษัทได�มีการโอนอำนาจควบคุมในสินค�าให�กับ
ลูกค�าแล�ว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง กล�าวคือ เม่ือมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ�ร์ายได�จากการขายอสังหาร�มทรัพย�
แสดงตามมูลค�าที่ได�รับหักด�วยส�วนลดและค�าใช�จ�ายที่กลุ�มบร�ษัทจ�ายแทนให�แก�ลูกค�า เง�่อนไขในการจ�ายชำระ
เป�นไปตามงวดการจ�ายชำระท่ีระบุในสัญญาท่ีทำกับลูกค�าจำนวนเง�นท่ีกลุ�ม บร�ษัทได�รับจากลูกค�าก�อนการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธ�์ แสดงไว�เป�น "เง�นมัดจำและเง�นรับล�วงหน�าจากลูกค�า" ในงบแสดงฐานะการเง�น
  4.1.3 รายได�จากการให�เช�าจะรับรู�เป�นรายได�ตามเกณฑ�เส�นตรงตลอดอายุสัญญาเช�า
  4.1.4 รายได�ค�าบร�การรับรู�เมื่อได�ให�บร�การเสร็จสิ้น 
  4.1.5 รายได�อื่น
    (1) รายได�ทางการเง�นจากสัญญาเช�าเง�นทุน รับรู�โดยใช�ว�ธ�อัตราดอกเบี้ยที่แท�จร�ง ตลอดระยะ
  เวลาของสัญญา โดยคำนวณจากมูลค�าตามบัญช�ขั้นต�นของลูกหนี้นั้น
    (2) ดอกเบี้ยรับ ถือเป�นรายได�ตามเกณฑ�คงค�าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท�จร�ง
    (3) เง�นป�นผลรับ ถือเป�นรายได�เมื่อกลุ�มบร�ษัทมีสิทธ�ในการรับเง�นป�นผล
 4.2 เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
  เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด ได�แก� เง�นสดในมือและเง�นฝากธนาคาร ระยะเวลาไม�เกิน 3 เดือน
 4.3 สินค�าคงเหลือ
  สินค�าคงเหลือประเภทสินค�าอุปโภคและบร�โภค แสดงในราคาทุนหร�อมูลค�าสุทธ�ท่ีจะได�รับแล�วแต�ราคาใด
จะต่ำกว�า ราคาทุนใช�ว�ธ�ถัวเฉลี่ยถ�วงน้ำหนัก
  สินค�าคงเหลือโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย� ซ�ง่ประกอบด�วย ท่ีดินและงานระหว�างก�อสร�างแสดงตาม
ราคาทุนสุทธ�จากค�าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค�าโครงการ (ถ�ามี)
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4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ต�อ)
 4.4 สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนที่ถือไว�เพ่ือขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
  สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนท่ีถือไว�เพ่ือขายแสดงมูลค�าด�วยจำนวนท่ีต่ำกว�าระหว�างมูลค�าตามบัญช�กับมูลค�า
ยุติธรรมหักต�นทุนในการขาย กลุ�มบร�ษัทจัดประเภทสินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน (หร�อกลุ�มสินทรัพย�ที่ยกเลิก) เป�น
สินทรัพย�ท่ีถือไว�เพ่ือขายหากมูลค�าตามบัญช�ท่ีจะได�รับคืนส�วนใหญ�มาจากการขาย มิใช�มาจากการใช�สินทรัพย�น้ัน
ต�อไป ในกรณีเช�นนี้ สินทรัพย�ต�องมีไว�เพื่อขายในทันทีในสภาพป�จจุบันซ�่งข�้นอยู�กับข�อตกลงที่เป�นปกติและถือ
ปฏิบัติกันทั่วไปสำหรับการขายสินทรัพย�เหล�านั้น และการขายต�องมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ในระดับสูงมาก  
และการขายดังกล�าวต�องคาดว�าจะเข�าเง�่อนไขในการรับรู�รายการเป�นการขายที่เสร็จสมบูรณ�ภายใน 1 ป� นับจาก
วันที่จัดประเภทสินทรัพย�
  ไม�มีการคิดค�าเส่ือมราคาสำหรับอาคารและอุปกรณ�ท่ีจัดประเภทเป�นสินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนท่ีถือไว�เพ่ือขาย
 4.5 เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วม
  เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วม ในงบการเง�นเฉพาะกิจการบันทึกในราคาทุนสุทธ�จากค�าเผ่ือการ
ด�อยค�าของเง�นลงทุนเง�นลงทุนในบร�ษัทร�วมในงบการเง�นรวมบันทึกตามว�ธ�ส�วนได�เสีย
 4.6 อสังหาร�มทรัพย�เพ่ือการลงทุน
  อสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน ได�แก� อสังหาร�มทรัพย�ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน�จากรายได�ค�าเช�า 
หร�อจากมูลค�าท่ีเพ่ิมข�น้หร�อท้ังสองอย�าง ท้ังน้ีไม�ได�มีไว�เพ่ือขายตามปกติธุรกิจ หร�อใช�ในการผลิตหร�อจัดหาสินค�า
หร�อให�บร�การ หร�อใช�ในการบร�หารงาน
  อสังหาร�มทรัพย�เพ่ือการลงทุน แสดงด�วยราคาทุนหักค�าเส่ือมราคาสะสมและค�าเผ่ือผลขาดทุนจากการ
ด�อยค�าของสินทรัพย� (ถ�ามี) ค�าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน คำนวณโดยว�ธ�เส�นตรงในระยะ
เวลา 20 - 40 ป� 
 4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�
  ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ�แสดงในราคาทุนหักค�าเสื่อมราคาสะสม สำหรับทรัพย�สินที่
ซ�อ้ก�อนป� 2531 คำนวณค�าเส่ือมราคา โดยว�ธ�ยอดลดลงจากมูลค�าสุทธ�ป�ก�อนในอัตราไม�เกินท่ีกำหนดในประมวล
รัษฎากร สำหรับทรัพย�สินท่ีซ�อ้ต้ังแต�ป� 2531 คำนวณค�าเส่ือมราคาโดยว�ธ�เส�นตรงตามอายุการใช�งานโดยประมาณ
ของสินทรัพย� ดังนี้
  อาคารและสิ่งปลูกสร�าง 20 - 40 ป�
  ระบบสาธารณูปโภค 5 - 20 ป�
  ต�นทุนพัฒนาที่ดิน  20 ป�
  สินทรัพย�ประจำอื่น  5 ป�
  เคร�่องจักร  5 ป�
  อุปกรณ�สำนักงาน  5 ป�
 4.8 สินทรัพย�ไม�มีตัวตนอ่ืน
  บร�ษัทฯ บันทึกค�าโปรแกรมคอมพิวเตอร�เป�นสินทรัพย�ไม�มีตัวตนอ่ืน แสดงสุทธ�จากการตัดบัญช�สะสม 
โดยว�ธ�เส�นตรงตามอายุการให�ประโยชน�โดยประมาณซ�่งเท�ากับ 10 ป�
 4.9 สัญญาเช�า
  นโยบายการบัญช�ที่ถือปฎิบัติตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม 2563 
  ณ วันเร�่มต�นของสัญญาเช�า กลุ�มบร�ษัทจะประเมินว�าสัญญาเป�นสัญญาเช�าหร�อประกอบด�วยสัญญาเช�า
หร�อไม� โดยสัญญาจะเป�นสัญญาเช�าหร�อประกอบด�วยสัญญาเช�า ถ�าสัญญานั้นมีการให�สิทธ�ในการควบคุมการ
ใช�สินทรัพย�ที่ระบุได�สำหรับช�วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
  กลุ�มบร�ษัทประเมินอายุสัญญาเช�าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม�ได�ท่ีระบุในสัญญาเช�า หร�อตามระยะเวลา
ท่ีเหลืออยู�ของสัญญาเช�าท่ีมีผลอยู� โดยรวมระยะเวลาตามสิทธ�เลือกในการขยายอายุสัญญาเช�าหากมีความแน�นอน
อย�างสมเหตุสมผลท่ีจะใช�สิทธ�เลือกน้ันและระยะเวลาตามสิทธ�เลือกในการยกเลิกสัญญาเช�า หากมีความแน�นอน
อย�างสมเหตุสมผลที่จะไม�ใช�สิทธ�เลือกนั้น ทั้งนี้ พิจารณาถึง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/
หร�อ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับการต�ออายุของสัญญาเช�าดังกล�าว เป�นต�น
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4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ต�อ)
 4.9 สัญญาเช�า (ต�อ)
  กลุ�มบร�ษัทในฐานะผู�เช�า
  กลุ�มบร�ษัทใช�ว�ธ�การบัญช�เดียวสำหรับการรับรู�รายการและการวัดมูลค�าสัญญาเช�าทุกสัญญา เว�นแต�
สัญญาเช�าระยะสั้นและสัญญาเช�าที่สินทรัพย�อ�างอิงมีมูลค�าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช�าเร�่มมีผล (วันที่สินทรัพย�อ�างอิง
พร�อมใช�งาน) กลุ�มบร�ษัทบันทึกสินทรัพย�สิทธ�การใช�ซ�ง่แสดงสิทธ�ในการใช�สินทรัพย�อ�างอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช�า
ตามการจ�ายชำระตามสัญญาเช�า
  สินทรัพย�สิทธ�การใช�
  กลุ�มบร�ษัทรับรู�สินทรัพย�สิทธ�การใช� ณ วันท่ีสัญญาเช�าเร�ม่มีผล สินทรัพย�สิทธ�การใช�วัดมูลค�าด�วยราคาทุน
หักค�าเส่ือมราคา สะสมผลขาดทุนจากการด�อยค�าสะสมและปรับปรุงด�วยการวัดมูลค�าของหน้ีสินตามสัญญาเช�าใหม�
ราคาทุนของสินทรัพย�สิทธ�การใช�ประกอบด�วยจำนวนเง�นของหน้ีสินตามสัญญาเช�าจากการวัดมูลค�าเร�ม่แรกต�นทุน
ทางตรงเร�ม่แรกท่ีเกิดข�น้ จำนวนเง�นท่ีจ�ายชำระตามสัญญาเช�า ณ วันท่ีสัญญาเช�าเร�ม่มีผลหร�อก�อนวันท่ีสัญญาเช�า
เร�่มมีผล และหักด�วยสิ่งจูงใจตามสัญญาที่ได�รับ
  ค�าเสื่อมราคาของสินทรัพย�สิทธ�การใช�คำนวณจากราคาทุนโดยว�ธ�เส�นตรงตามอายุสัญญาเช�าหร�ออายุ
การให�ประโยชน�โดยประมาณของสินทรัพย�สิทธ�การใช�แล�วแต�ระยะเวลาใดจะสั้นกว�า ดังนี้
    ยานพาหนะ  3 - 5 ป� 
  หากความเป�นเจ�าของในสินทรัพย�อ�างอิงได�โอนให�กับกลุ�มบร�ษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช�าหร�อราคาทุน
ของสินทรัพย�ดังกล�าวได�รวมถึงการใช�สิทธ�เลือกซ�อ้ ค�าเส่ือมราคาจะคำนวณจากอายุการให�ประโยชน�โดยประมาณ
ของสินทรัพย�         
  หนี้สินตามสัญญาเช�า
  หนี้สินตามสัญญาเช�าวัดมูลค�าด�วยมูลค�าป�จจุบันของจำนวนเง�นที่ต�องจ�ายตามสัญญาเช�าตลอด
อายุสัญญาเช�า จำนวนเง�นที่ต�องจ�ายตามสัญญาเช�าประกอบด�วยค�าเช�าคงที่หักด�วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช�า 
จำนวนเง�นท่ีคาดว�าจะจ�ายภายใต�การรับประกันมูลค�าคงเหลือรวมถึงราคาใช�สิทธ�ของสิทธ�เลือกซ�อ้ซ�ง่มีความแน�นอน
อย�างสมเหตุสมผลที่กลุ�มบร�ษัทจะใช�สิทธ�นั้น และการจ�ายค�าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช�า หากข�อกำหนดของ
สัญญาเช�าแสดงให�เห็นว�ากลุ�มบร�ษัทจะใช�สิทธ�ในการยกเลิกสัญญาเช�า กลุ�มบร�ษัทบันทึกค�าเช�าผันแปรท่ีไม�ข�น้อยู�
กับดัชนี หร�ออัตราเป�นค�าใช�จ�ายในงวดที่เหตุการณ�หร�อเง�่อนไขซ�่งเกี่ยวข�องกับการจ�ายชำระนั้นได�เกิดข�้น
  กลุ�มบร�ษัทคิดลดมูลค�าป�จจุบันของจำนวนเง�นที่ต�องจ�ายตามสัญญาเช�าโดยใช�อัตราดอกเบี้ยการกู�ยืม
ส�วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช�ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช�านั้นไม�สามารถกำหนดได� ทั้งนี้
อัตราดอกเบ้ียการกู�ยืมส�วนเพ่ิมอ�างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด�วยค�าความเส่ียงท่ีเหมาะสม
ตามระยะเวลาของสัญญาเช�านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช�าเร�่มมีผล มูลค�าตามบัญช�ของหนี้สินตามสัญญาเช�าจะ
เพ่ิมข�น้จากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช�า และลดลงจากการจ�ายชำระหน้ีสินตามสัญญาเช�า นอกจากน้ี มูลค�า
ตามบัญช�ของหนี้สินตามสัญญาเช�าจะถูกจัดมูลค�าใหม�เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช�า การเปลี่ยนแปลง
การจ�ายชำระตามสัญญาเช�า หร�อการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธ�เลือกซ�้อสินทรัพย�อ�างอิง
  สัญญาเช�าระยะสั้นและสัญญาเช�าซ�่งสินทรัพย�อ�างอิงมีมูลค�าต่ำ
  จำนวนเง�นที่ต�องจ�ายตามสัญญาเช�าที่มีอายุสัญญาเช�า 12 เดือนหร�อน�อยกว�านับตั้งแต�วันที่สัญญาเช�า
เร�ม่มีผล หร�อสัญญาเช�าซ�ง่สินทรัพย�อ�างอิงมีมูลค�าต่ำ จะถูกรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายตามว�ธ�เส�นตรงตลอดอายุสัญญาเช�า
  นโยบายการบัญช�ที่ถือปฏิบัติก�อนวันที่ 1 มกราคม 2563
  สัญญาเช�าระยะยาว
  การเช�าซ�ง่กลุ�มบร�ษัทได�รับความเส่ียงและผลตอบแทนส�วนใหญ�จากการครอบครองทรัพย�สินท่ีเช�าน้ันๆ
ให�จัดประเภทเป�นสัญญาเช�าการเง�น สินทรัพย�ที่ได�มาโดยทำสัญญาเช�าการเง�นบันทึกเป�นสินทรัพย�ด�วยมูลค�า
ป�จจุบันของจำนวนเง�นข้ันต่ำท่ีต�องจ�ายตามสัญญาเช�าแล�วแต�จำนวนใดจะต่ำกว�า หักด�วยค�าเส่ือมราคาสะสมและ
ขาดทุนจากการด�อยค�า ค�าเช�าท่ีชำระจะแยกเป�นส�วนท่ีเป�นค�าใช�จ�ายทางการเง�น และส�วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา
เพื่อทำให�อัตราดอกเบี้ยแต�ละงวดเป�นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค�าใช�จ�ายทางการเง�นจะบันทึก
โดยตรงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
  ดอกเบ้ียซ�ง่เป�นส�วนหน่ึงของค�างวดตามสัญญาเช�าการเง�นบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยใช�ว�ธ�
อัตราดอกเบี้ยแท�จร�ง
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4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ต�อ)
 4.9 สัญญาเช�า (ต�อ)
  สัญญาเช�าระยะยาวท่ีไม�ใช�สัญญาเช�าทางการเง�นหร�อเป�นสัญญาเช�าดำเนินงาน จำนวนเง�นท่ีจ�ายตาม
สัญญาเช�าดำเนินงานรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายในส�วนกำไรหร�อขาดทุนตามว�ธ�เส�นตรงตลอดอายุสัญญาเช�า
  กลุ�มบร�ษัทในฐานะผู�ให�เช�า
  สัญญาเช�าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป�นเจ�าของส�วนใหญ�ไม�ได�โอนไปให�กับผู�เช�าถือเป�น
สัญญาเช�าดำเนินงาน กลุ�มบร�ษัทบันทึกจำนวนเง�นที่ได�รับตามสัญญาเช�าดำเนินงานเป�นรายได�ในส�วนของกำไร
หร�อขาดทุนตามว�ธ�เส�นตรงตลอดอายุของสัญญาเช�า ต�นทุนทางตรงเร�่มแรกที่เกิดข�้นจากการได�มาซ�่งสัญญาเช�า
ดำเนินงานรวมในมูลค�าตามบัญช�ของสินทรัพย�อ�างอิง และรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายตลอดอายุสัญญาเช�าโดยใช�เกณฑ�
เดียวกันกับรายได�จากสัญญาเช�า 
 4.10 ค�าความนิยม 
  ค�าความนิยม ในงบการเง�นรวมท่ีเกิดข�น้จากการรวมกิจการซ�ง่เป�นส�วนของต�นทุนการรวมกิจการท่ีสูง
กว�าส�วนได�เสียในมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย� หนี้สิน และหนี้สินที่อาจจะเกิดข�้นของบร�ษัทย�อย ค�าความนิยม
จะบันทึกตามราคาทุนหักด�วยค�าเผื่อการด�อยค�า (ถ�ามี)
 4.11 การด�อยค�าของสินทรัพย�ที่ไม�ใช�สินทรัพย�ทางการเง�น
  ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ�มบร�ษัทจะทำการประเมินการด�อยค�าของสินทรัพย�ท่ีไม�ใช�สินทรัพย�
ทางการเง�นของกลุ�มบร�ษัท หากมีข�อบ�งช�ว้�าสินทรัพย�ดังกล�าวอาจด�อยค�า กลุ�มบร�ษัทรับรู�ขาดทุนจากการด�อยค�า
เมื่อมูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืนของสินทรัพย�มีมูลค�าต่ำกว�ามูลค�าตามบัญช�ของสินทรัพย�นั้น ทั้งนี้มูลค�าที่คาดว�า
จะได�รับคืนหมายถึงมูลค�ายุติธรรมหักต�นทุนในการขายของสินทรัพย�หร�อมูลค�าจากการใช�สินทรัพย�แล�วแต�ราคา
ใดจะสูงกว�า
  กลุ�มบร�ษัทจะรับรู�รายการผลขาดทุนจากการด�อยค�าในส�วนของกำไรหร�อขาดทุน
  หากในการประเมินการด�อยค�าของสินทรัพย�มีข�อบ�งช�้ที่แสดงให�เห็นว�าผลขาดทุนจากการด�อยค�า
ของสินทรัพย�ท่ีรับรู�ในงวดก�อนได�หมดไปหร�อลดลง กลุ�มบร�ษัทจะประมาณมูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืนของสินทรัพย�น้ัน 
และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด�อยค�าท่ีรับรู�ในงวดก�อนก็ต�อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช�กำหนด
มูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืนภายหลังจากการรับรู�ผลขาดทุนจากการด�อยค�าครั้งล�าสุด โดยมูลค�าตามบัญช�ของ
สินทรัพย�ที่เพิ่มข�้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด�อยค�าต�องไม�สูงกว�ามูลค�าตามบัญช�ที่ควรจะเป�น
หากกิจการไม�เคยรับรู�ผลขาดทุนจากการด�อยค�าของสินทรัพย�ในงวดก�อนๆ กลุ�มบร�ษัทจะบันทึกกลับรายการผล
ขาดทุนจากการด�อยค�าของสินทรัพย�โดยรับรู�ไปยังส�วนของกำไรหร�อขาดทุนทันที
 4.12 รายการบัญช�ที่เป�นเง�นตราต�างประเทศ
  รายการที่เป�นเง�นตราต�างประเทศ กลุ�มบร�ษัทบันทึกด�วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
สินทรัพย�และหน้ีสินท่ีเป�นเง�นตราต�างประเทศท่ีคงเหลืออยู� ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเง�น แปลงค�าเป�นเง�นบาท
โดยใช�อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้นซ�่งกำหนดโดยธนาคารแห�งประเทศไทย กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได�รวมอยู�ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 4.13 ผลประโยชน�ของพนักงาน
  4.13.1 กองทุนสำรองเลี้ยงช�พพนักงาน
   กลุ�มบร�ษัทจัดให�มีกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ ซ�่งเป�นลักษณะของแผนการจ�ายสมทบตามที่ได�
กำหนดการจ�ายสมทบไว�แล�ว สินทรัพย�ของกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ ได�แยกออกไปจากสินทรัพย�ของกลุ�มบร�ษัท
และได�รับการบร�หารโดยผู�จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเล้ียงช�พดังกล�าวได�รับเง�นสะสมเข�ากองทุนจาก
พนักงานและเง�นสมทบจากกลุ�มบร�ษัทเง�นจ�ายสมทบกองทุนสำรองเล้ียงช�พบันทึกเป�นค�าใช�จ�ายในงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญช�ที่เกิดรายการนั้น
  4.13.2 ผลประโยชน�พนักงาน
   กลุ�มบร�ษัทจัดให�มีผลประโยชน�ของพนักงานหลังการเลิกจ�าง เพื่อจ�ายให�แก�พนักงานเป�นไป
ตามกฎหมายแรงงานไทย มูลค�าป�จจุบันของหน้ีสินผลประโยชน�พนักงานได�ถูกรับรู�รายการในงบการเง�นโดยการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัยจากผู�เช�่ยวชาญอิสระ (นักคณิตศาสตร�ประกันภัย) ด�วยใช�ว�ธ�คิดลด
แต�ละหน�วยท่ีประมาณการไว� (Projected Unit Credit Method) ภายใต�สมมติฐานเก่ียวกับเหตุการณ�ในอนาคต
ที่บร�ษัทฯ กำหนดข�้นอย�างเหมาะสม

หมายเหตุประกอบงบการเง�น



107 รายงานประจำป� 2563

4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ต�อ)
  4.13.2 ผลประโยชน�พนักงาน (ต�อ)
   ผลกำไรหร�อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย สำหรับโครงการ
ผลประโยชน�พนักงานหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู�ทันทีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 4.14 ภาษีเง�นได�
  ภาษีเง�นได� ประกอบด�วยภาษีเง�นได�ของป�ป�จจุบันและภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช� 
  ภาษีเง�นได�ของป�ป�จจุบัน
  กลุ�มบร�ษัทบันทึกภาษีเง�นได�ของงวดป�จจุบันตามจำนวนที่คาดว�าจะจ�ายให�กับหน�วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ�ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
  ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�
  กลุ�มบร�ษัทบันทึกภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�ของผลแตกต�างช่ัวคราวระหว�างราคาตามบัญช�ของสินทรัพย�
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย�และหนี้สินที่เกี่ยวข�องนั้น โดยใช�อัตราภาษี
ที่มีผลบังคับใช�หร�อที่คาดว�ามีผลบังคับใช� ณ วันที่รายงาน
  กลุ�มบร�ษัทรับรู�หนี้สินภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�ของผลแตกต�างชั่วคราวที่ต�องเสียภาษีทุกรายการ
แต�รับรู�สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�สำหรับผลแตกต�างชั่วคราวที่ใช�หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษี
ท่ียังไม�ได�ใช�ในจำนวนเท�าท่ีมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ท่ีกลุ�มบร�ษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช�
ประโยชน�จากผลแตกต�างชั่วคราวที่ใช�หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม�ได�ใช�นั้น
  กลุ�มบร�ษัทจะทบทวนมูลค�าตามบัญช�ของสินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะทำการปรับลดมูลค�าตามบัญช�ดังกล�าว หากมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ว�ากลุ�มบร�ษัทจะไม�มีกำไรทางภาษี
เพียงพอต�อการนำสินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�ทั้งหมดหร�อบางส�วนมาใช�ประโยชน�
  กลุ�มบร�ษัทจะบันทึกภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�ในกำไรขาดทุน ยกเว�นภาษีเง�นได�รอตัดที่เก่ียวข�องกับ
รายการที่รับรู�นอกกำไรขาดทุนจะรับรู�ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหร�อรับรู�โดยตรงไปยังส�วนของผู�ถือหุ�น
 4.15 เคร�่องมือทางการเง�น
  นโยบายการบัญช�ที่ถือปฏิบัติตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม 2563
  กลุ�มบร�ษัทรับรู�รายการเมื่อเร�่มแรกของสินทรัพย�ทางการเง�นด�วยมูลค�ายุติธรรม และบวกด�วยต�นทุน
การทำรายการเฉพาะในกรณีท่ีเป�นสินทรัพย�ทางการเง�นท่ีไม�ได�วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรหร�อขาดทุน 
อย�างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค�าที่ไม�มีองค�ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเง�นที่มีนัยสำคัญ กลุ�มบร�ษัทจะรับรู�
สินทรัพย�ทางการเง�นดังกล�าวด�วยราคาของรายการ
  การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค�าของสินทรัพย�ทางการเง�น
  กลุ�มบร�ษัทจัดประเภทสินทรัพย�ทางการเง�น ณ วันที่รับรู�รายการเร�่มแรก เป�นสินทรัพย�ทางการเง�น
ที่วัดมูลค�าในภายหลังด�วยราคาทุนตัดจำหน�าย สินทรัพย�ทางการเง�นที่วัดมูลค�าในภายหลังด�วยมูลค�ายุติธรรม
ผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย�ทางการเง�นที่วัดมูลค�าในภายหลังด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรหร�อ
ขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย�ทางการเง�น และลักษณะของกระแสเง�นสด
ตามสัญญาของสินทรัพย�ทางการเง�น
  สินทรัพย�ทางการเง�นที่วัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัดจำหน�าย
  กลุ�มบร�ษัทวัดมูลค�าสินทรัพย�ทางการเง�นด�วยราคาทุนตัดจำหน�าย เมื่อกลุ�มบร�ษัทถือครองสินทรัพย�
ทางการเง�นน้ันเพ่ือรับกระแสเง�นสดตามสัญญา และเง�อ่นไขตามสัญญาของสินทรัพย�ทางการเง�นก�อให�เกิดกระแส
เง�นสดที่เป�นการรับชำระเพียงเง�นต�น และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเง�นต�นในวันที่ระบุไว�เท�านั้น
  สินทรัพย�ทางการเง�นดังกล�าววัดมูลค�าในภายหลังโดยใช�ว�ธ�ดอกเบี้ยที่แท�จร�งและต�องมีการประเมิน
การด�อยค�า ท้ังน้ี ผลกำไรและขาดทุนท่ีเกิดข�น้จากการตัดรายการการเปล่ียนแปลง หร�อการด�อยค�าของสินทรัพย�
ดังกล�าวจะรับรู�ในส�วนของกำไรหร�อขาดทุน
  สินทรัพย�ทางการเง�นที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารหนี้)
  กลุ�มบร�ษัทวัดมูลค�าสินทรัพย�ทางการเง�นด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อกลุ�ม
บร�ษัทถือครองสินทรัพย�ทางการเง�นนั้นเพื่อรับกระแสเง�นสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย�ทางการเง�น และ
เง�่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย�ทางการเง�นก�อให�เกิดกระแสเง�นสดที่เป�นการรับชำระเพียงเง�นต�นและดอกเบี้ย
จากยอดคงเหลือของเง�นต�นในวันที่ระบุไว�เท�านั้น

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
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4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ต�อ)
 4.15 เคร�่องมือทางการเง�น (ต�อ)
  ทั้งนี้ รายได�ดอกเบี้ย กำไรหร�อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และผลขาดทุนจากการด�อยค�าหร�อการ
โอนกลับรายการผลขาดทุนนั้นจะรับรู�ในส�วนของกำไรหร�อขาดทุนและคำนวณด�วยว�ธ�การเช�นเดียวกับสินทรัพย�
ทางการเง�นท่ีวัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัดจำหน�าย ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงในมูลค�ายุติธรรมอ่ืนๆ จะรับรู�ผ�านกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค�ายุติธรรมท่ีเคยรับรู�ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะโอน
เข�าไปยังส�วนของกำไรหร�อขาดทุนเม่ือมีการตัดรายการสินทรัพย�ทางการเง�นนั้น 
  สินทรัพย�ทางการเง�นท่ีมีการกำหนดให�วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
(ตราสารทุน)
  ณ วันท่ีรับรู�รายการวันแรก กลุ�มบร�ษัทสามารถเลือกจัดประเภทเง�นลงทุนในตราสารทุนซ�ง่ไม�ได�ถือไว�
เพื่อค�าเป�นตราสารทุนที่กำหนดให�วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม�สามารถ
เปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได� ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป�นรายตราสาร
  ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู�ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย�ทางการเง�นนี้จะไม�สามารถโอน
ไปรับรู�ในส�วนของกำไรหร�อขาดทุนได�ในภายหลัง 
  เง�นป�นผลรับจากเง�นลงทุนดังกล�าวถือเป�นรายได�อ่ืนในส�วนของกำไรหร�อขาดทุน เว�นแต�ในกรณีท่ีเป�น
การได�รับคืนของต�นทุนการลงทุนในสินทรัพย�ทางการเง�นอย�างชัดเจน กลุ�มบร�ษัทจะรับรู�รายการน้ันในกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 
  นอกจากน้ี เง�นลงทุนในตราสารทุนท่ีกำหนดให�วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ไม�มีข�อกำหนดให�ประเมินการด�อยค�า
  สินทรัพย�ทางการเง�นที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรหร�อขาดทุน
  สินทรัพย�ทางการเง�นที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรหร�อขาดทุนจะแสดงในงบแสดงฐานะ
การเง�นด�วยมูลค�ายุติธรรมโดยรับรู�การเปลี่ยนแปลงสุทธ�ของมูลค�ายุติธรรมในส�วนของกำไรหร�อขาดทุน
  ท้ังน้ี สินทรัพย�ทางการเง�นดังกล�าวหมายรวมถึงตราสารอนุพันธ� เง�นลงทุนในหลักทรัพย�ท่ีถือไว�เพ่ือค�า
เง�นลงทุนในตราสารทุนซ�่งกลุ�มบร�ษัทไม�ได�เลือกจัดประเภทให�วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย�ทางการเง�นที่มีกระแสเง�นสดที่ไม�ได�รับชำระเพียงเง�นต�นและดอกเบี้ย
  เง�นป�นผลรับจากเง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัทจดทะเบียนถือเป�นรายได�อื่นในส�วนของกำไร
หร�อขาดทุน        
  การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค�าของหนี้สินทางการเง�น
  กลุ�มบร�ษัทรับรู�รายการเม่ือเร�ม่แรกสำหรับหน้ีสินทางการเง�นด�วยมูลค�ายุติธรรมหักต�นทุนการทำรายการ 
และจัดประเภทหนี้สินทางการเง�นเป�นหนี้สินทางการเง�นที่วัดมูลค�าในภายหลังด�วยราคาทุนตัดจำหน�าย โดยใช�
ว�ธ�ดอกเบี้ยที่แท�จร�ง ทั้งนี้ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดข�้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเง�นและการตัดจำหน�าย
ตามว�ธ�ดอกเบี้ยที่แท�จร�งจะรับรู�ในส�วนของกำไรหร�อขาดทุน โดยการคำนวณมูลค�าราคาทุนตัดจำหน�ายคำนึงถึง
หร�อส�วนเกินมูลค�า รวมถึงค�าธรรมเนียมหร�อต�นทุนที่ถือเป�นส�วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท�จร�งนั้นด�วย ทั้งนี้ 
ค�าตัดจำหน�ายตามว�ธ�ดอกเบี้ยที่แท�จร�งแสดงเป�นส�วนหนึ่งของต�นทุนทางการเง�นในส�วนของกำไรหร�อขาดทุน
  การตัดรายการของเคร�่องมือทางการเง�น
  สินทรัพย�ทางการเง�นจะถูกตัดรายการออกจากบัญช�เมื่อสิทธ�ที่จะได�รับกระแสเง�นสดของสินทรัพย�นั้น
ได�สิ้นสุดลง หร�อได�มีการโอนสิทธ�ที่จะได�รับกระแสเง�นสดของสินทรัพย�นั้น รวมถึงได�มีการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย�นั้น หร�อมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย�นั้น แม�ว�าจะไม�มีการโอนหร�อ
ไม�ได�คงไว�ซ�่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย�นั้น
  กลุ�มบร�ษัทตัดรายการหนี้สินทางการเง�นก็ต�อเมื่อได�มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล�ว
มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หร�อมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเง�นที่มี
อยู�ให�เป�นหน้ีสินใหม�จากผู�ให�กู�รายเดียวกันซ�ง่มีข�อกำหนดท่ีแตกต�างกันอย�างมาก หร�อมีการแก�ไขข�อกำหนดของ
หน้ีสินท่ีมีอยู� อย�างเป�นสาระสำคัญ จะถือว�าเป�นการตัดรายการหน้ีสินเดิมและรับรู�หน้ีสินใหม� โดยรับรู�ผลแตกต�าง
ของมูลค�าตามบัญช�ดังกล�าวในส�วนของกำไรหร�อขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
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4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ต�อ)
 4.15 เคร�่องมือทางการเง�น (ต�อ)
  การด�อยค�าของสินทรัพย�ทางการเง�น
  กลุ�มบร�ษัทรับรู�ค�าเผ่ือผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดข�น้ของตราสารหน้ีท้ังหมดท่ีไม�ได�วัดมูลค�า
ด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรหร�อขาดทุน ผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดข�น้คำนวณจากผลต�างของกระแส
เง�นสดท่ีจะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเง�นสดท้ังหมดท่ีกลุ�มบร�ษัทคาดว�าจะได�รับชำระ และคิดลดด�วย
อัตราดอกเบี้ยที่แท�จร�งโดยประมาณของสินทรัพย�ทางการเง�น ณ วันที่ได�มา
  ในกรณีที่ความเสี่ยงด�านเครดิตของสินทรัพย�ไม�ได�เพิ่มข�้นอย�างมีนัยสำคัญนับตั้งแต�การรับรู�รายการ
เร�ม่แรก กลุ�มบร�ษัทวัดมูลค�าผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดข�น้โดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดข�น้
ใน 12 เดือนข�างหน�า ในขณะท่ีหากความเส่ียงด�านเครดิตของสินทรัพย�เพ่ิมข�น้อย�างมีนัยสำคัญนับต้ังแต�การรับรู�
รายการเร�่มแรก กลุ�มบร�ษัทวัดมูลค�าผลขาดทุนด�วยจำนวนเง�นที่เท�ากับผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้น
ตลอดอายุที่เหลืออยู�ของเคร�่องมือทางการเง�น
  กลุ�มบร�ษัทพิจารณาว�าความเส่ียงด�านเครดิตจะเพ่ิมข�น้อย�างมีนัยสำคัญเม่ือมีการค�างชำระการจ�ายเง�น
ตามสัญญาเกินกว�า 30 วัน กลุ�มบร�ษัทพิจารณาว�าความเสี่ยงด�านเครดิตจะเพิ่มข�้นอย�างมีนัยสำคัญเมื่อมีการ
ค�างชำระการจ�ายเง�นตามสัญญาเกินกว�า 30 วัน เกินกว�า 90 วัน อย�างไรก็ตาม ในบางกรณีกลุ�มบร�ษัทอาจ
พิจารณาว�าสินทรัพย�ทางการเง�นน้ันมีการเพ่ิมข�น้ของความเส่ียงด�านเครดิตอย�างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา
โดยพิจารณาจากข�อมูลภายในหร�อข�อมูลภายนอกอื่น เช�น อันดับความน�าเช�่อถือด�านเครดิตของผู�ออกตราสาร
  กลุ�มบร�ษัทใช�ว�ธ�การอย�างง�ายในการคำนวณผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดข�น้สำหรับลูกหน้ีการค�า
ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ�มบร�ษัทจ�งไม�มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด�าน
เครดิต แต�จะรับรู�ค�าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้นตลอดอายุของลูกหนี้การค�า 
โดยอ�างอิงจากข�อมูลผลขาดทุนด�านเครดิตจากประสบการณ�ในอดีตปรับปรุงด�วยข�อมูลการคาดการณ�ไปในอนาคต
เก่ียวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล�อมทางด�านเศรษฐกิจ
  สินทรัพย�ทางการเง�นจะถูกตัดจำหน�ายออกจากบัญช�เมื่อกิจการคาดว�าจะไม�ได�รับคืนกระแสเง�นสด
ตามสัญญาอีกต�อไป
  การหักกลบของเคร�่องมือทางการเง�น
  สินทรัพย�ทางการเง�นและหนี้สินทางการเง�นจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด�วยยอดสุทธ�ในงบแสดง
ฐานะการเง�น ก็ต�อเมื่อกิจการมีสิทธ�บังคับใช�ได�ตามกฎหมายอยู�แล�วในการหักกลบจำนวนเง�นที่รับรู� และกิจการ
มีความตั้งใจที่จะชำระด�วยยอดสุทธ� หร�อตั้งใจที่จะรับสินทรัพย�และชำระหนี้สินพร�อมกัน 
  นโยบายการบัญช�ที่ถือปฏิบัติก�อนวันที่ 1 มกราคม 2563
  ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
  กลุ�มบร�ษัทต้ังค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีการค�าและต๋ัวเง�นรับการค�าท่ีคาดว�าจะเร�ยกเก็บเง�นไม�ได�
โดยพิจารณาจากการว�เคราะห�อายุหนี้และประวัติการเร�ยกเก็บหนี้ในอดีต สำหรับตั๋วเง�นรับการค�าที่ถึงกำหนด
เกิน 1 ป� กลุ�มบร�ษัทจะตั้งค�าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน
  เง�นลงทุนระยะยาวอื่น
  เง�นลงทุนระยะยาวที่เป�นหลักทรัพย�ในความต�องการของตลาด ถือเป�นหลักทรัพย�เผ่ือขายแสดงด�วย
มูลค�ายุติธรรมการเปล่ียนแปลงในมูลค�ายุติธรรมเป�นกำไรและขาดทุนท่ียังไม�เกิดข�น้แสดงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได�จำหน�ายเง�นลงทุนนั้น
  เง�นลงทุนระยะยาวที่เป�นหลักทรัพย�ที่ไม�อยู�ในความต�องการของตลาด ถือเป�นเง�นลงทุนทั่วไปแสดง
ด�วยราคาทุนปรับลดด�วยค�าเผื่อการด�อยค�าของเง�นลงทุน
  ต�นทุนของเง�นลงทุนระยะยาวที่จำหน�ายในระหว�างป� คำนวณโดยใช�ว�ธ�ถัวเฉลี่ยถ�วงน้ำหนัก
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4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ต�อ)
 4.16 กำไรต�อหุ�น
  กำไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารยอดกำไร(ขาดทุน)สุทธ�สำหรับป� ด�วยจำนวนหุ�นสามัญ
ถัวเฉล่ียถ�วงน้ำหนักท่ีจำหน�ายและเร�ยกชำระแล�ว
  กำไรต�อหุ�นปรับลด คำนวณโดยการหารยอดกำไร(ขาดทุน)สุทธ�สำหรับป� ด�วยจำนวนหุ�นสามัญถัวเฉล่ีย
ถ�วงน้ำหนักท่ีออกและเร�ยกชำระแล�ว บวกด�วยจำนวนหุ�นสามัญท่ีออกให�กับผู�ถือใบสำคัญแสดงสิทธ�ซ�อ้หุ�นสามัญ
ของบร�ษัท
 4.17 ประมาณการหน้ีสิน
  กลุ�มบร�ษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ของการเกิดภาระผูกพันใน
ป�จจุบันตามกฎหมายหร�อจากการอนุมานอันเป�นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ�ในอดีต ภาระผูกพันดังกล�าวคาดว�า
จะส�งผลให�สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน�เช�งเศรษฐกิจเพื่อจ�ายชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต�องจ�ายสามารถ
ประมาณการได�อย�างน�าเช�่อถือ หากกลุ�มบร�ษัทคาดว�าจะได�รับคืนรายจ�ายที่จ�ายชำระไปตามประมาณการหนี้สิน
ท้ังหมดหร�อบางส�วนอย�างแน�นอน กลุ�มบร�ษัทจะรับรู�รายจ�ายท่ีได�รับคืนเป�นสินทรัพย�แยกต�างหากแต�ต�องไม�เกิน
จำนวนประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวข�อง
 4.18 การวัดมูลค�ายุติธรรม
  นโยบายการบัญช�และการเป�ดเผยข�อมูลของกลุ�มบร�ษัทหลายข�อกำหนดให�มีการวัดมูลค�ายุติธรรมทั้ง
สินทรัพย�และหน้ีสินทางการเง�นและไม�ใช�ทางการเง�น 
  กลุ�มบร�ษัทกำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมูลค�ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึง
ผู�ประเมินมูลค�า ซ�ง่มีความรับผิดชอบโดยรวมต�อการวัดมูลค�ายุติธรรมท่ีมีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค�ายุติธรรม
ระดับ 3 และรายงานโดยตรงต�อผู�บร�หารสูงสุดทางด�านการเง�น
  ผู�ประเมินมูลค�ามีการทบทวนข�อมูลที่ไม�สามารถสังเกตได� และปรับปรุงการวัดมูลค�าที่มีนัยสำคัญ
อย�างสม่ำเสมอหากมีการใช�ข�อมูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวัดมูลค�ายุติธรรม เช�น ราคาจากนายหน�า หร�อการต้ังราคา
ผู�ประเมินได�ประเมินหลักฐานท่ีได�มาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนข�อสรุปเก่ียวกับการวัดมูลค�า รวมถึงการจัดระดับ
ช้ันของมูลค�ายุติธรรมว�าเป�นไปตามท่ีกำหนดไว�ในมาตรฐานการรายงานทางการเง�นอย�างเหมาะสม
  เมื่อวัดมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�หร�อหนี้สินกลุ�มบร�ษัทได�ใช�ข�อมูลที่สามารถสังเกตได�ให�มากที่สุด
เท�าท่ีจะทำได�มูลค�ายุติธรรมเหล�าน้ีถูกจัดประเภทในแต�ละลำดับช้ันของมูลค�ายุติธรรมตามข�อมูลท่ีใช�ในการประเมิน
มูลค�าดังน้ี 
  - ข�อมูลระดับ 1 เป�นราคาเสนอซ�้อขาย (ไม�ต�องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล�องสำหรับสินทรัพย�
   หร�อหน้ีสินอย�างเดียวกัน และกิจการสามารถเข�าถึงตลาดน้ัน ณ วันท่ีวัดมูลค�า
  - ข�อมูลระดับ 2 เป�นข�อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได�โดยตรง (เช�น ราคาขาย) หร�อโดยอ�อม (เช�น ราคาท่ีสังเกตได�)
   สำหรับสินทรัพย�น้ันหร�อหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซ�อ้ขายซ�ง่รวมอยู�ในข�อมูลระดับ 1
  - ข�อมูลระดับ 3 เป�นข�อมูลท่ีไม�สามารถสังเกตได�สำหรับสินทรัพย�น้ันหร�อหน้ีสินน้ัน
  หากข�อมูลท่ีนำมาใช�ในการวัดมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�หร�อหน้ีสินถูกจัดประเภทลำดับช้ันท่ีแตกต�างกัน
ของมูลค�ายุติธรรมในภาพรวม การวัดมูลค�ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลำดับช้ันของ
มูลค�ายุติธรรมของข�อมูลท่ีอยู�ในระดับต่ำสุดท่ีมีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค�ายุติธรรมในภาพรวม
  กลุ�มบร�ษัทรับรู�การโอนระหว�างลำดับช้ันของมูลค�ายุติธรรม ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการโอน
เกิดข�น้
 4.19 การใช�ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญช�ท่ีสำคัญ
  ในการจัดทำงบการเง�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฝ�ายบร�หารจำเป�นต�องใช�ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเร�่องที่มีความไม�แน�นอนเสมอ การใช�ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล�าวนี้ ส�งผลกระทบ
ต�อจำนวนเง�นที่แสดงในงบการเง�นและต�อข�อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเง�น ผลที่เกิดข�้นจร�งอาจ
แตกต�างไปจากจำนวนท่ีประมาณการไว�การใช�ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสำคัญมีดังน้ี
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4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ต�อ)
 4.19 การใช�ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญช�ท่ีสำคัญ (ต�อ)
  ค�าเผ่ือผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดข�น้ของลูกหน้ีการค�า
  ในการประมาณค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้นของลูกหนี้การค�า ฝ�ายบร�หารจำเป�น
ต�องใช�ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดข�้นจากลูกหนี้แต�ละราย โดยคำนึงถึง
ประสบการณ�การเก็บเง�นในอดีตอายุของหน้ีท่ีคงค�าง และสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ�ไว�ของกลุ�มลูกค�าท่ีมีความเส่ียง
ด�านเครดิตท่ีคล�ายคลึงกัน เป�นต�น ท้ังน้ี ข�อมูลผลขาดทุนด�านเครดิตจากประสบการณ�ในอดีตและการคาดการณ�
สภาวะเศรษฐกิจของกลุ�มบร�ษัทอาจไม�ได�บ�งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค�าท่ีเกิดข�น้จร�งในอนาคต
  ค�าเผ่ือการลดลงของมูลค�าสินค�าคงเหลือ
  ในการประมาณค�าเผื่อการลดลงของมูลค�าสินค�าคงเหลือ ฝ�ายบร�หารได�ใช�ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดว�าจะเกิดข�้นจากสินค�าคงเหลือนั้น โดยค�าเผื่อการลดลงของมูลค�าสุทธ�ที่จะได�รับพิจารณา
จากราคาท่ีคาดว�าจะขายได�ตามปกติของธุรกิจหักด�วยค�าใช�จ�ายในการขายสินค�าน้ัน และค�าเผ่ือสำหรับสินค�าเก�า
ล�าสมัย เคล่ือนไหวช�าหร�อเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค�าแต�ละชนิด
  อสังหาร�มทรัพย�เพ่ือการลงทุน
  ในการคำนวณค�าตัดจำหน�ายของอสังหาร�มทรัพย�เพ่ือการลงทุน ฝ�ายบร�หารจำเป�นต�องทำการประมาณ
อายุการให�ประโยชน�และมูลค�าคงเหลือเมื่อเลิกใช�งานของอสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน และต�องทบทวนอายุ
การให�ประโยชน�และมูลค�าคงเหลือใหม�หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข�น้ นอกจากน้ีฝ�ายบร�หารจำเป�นต�องสอบทาน
การด�อยค�าของอสังหาร�มทรัพย�เพ่ือการลงทุนในแต�ละช�วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด�อยค�าหากคาดว�ามูลค�า
ท่ีคาดว�าจะได�รับคืนต่ำกว�ามูลค�าตามบัญช�ของสินทรัพย�น้ัน ในการน้ีฝ�ายบร�หารจำเป�นต�องใช�ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข�อง
กับการคาดการณ�รายได�และค�าใช�จ�ายในอนาคตซ�ง่เก่ียวเน่ืองกับสินทรัพย�น้ัน
  อาคารและอุปกรณ�และค�าเส่ือมราคา
  ในการคำนวณค�าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ� ฝ�ายบร�หารจำเป�นต�องทำการประมาณอายุการ
ให�ประโยชน�และมูลค�าคงเหลือเมื่อเลิกใช�งานของอาคารและอุปกรณ� และต�องทบทวนอายุการให�ประโยชน�และ
มูลค�าคงเหลือใหม�หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข�น้
  นอกจากนี้ฝ�ายบร�หารจำเป�นต�องสอบทานการด�อยค�าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ�ในแต�ละช�วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด�อยค�าหากคาดว�ามูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืนต่ำกว�ามูลค�าตามบัญช�ของสินทรัพย�นั้น
ในการน้ีฝ�ายบร�หารจำเป�นต�องใช�ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข�องกับการคาดการณ�รายได�และค�าใช�จ�ายในอนาคตซ�ง่เก่ียวเน่ือง
กับสินทรัพย�น้ัน
  สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�
  กลุ�มบร�ษัทจะรับรู�สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�สำหรับผลแตกต�างช่ัวคราวท่ีใช�หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไม�ได�ใช�เมื่อมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน� ว�ากลุ�มบร�ษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช�
ประโยชน�จากผลแตกต�างช่ัวคราวและขาดทุนน้ัน ในการน้ีฝ�ายบร�หารจำเป�นต�องประมาณการว�ากลุ�มบร�ษัทควรรับรู�
จำนวนสินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�เป�นจำนวนเท�าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีท่ีคาดว�าจะเกิด
ในอนาคตในแต�ละช�วงเวลา
  ผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน�
  หนี้สินตามโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข�้นตามหลักคณิตศาสตร�
ประกันภัย ซ�่งต�องอาศัยข�อสมมติฐานต�างๆ ในการประมาณการนั้น เช�น อัตราคิดลด อัตราการข�้นเง�นเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจำนวนพนักงาน เป�นต�น
  มูลค�ายุติธรรมของเคร�อ่งมือทางการเง�น
  ในการประเมินมูลค�ายุติธรรมของเคร�อ่งมือทางการเง�นท่ีรับรู�ในงบแสดงฐานะการเง�น ท่ีไม�มีการซ�อ้ขาย
ในตลาดและไม�สามารถหาราคาได�ในตลาดซ�อ้ขายคล�อง ฝ�ายบร�หารต�องใช�ดุลยพินิจในการประเมินมูลค�ายุติธรรม
ของเคร�อ่งมือทางการเง�นดังกล�าว โดยใช�เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค�า ซ�ง่ตัวแปรท่ีใช�ในแบบจำลอง
ได�มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู�ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด�านเครดิต สภาพคล�อง ข�อมูล
ความสัมพันธ�  และการเปลี่ยนแปลงของมูลค�าของเคร�่องมือทางการเง�นในระยะยาว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของ
สมมติฐานท่ีเก่ียวข�องกับตัวแปรท่ีใช�ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต�อมูลค�ายุติธรรมท่ีแสดงอยู�ในงบแสดงฐานะ
การเง�น และการเป�ดเผยลำดับช้ันของมูลค�ายุติธรรม 

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
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4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ (ต�อ)
 4.19 การใช�ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญช�ท่ีสำคัญ (ต�อ)
  สัญญาเช�า         
  การกำหนดอายุสัญญาเช�าที่มีสิทธ�การเลือกในการขยายอายุสัญญาเช�าหร�อยกเลิกสัญญาเช�า - กลุ�ม
บร�ษัทในฐานะผู�เช�าในการกำหนดอายุสัญญาเช�า ฝ�ายบร�หารจำเป�นต�องใช�ดุลยพินิจในการประเมินว�ากลุ�มบร�ษัท
มีความแน�นอนอย�างสมเหตุสมผลหร�อไม�ที่จะใช�สิทธ�เลือกในการขยายอายุสัญญาเช�าหร�อยกเลิกสัญญาเช�าโดย
คำนึงถึงข�อเท็จจร�งและสภาพแวดล�อมที่เกี่ยวข�องทั้งหมดที่ทำให�เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ�มบร�ษัท
ในการใช�หร�อไม�ใช�สิทธ�เลือกน้ัน           
  การกำหนดอัตราดอกเบ้ียการกู�ยืมส�วนเพ่ิม - กลุ�มบร�ษัทในฐานะผู�เช�า
  กลุ�มบร�ษัทไม�สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช�า ดังนั้น ฝ�ายบร�หารจำเป�นต�องใช�
ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบ้ียการกู�ยืมส�วนเพ่ิมของกลุ�มบร�ษัทในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช�า โดยอัตรา
ดอกเบี้ยการกู�ยืมส�วนเพิ่มเป�นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ�มบร�ษัทจะต�องจ�ายในการกู�ยืมเง�นที่จำเป�น เพื่อให�ได�มาซ�่ง
สินทรัพย�ที่มีมูลค�าใกล�เคียงกับสินทรัพย�สิทธ�การใช�ในสภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจที่คล�ายคลึง โดยมีระยะเวลา
การกู�ยืมและหลักประกันท่ีคล�ายคลึง
  ค�าเผ่ือการด�อยค�าของสินทรัพย�ท่ีไม�ใช�สินทรัพย�ทางการเง�น
  ในการประเมินค�าเผ่ือการด�อยค�าของสินทรัพย�ท่ีไม�ใช�สินทรัพย�ทางการเง�น ฝ�ายบร�หารต�องใช�ดุลยพินิจ
ในการประเมินมูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืนของสินทรัพย�ดังกล�าว มูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืนหมายถึงมูลค�ายุติธรรม
หักต�นทุนในการขายของสินทรัพย�หร�อมูลค�าจากการใช�สินทรัพย�แล�วแต�ราคาใดจะสูงกว�า

5. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญช�เน่ืองจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหม�
มาถือปฏิบัติ
  ตามท่ีกล�าวในหมายเหตุประกอบงบการเง�นข�อ 2.2 กลุ�มบร�ษัทได�นำมาตรฐานการรายงานทางการเง�น
กลุ�มเคร�่องมือทางการเง�น และมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว�างป�ป�จจุบัน 
โดยกลุ�มบร�ษัทได�เลือกปรับผลสะสมจากการ เปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับกำไรสะสมหร�อองค�ประกอบอื่นของ
ส�วนของเจ�าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม�ปรับย�อนหลังงบการเง�นงวดก�อนที่แสดงเปร�ยบเทียบ
  ผลกระทบต�อกำไรสะสมต�นงวดป� 2563 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช�เนื่องจากการนำ
มาตรฐานเหล�านี้มาถือปฏิบัติแสดงได�ดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเง�น

งบแสดงฐานะการเง�น 
สินทรัพย�หมุนเว�ยน 
เง�นลงทุนชั่วคราว 
สินทรัพย�ทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น 
สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน 
เง�นลงทุนระยะยาว-เง�นฝากสถาบันการเง�น
เง�นลงทุนเผื่อขาย 
เง�นลงทุนระยะยาวอื่น 
สินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนอื่น 
หนี้สินไม�หมุนเว�ยน 
หนี้สินภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช� 
ส�วนของผู�ถือหุ�น 
กำไรสะสม - ยังไม�ได�จัดสรร 
องค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�น 

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นรวม

กลุ�มเคร�่องมือ
ทางการเง�น

31 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 16

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเง�น 

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

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

947,276,844.23 

323,117,067.82 
3,465,990,309.08 

)

)
)
)

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
1,450,704,454.16 

0.00 
0.00 
0.00 

15,103,854,878.83 

1,862,165,967.26 

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

1,450,704,454.16 
0.00 

159,000,000.00 
9,002,580,735.13 
1,205,889,922.57 

0.00 

914,889,123.03 

11,765,479,186.11 
4,323,641,427.47 
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5. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญช�เน่ืองจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหม�
มาถือปฏิบัติ (ต�อ)

หมายเหตุประกอบงบการเง�น

งบแสดงฐานะการเง�น 
สินทรัพย�หมุนเว�ยน 
เง�นลงทุนชั่วคราว 
สินทรัพย�ทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น 
สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน 
เง�นลงทุนเผื่อขาย 
เง�นลงทุนระยะยาวอื่น 
สินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนอื่น 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ� 
สินทรัพย�สิทธ�การใช� 
หนี้สินหมุนเว�ยน 
ส�วนของหนี้สินตามสัญญาเช�าการเง�นที่ถึง 
 กำหนดชำระภายในหนี่งป� 
ส�วนของหนี้สินตามสัญญาเช�าที่ถึงกำหนด 
 ชำระภายในหนี่งป� 
หนี้สินไม�หมุนเว�ยน 
หนี้สินภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช� 
เจ�าหนี้ตามสัญญาเช�าการเง�น 
หนี้สินตามสัญญาเช�า 
ส�วนของผู�ถือหุ�น 
กำไรสะสม - ยังไม�ได�จัดสรร 
องค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�น 

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

กลุ�มเคร�่องมือ
ทางการเง�น

31 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2563
ฉบับที่ 16

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเง�น 

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

(9,002,580,735.13 
(1,184,096,922.57 
14,923,061,878.83 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

947,276,844.23 
0.00 
0.00 

323,117,067.82 
3,465,990,309.08 

)

)
)

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

(88,694,595.48 
88,694,595.48 

(24,842,019.97 

24,842,019.97 

0.00 
(72,495,544.27 
72,495,544.27 

0.00 
0.00 

)

)

)

0.00 
1,272,056,916.44 

0.00 
0.00 

14,923,061,878.83 
1,258,890,504.15 

88,694,595.48 

0.00 

24,842,019.97 

1,720,402,993.10 
0.00 

72,495,544.27 

11,481,253,885.65 
7,776,868,743.63 

1,272,056,916.44 
0.00 

9,002,580,735.13 
1,184,096,922.57 

0.00 
1,347,585,099.63 

0.00 

24,842,019.97 

0.00 

773,126,148.87 
72,495,544.27 

0.00 

11,158,136,817.83 
4,310,878,434.55 
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5. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช�เนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหม�มาถือปฏิบัติ (ต�อ)
  ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทและวัดมูลค�า และมูลค�าของสินทรัพย�ทางการเง�นตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับท่ี 9 และมูลค�า
ตามหลักการบัญช�เดิมแสดงไว�ดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเง�น

สินทรัพย�ทางการเง�น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สินทรัพย�ทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
 เง�นลงทุนชั่วคราว  
รวมสินทรัพย�ทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น   
สินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนอื่น   
 เง�นลงทุนระยะยาว-เง�นฝากสถาบันการเง�น
 เง�นลงทุนเผื่อขาย 
 เง�นลงทุนระยะยาวอื่น  
รวมสินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนอื่น
รวมสินทรัพย�ทางการเง�น

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นรวม

ราคาทุนตัด
จำหน�าย

มูลค�ายุติธรรม
ผ�านกำไรหร�อขาดทุน

มูลค�ายุติธรรมผ�านกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวม

การจัดประเภทและวัดมูลค�าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเง�น ฉบับที่ 9

มูลค�าตามหลัก
การบัญช�เดิม

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

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 
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 

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

159,000,000.00 
9,002,580,735.13 
5,942,274,143.70 

15,103,854,878.83 
16,554,559,332.99 

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 
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5. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช�เนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหม�มาถือปฏิบัติ (ต�อ)

  ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุมบร�ษัทไม�ได�กำหนดให�หนี้สินทางการเง�นใดวัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรหร�อขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเง�น

สินทรัพย�ทางการเง�น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สินทรัพย�ทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
 เง�นลงทุนชั่วคราว  
 รวมสินทรัพย�ทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
สินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนอื่น
 เง�นลงทุนเผื่อขาย  
 เง�นลงทุนระยะยาวอื่น  
รวมสินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนอื่น
รวมสินทรัพย�ทางการเง�น

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

ราคาทุนตัด
จำหน�าย

มูลค�ายุติธรรม
ผ�านกำไรหร�อขาดทุน

มูลค�ายุติธรรมผ�านกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวม

การจัดประเภทและวัดมูลค�าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเง�น ฉบับที่ 9

มูลค�าตามหลัก
การบัญช�เดิม

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

0.00 
0.00 
0.00 

1,272,056,916.44 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
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 

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

9,002,580,735.13 
5,920,481,143.70 

14,923,061,878.83 
16,195,118,795.27 

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 
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6. เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
  เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

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

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ�มบร�ษัทมีเง�นลงทุนในเง�นฝากประจำธนาคาร ระยะเวลา 6 ถึง 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร�อยละ 0.400 - 1.650 ต�อป�
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ�มบร�ษัทมีเง�นลงทุนในเง�นฝากประจำธนาคาร ระยะเวลา 5 ถึง 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร�อยละ 1.250 - 1.900 ต�อป�

หมายเหตุประกอบงบการเง�น

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

2563 2562
720,887.75 

189,849,397.70 
2,331,190,942.22 

36,719.52 

30,748,495.17 

(972,121.39 
2,551,574,320.97 

)

0.73 
170,878,669.82 

2,173,438,105.61 
0.00 

30,748,495.17 

(972,121.39 
2,374,093,149.94 

)

168,194.51 
375,144,465.70 
731,264,105.40 

0.00 

31,979,746.75 

0.00 
1,138,556,512.36 

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

31,979,746.75 

0.00 
1,387,802,318.04 

2563 2562
เง�นสดในมือ   
เง�นฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เง�นฝากธนาคารประเภทออมทรัพย�
เง�นฝากธนาคาร - ประจำ 3 เดือน
เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด 
 (ในกองทุนส�วนบุคคล)
หัก ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�า
 จะเกิดข�้น   
 รวมเง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด

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

2563 2562

1,433,691,745.31 

30,000,000.00 

(417,916.50 

1,463,273,828.81 

)

963,233,203.65 

30,000,000.00 

(417,916.50 

992,815,287.15 

)

1,255,056,916.44 

17,000,000.00 

0.00 

1,272,056,916.44 

1,433,704,454.16 

17,000,000.00 

0.00 

1,450,704,454.16 

2563 2562
เง�นฝากธนาคารท่ีวัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัดจำหน�าย
 เง�นฝากประจำ  
 เง�นลงทุนชั่วคราว   
  (ในกองทุนส�วนบุคคล)  
 หัก ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�า
  จะเกิดข�้น   
รวมสินทรัพย�ทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น /
 เง�นลงทุนชั่วคราว  
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8. ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น      
  ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้หมุนเว�ยนอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

  ลูกหนี้การค�าแยกตามอายุหนี้ที่ค�างชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเง�น

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

2563 2562
4,175,136,193.94

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

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

(12,350,854.95
486,143,246.24

4,531,449,100.55

)

)

4,134,600,500.40

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

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

(12,350,854.95
471,163,892.41

4,476,278,346.17

)

)

4,282,847,406.91

(132,036,710.52
4,150,810,696.39

140,064,807.02
26,087,159.16

210,877,858.81

(12,350,854.95
364,678,970.04

4,515,489,666.43

)

)

4,271,301,941.59

(115,119,454.36
4,156,182,487.23

133,018,125.02
29,565,006.70

212,774,317.32

(12,350,854.95
363,006,594.09

4,519,189,081.32

)

)

2563 2562
ลูกหนี้การค�า
หัก ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�า
 จะเกิดข�้น / ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -
 ลูกหนี้การค�า  
 รวมลูกหนี้การค�า - สุทธ� 
ลูกหนี้อื่น 
ค�าใช�จ�ายจ�ายล�วงหน�า
รายได�ค�างรับ
หัก ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�า
 จะเกิดข�้น / ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -
 ลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น 
 รวมลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น - สุทธ�
รวมลูกหนี้การค�าและลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น

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

2563 2562
2,500,504,508.64 

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

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

2,462,371,384.60 

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

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

3,725,627,286.33 

442,280,160.94 
13,488,205.16 

101,451,754.48 
4,282,847,406.91 

3,729,814,554.48 

443,441,003.67 
13,511,885.12 
84,534,498.32 

4,271,301,941.59 

2563 2562
ลูกหนี้การค�าที่ยังไม�ถึงกำหนดชำระ
ลูกหนี้การค�าที่เกินกำหนดชำระ
- ครบกำหนดชำระไม�เกิน 3 เดือน
- มากกว�า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- มากกว�า 6 เดือน ข�้นไป
 รวม
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10. สินค�าคงเหลือ     
  สินค�าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเง�น

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

2563 2562
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 

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

932,350,338.02 

)

0.00 
809,328,740.58 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

(5,800,000.00 
803,528,740.58 

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

850,884,930.87 

)

0.00 
788,834,419.12 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

788,834,419.12 

26,189,621.92 
20,893,422.58 
47,083,044.50 

835,917,463.62 

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 

26,189,621.92 
20,893,422.58 
47,083,044.50 

892,624,353.65 

)

2563 2562
วัตถุดิบ  
สินค�าสำเร็จรูป  
งานระหว�างทำ  
วัสดุสิ้นเปลือง  
สินทรัพย�ถือไว�เพื่อขาย  
อะไหล�เคร�่องจักร   
หัก ค�าเผื่อสินค�าเสื่อมสภาพ  
 รวม 
ต�นทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�   
 ที่ดิน 
 งานระหว�างก�อสร�าง  
 รวม 
สินค�าคงเหลือ - สุทธ�  

9. ตั๋วเง�นรับการค�า
  ตั๋วเง�นรับการค�าแยกตามอายุหนี้ที่ค�างชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

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

2563 2562

478,738,727.90 

(930,445.55 
477,808,282.35 

478,738,727.90 

(930,445.55 
477,808,282.35 

)

554,349,687.09 

(1,145,258.88 
553,204,428.21 

563,103,967.09 

(1,145,258.88 
561,958,708.21 

)

2563 2562
ตั๋วเง�นรับการค�า    
ยังไม�ถึงกำหนดชำระจนถึงครบ   
 กำหนดชำระไม�เกิน 3 เดือน  
หัก ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตที่    
 คาดว�าจะเกิดข�้น /ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 
 ตั๋วเง�นรับการค�า  
ตั๋วเง�นรับการค�า - สุทธ�   

))
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หมายเหตุประกอบงบการเง�น

12. สินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา / ลูกหนี้ตามสัญญาเช�าการเง�น
  สินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา / ลูกหนี้ตามสัญญาเช�าการเง�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
มีดังนี้     

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นรวม

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

 
)

10,185,395.01 
(7,389,211.31 
2,796,183.70 

25622563
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

25622563
 
)

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

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

(หน�วย : บาท)

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องจ�าย

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

 
)

7,779,012.78 
2,872,510.32 

10,651,523.10 
(466,128.09 

10,185,395.01 

25622563
มูลค�าป�จจุบันของจำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องจ�าย

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

0.00 
6,338,144.00 

7,389,211.31 
2,796,183.70 

10,185,395.01 
0.00 

10,185,395.01 

25622563

 
)

งบการเง�นรวม

11. สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนที่ถือไว�เพื่อขาย         
  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ ครั้งที่ 12 มีมติอนุมัติให�ยกเลิกการ
ดำเนินงานของ บร�ษัทย�อย (Saha vietnam Co., Ltd.) โดยให�ดำเนินกิจการจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
  สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนที่ถือไว�เพ่ือขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด�วย

(หน�วย : บาท)

35,085.88 
113,794.09 
148,879.97 

งบการเง�นรวม

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
สินทรัพย�หมุนเว�ยนอื่น
 รวม
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13. สินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนอื่น / เง�นลงทุนเผื่อขาย / เง�นลงทุนระยะยาวอื่น
  สินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนอ่ืน / เง�นลงทุนเผ่ือขาย / เง�นลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้        

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บร�ษัทย�อย มีเง�นลงทุนในเง�นฝากประจำธนาคาร จำนวน 37 
ล�านบาท และ 159 ล�านบาท ตามลำดับ ระยะเวลา 18 เดือน อัตราดอกเบี้ยร�อยละ 1.85 ต�อป�

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นรวม

37,000,000.00 

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

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

8,538,344,032.56 

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

47,293,000.00 

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

159,000,000.00 

0.00 
0.00 
0.00 

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

0.00 
0.00 

9,002,580,735.13 

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

1,205,889,922.57 
10,367,470,657.70 

25622563
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

0.00 

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

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

8,538,344,032.56 

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

0.00 

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

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

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

0.00 
0.00 

9,002,580,735.13 

650,523,053.00 
533,573,869.57 

0.00 

1,184,096,922.57 
10,186,677,657.70 

25622563
เง�นฝากธนาคารที่วัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัดจำหน�าย
 เง�นลงทุนระยะยาว-เง�นฝากสถาบันการเง�น
เง�นลงทุนในหลักทรัพย�ในความต�องการของตลาด
 ตราสารหนี้ที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�าน
  กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  พันธบัตรธนาคารแห�งประเทศไทย 
  พันธบัตรรัฐบาล  
  ตั๋วเง�นคลังและหุ�นกู� 
 ตราสารทุนที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�าน
  กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  ตราสารทุน-กิจการที่เกี่ยวข�องกัน
  ตราสารทุน-กิจการอื่น  
  เง�นลงทุนในกองทุนรวมและหน�วยทรัสต�
  กองทุนหุ�นสามัญ-กิจการอื่น
รวมเง�นลงทุนในหลักทรัพย�ในความต�องการ
 ของตลาด / เง�นลงทุนเผื่อขาย   
เง�นลงทุนในหลักทรัพย�ท่ีไม�อยู�ในความต�องการของตลาด
 ตราสารทุนที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�าน
  กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  ตราสารทุน-กิจการที่เกี่ยวข�องกัน
  ตราสารทุน-กิจการอื่น 
  ตราสารทุนที่ถือโดยบร�ษัทย�อย
รวมเง�นลงทุนในหลักทรัพย�ไม�อยู�ในความ 
 ต�องการของตลาด / เง�นลงทุนระยะยาวอื่น
รวมสินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนอื่น
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13. สินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนอื่น / เง�นลงทุนเผื่อขาย / เง�นลงทุนระยะยาวอื่น (ต�อ)
  สินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนอ่ืน / เง�นลงทุนเผ่ือขาย / เง�นลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 มีราคาทุนและมูลค�ายุติธรรม ดังนี้

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นรวม

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

8,538,344,032.56 

736,722,745.58 

4,039,161,417.63 

4,775,884,163.21 

846,751,011.77 

1,026,155,283.76 
1,872,906,295.53 

47,295,700.00 

(2,700.00 

47,293,000.00 

)

25622563
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

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

8,538,344,032.56 

736,722,745.58 

4,039,161,417.63 

4,775,884,163.21 

846,751,011.77 

1,026,155,283.76 
1,872,906,295.53 

0.00 

0.00 

0.00 

25622563
เง�นลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�า
 ยุติธรรมผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 เง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัทจดทะเบียน 
  บร�ษัทที่เกี่ยวข�องกัน - ราคาทุน
  บร�ษัทอื่น - ราคาทุน
  บวก กำไรจากการวัดมูลค�าเง�นลงทุน
 รวม เง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัท
   จดทะเบียน - มูลค�ายุติธรรม
    
 เง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัทที่ไม�ใช�บร�ษัท
  จดทะเบียน  
  ตราสารทุน-กิจการที่เกี่ยวข�องกัน - ราคาทุน
  บวก กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค�าเง�นลงทุน
   (ป� 2562 : ค�าเผื่อการด�อยค�าเง�นลงทุน)
  รวม ตราสารทุน-กิจการที่เกี่ยวข�องกัน -
   มูลค�ายุติธรรม 
    
  ตราสารทุน-กิจการอื่น - ราคาทุน
  บวก กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค�าเง�นลงทุน
   (ป� 2562 : ค�าเผื่อการด�อยค�าเง�นลงทุน)
  รวม ตราสารทุน-กิจการอื่น - มูลค�ายุติธรรม
    
  ตราสารทุนที่ถือโดยบร�ษัทย�อย -  ราคาทุน
  หัก  ค�าเผื่อขาดทุนจากการวัดมูลค�าเง�นลงทุน
   (ป� 2562 : ค�าเผื่อการด�อยค�าเง�นลงทุน)
  รวม ตราสารทุนที่ถือโดยบร�ษัทย�อย - 
   มูลค�ายุติธรรม 

1,543,360,778.90 
2,070,621,913.06 
5,388,598,043.17 

9,002,580,735.13 

873,902,745.58 

(223,379,692.58 

650,523,053.00 

714,090,511.77 

(180,516,642.20 
533,573,869.57 

21,795,700.00 

(2,700.00 

21,793,000.00 

)

)

)

1,543,360,778.90 
2,070,621,913.06 
5,388,598,043.17 

9,002,580,735.13 

873,902,745.58 

(223,379,692.58 

650,523,053.00 

714,090,511.77 

(180,516,642.20 
533,573,869.57 

0.00 

0.00 

0.00 

)

)
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14. เง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม

ช�่อกิจการ ประเภท
กิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ�

ทุนชำระแล�ว
(พันบาท)

2563 25632562 2563 2562 2563 25622562

สัดส�วนเง�นลงทุน
(ร�อยละ) 

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
เง�นป�นผล

(บาท)

 บจ.ซันร�อยแปด

 บจ.สหอุบลนคร
 บจ.สหพัฒน�เร�ยลเอสเตท
 บจ.ศร�ราชาขนส�ง
 บจ.ไทย - เมียนม�าร� 
  ซัคเซส เวนเจอร�
 PRESIDENT FOODS 
  (CAMBODIA) Co., Ltd.
 บจ.ร�วมอิสสระ
 บจ.สห ลอว�สัน
 บจ.บุญ แคปป�ตอลโฮลดิ้ง 
 CANCHANA
  INTERNATIONAL Co., Ltd.
 บจ.สยาม อาราตะ 
 บจ.ร�วมอิสสระ ดีเวลอปเม�นท�
 บจ.อิรวดี ซัคเซส เวนเจอร� ฟูดส�
 รวม
 หัก  ค�าเผื่อผลขาดทุนจากการด�อยค�า
 รวมเง�นลงทุนในบร�ษัทร�วมสุทธ�

ผู�ถือหุ�นและ
ผู�บร�หารร�วมกัน

"
"
"

"

"
"
"
"

"
"
"
"

450,000 
7,813 

412,500 
10,000 

100,000 

USD 1,500 
300,000 

1,367,000 
700,000 

KHR 2,000,000 
20,000 

360,000 
USD 10,000 

450,000 
7,813 

412,500 
10,000 

100,000 

USD 1,500 
300,000 

1,367,000 
700,000 

KHR 2,000,000 
20,000 

360,000 
USD 10,000 

งบการเง�นรวม

ว�ธ�ราคาทุน
(บาท)

ว�ธ�ส�วนได�เสีย
(บาท)

2563 2562

108,724,471.10 
1,576,406.42 

123,513,640.89 
3,168,562.05 

42,885,432.35 

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

192,055,865.08 

13,579,594.61 
0.00 

80,940,538.89 
77,082,486.38 

964,066,839.35 
0.00 

964,066,839.35 

103,558,283.91 
1,576,406.42 

122,299,083.81 
3,003,437.08 

42,114,764.60 

52,046,102.28 
187,439,140.96 
92,140,457.07 

182,961,482.81 

14,949,671.28 
0.00 

88,992,001.14 
43,933,426.85 

935,014,258.21 
0.00 

935,014,258.21 

17.75 
20.00 
20.00 
20.00 

35.00 

30.00 
25.00 
21.34 
32.00 

40.00 
25.00 
25.00 
24.00 

17.75 
20.00 
20.00 
20.00 

35.00 

30.00 
25.00 
21.34 
32.00 

40.00 
25.00 
25.00 
24.00 

102,138,264.00 
5,087,500.00 

82,500,000.00 
2,036,000.00 

35,039,403.72 

19,646,775.00 
75,000,000.00 

291,706,000.00 
223,999,990.00 

6,494,660.00 
5,000,000.00 

90,000,000.00 
75,519,492.41 

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

) )

102,138,264.00 
5,087,500.00 

82,500,000.00 
2,036,000.00 

35,039,403.72 

19,646,775.00 
75,000,000.00 

291,706,000.00 
223,999,990.00 

6,494,660.00 
5,000,000.00 

90,000,000.00 
45,196,800.00 

983,845,392.72 
(266,650,000.00 
717,195,392.72 

7,989,075.00 
0.00 
0.00 

200,000.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

8,189,075.00 
0.00 

8,189,075.00 

7,989,075.00 
0.00 
0.00 

130,000.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

8,119,075.00 
0.00 

8,119,075.00 

จำหน�ายสินค�า
และให�บร�การ
พัฒนาที่ดิน

ลงทุน
ขนส�ง

ลงทุน

ผลิตบะหมี่
อสังหาร�มทรัพย�
ร�านสะดวกซ�้อ

ลงทุน
ตัวแทนจำหน�าย

สินค�า
ตัวแทนจำหน�ายสินค�า

อสังหาร�มทรัพย�
ผลิตบะหมี่

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บร�ษัทฯ บันทึกเง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม 7 แห�ง ตามว�ธ�ส�วนได�เสียในงบการเง�นรวมจากงบการเง�นที่ไม�ผ�านการตรวจสอบโดยผู�สอบบัญช�
เนื่องจากบร�ษัทฯ ไม�มีอำนาจควบคุมบร�ษัทร�วมในการกำหนดให�มีการตรวจสอบงบการเง�นให�ทันเวลา ยอดเง�นลงทุนตามว�ธ�ส�วนได�เสียที่ไม�ผ�านการตรวจสอบ มีจำนวน 239.50 ล�านบาท 
และ 207.65 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 0.70 และ 0.77 ของยอดสินทรัพย�รวมตามลำดับ สำหรับป� ส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีส�วนแบ�งผลกำไรจากเง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม
7 แห�ง จำนวน 15.47 ล�านบาท และ 8.24 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 0.91 และ 0.47 ของกำไรสุทธ� ตามลำดับ และมีส�วนแบ�งผลขาดทุน 15.47 ล�านบาท และ 17.24 ล�านบาท คิดเป�น
ร�อยละ 0.91 และ 0.99 ของกำไรสุทธ�ตามลำดับ
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15. เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย

ช�่อกิจการ ประเภท
กิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ�

ทุนชำระแล�ว
(พันบาท)

2563 25632562 2563 2562 2563 25622562

สัดส�วนเง�นลงทุน
(ร�อยละ) ว�ธ�ราคาทุน

(บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
เง�นป�นผล

(บาท)

 บจ.โชคชัยพิบูล

 บจ.กรุงเทพ ทาวเวอร� (1999)

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

ผู�ถือหุ�นและ
ผู�บร�หารร�วมกัน

"
"
"
"

920,000

519,000
16,440
4,807

67,125

920,000

519,000
16,440
4,807

67,125

99.99 

99.99 
59.37 

100.00 
63.91 

99.99 

99.99 
59.37 

100.00 
63.91 

1,203,801,619.94 

518,994,000.00 
42,794,100.00 
4,903,321.67 

68,111,127.14 
1,838,604,168.75 
(424,903,321.67 

1,413,700,847.08 
)

1,203,801,619.94 

518,994,000.00 
42,794,100.00 
4,903,321.67 

68,111,127.14 
1,838,604,168.75 
(424,903,321.67 

1,413,700,847.08 
)

0.00 

0.00 
4,879,850.00 

0.00 
3,431,800.00 
8,311,650.00 

0.00 
8,311,650.00 

0.00 

0.00 
4,879,850.00 

0.00 
0.00 

4,879,850.00 
0.00 

4,879,850.00 

ลงทุน

อาคารสำนัก
งานให�เช�า

น้ำแร�
ศูนย�จำหน�ายสินค�า

นมเปร�้ยว
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16. อสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน
  อสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้ 

  มูลค�ายุติธรรมของอสังหาร�มทรัพย�เพ่ือการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ซ�ง่ประเมิน
โดยผู�ประเมินราคาอิสระ มีมูลค�า 7,543,127,000.00 บาท และ 7,101,179,000.00 บาท ตามลำดับ

ราคาทุน
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561
 ซ�้อ 
 โอนเข�า/(โอนออก)  
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ซ�้อ 
 จำหน�าย/ตัดจำหน�าย 
 โอนเข�า/(โอนออก)  
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค�าเสื่อมราคาสะสม
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561
 ค�าเสื่อมราคา 
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ค�าเสื่อมราคา 
 จำหน�าย/ตัดจำหน�าย 
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค�าเผื่อผลขาดทุนจากด�อยค�า
 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

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นรวม

2,262,719,901.66 
315,806,375.00 
38,514,900.00 

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

0.00 
32,448,874.00 

3,079,507,180.16 

1,795,824.57 
486,371.74 

2,282,196.31 
170,800.85 

0.00 
2,452,997.16 

(55,851,650.86 
(55,851,650.86 

2,558,907,329.49 
3,021,202,532.14 

174,893,537.42 
478,413.05 

0.00 
175,371,950.47 

280,612.85 
(274,715.00 

0.00 
175,377,848.32 

163,802,204.63 
717,964.36 

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

165,030,120.29 

0.00 
0.00 

10,851,781.48 
10,347,728.03 

3,477,936,901.14 
433,243,281.45 
36,298,720.00 

3,947,478,902.59 
517,000,798.25 

(647,365.00 
16,344,000.00 

4,480,176,335.84 

761,841,931.29 
33,731,378.23 

795,573,309.52 
35,200,851.83 

(273,979.62 
830,500,181.73 

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

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

 
)

)

 

)

)
)

)
)

)

)

5,203,688.00 
10,948,035.40 
(14,210,518.40 

1,941,205.00 
18,738,300.50 

(372,650.00 
965,445.00 

21,272,300.50 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

1,941,205.00 
21,272,300.50 

)

)

1,035,119,774.06 
106,010,458.00 
11,994,338.40 

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

0.00 
(17,070,319.00 

1,204,019,006.86 

596,243,902.09 
32,527,042.13 

628,770,944.22 
34,246,120.06 

0.00 
663,017,064.28 

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

516,653,626.24 
533,301,942.58 

ที่ดิน อาคาร ระบบ
สาธารณูปโภค

ทรัพย�สิน
ระหว�างก�อสร�าง

รวม
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(หน�วย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

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 

1,795,824.57 
486,371.74 

2,282,196.31 
170,800.85 

2,452,997.16 

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

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

)
)

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 

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 

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

)

)

)
)

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 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

1,941,205.00 
9,394,000.00 

)

)

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

รวม

ราคาทุ
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 ซ�้อ
 โอนเข�า/(โอนออก)
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ซ�้อ
 จำหน�าย/ตัดจำหน�าย
 โอนเข�า/(โอนออก)
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค�าเสื่อมราคาสะสม
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 ค�าเสื่อมราคา
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ค�าเสื่อมราคา
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค�าเผื่อผลขาดทุนจากการด�อยค�า
 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

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

  มูลค�ายุติธรรมของอสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ซ�่งประเมิน
โดยผู�ประเมินราคาอิสระ มีมูลค�า 6,452,237,000.00 บาท และ 6,010,289,000.00 บาท ตามลำดับ

  จำนวนที่รับรู�ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบร�ษัทฯ จากอสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน สำหรับป� 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ที่สำคัญมีดังนี้

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 

249,370,994.91 
21,567,968.52 

270,938,963.43 
22,771,891.66 

293,710,855.09 

0.00 
0.00 

359,661,824.07 
373,660,810.41 

)

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

2563 2562

61,740,818.96 
40,133,581.66 

101,874,400.62 

66,534,043.00 
66,534,043.00 

46,490,837.60 
0.00 

46,490,837.60 

22,942,692.51 
22,942,692.51 

71,961,184.20 
0.00 

71,961,184.20 

22,054,340.26 
22,054,340.26 

85,489,174.20 
39,238,720.71 

124,727,894.91 

69,205,215.60 
69,205,215.60 

2563 2562
รายได�  
 ค�าเช�า 
 ค�าบร�การ 
 รวมรายได� 
ค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานทางตรง
 ก�อให�เกิดรายได�ค�าเช�าและบร�การ
รวมค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานทางตรง
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17. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ�

ส�วนปรับปรุง
ที่ดิน อาคารที่ดิน ส�วนปรับปรุง

อาคาร
อุปกรณ�

สำนักงาน เคร�่องจักร ต�นทุน
พัฒนาที่ดิน

เคร�่องตกแต�ง
สำนักงาน ยานพาหนะ ทรัพย�สิน

ระหว�างติดตั้ง รวม

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 

)

1,985,415.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1,985,415.00 

227,200.00 

0.00 

0.00 

2,212,615.00 

1,226,603.19 

141,851.35 

0.00 

1,368,454.54 

162,380.57 

0.00 

1,530,835.11 

616,960.46 

681,779.89 

108,533,908.05 

1,830,000.00 

0.00 

0.00 

110,363,908.05 

0.00 

(57,545.36 

1,687,383.17 

111,993,745.86 

55,916,637.39 

1,498,231.04 

0.00 

57,414,868.43 

1,770,643.20 

(57,544.36 

59,127,967.27 

52,949,039.62 

52,865,778.59 

)

)

471,143,271.89 

23,478,585.60 

(2,636,214.99)

60,000.00 

492,045,642.50 

18,404,362.62 

(34,059,658.37)

1,569,650.12 

477,959,996.87 

380,319,092.78 

40,987,601.90 

(2,610,556.99 

418,696,137.69 

33,490,826.47 

(34,013,231.07 

418,173,733.09 

73,349,504.81 

59,786,263.78 

 

 

)

)

283,960,090.02 

13,550,260.19 

(3,271,357.30 

1,546,660.00 

295,785,652.91 

8,719,695.65 

(4,699,269.97 

17,243,172.70 

317,049,251.29 

206,313,396.42 

24,429,583.65 

(3,252,431.62)

227,490,548.45 

27,104,170.71 

(3,118,637.14 

251,476,082.02 

68,295,104.46 

65,573,169.27 

)

)

  

)

87,461,130.70 

0.00 

0.00 

530,000.00 

87,991,130.70 

447,500.00 

0.00 

0.00 

88,438,630.70 

84,082,277.55 

592,500.74 

0.00 

84,674,778.29 

613,192.85 

0.00 

85,287,971.14 

3,316,352.41 

3,150,659.56 

456,543,595.28 

35,264,919.05 

(3,948,249.93 

0.00 

487,860,264.40 

20,266,883.10 

(119,050.44 

35,783,501.96 

543,791,599.02 

251,025,223.90 

15,014,111.98 

(2,103,407.00 

263,935,928.88 

17,713,297.97 

(49,230.30 

281,599,996.55 

223,924,335.52 

262,191,602.47 

)

)

)

)

ราคาทุน

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 ซ�้อ

 จำหน�าย/ตัดจำหน�าย

 โอนเข�า/(โอนออก)

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 ซ�้อ 

 จำหน�าย/ตัดจำหน�าย

 โอนเข�า/(โอนออก)

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค�าเสื่อมราคาสะสม

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 ค�าเสื่อมราคา

 จำหน�าย/ตัดจำหน�าย

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 ค�าเสื่อมราคา

 จำหน�าย/ตัดจำหน�าย

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาตามบัญช�

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเง�นรวม
(หน�วย : บาท)

)

)

79,094,142.42 

0.00 

(185,751.00 

1,202,180.00 

80,110,571.42 

1,151,532.19 

0.00 

0.00 

81,262,103.61 

52,692,993.43 

8,886,794.89 

(185,747.00 

61,394,041.32 

8,973,917.84 

0.00 

70,367,959.16 

18,716,530.10 

10,894,144.45 

)

)

)

)

684,845,246.33 

45,411,273.02 

(41,356,335.58 

0.00 

688,900,183.77 

38,265,889.36 

(33,602,962.73 

4,737,142.18 

698,300,252.58 

588,535,162.84 

30,765,558.98 

(40,600,343.01 

578,700,378.81 

40,693,537.94 

(32,047,959.07 

587,345,957.68 

110,199,804.96 

110,954,294.90 

)

)

4,210,634.63 

25,378,171.84 

0.00 

(1,122,660.00 

28,466,146.47 

178,844,699.56 

0.00 

(77,364,850.13 

129,945,995.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

28,466,146.47 

129,945,995.90 

2,649,157,336.89 

746,784,873.70 

(51,397,908.80)

(36,298,720.00)

3,308,245,581.79 

295,827,762.48 

(72,538,486.87 

(16,344,000.00 

3,515,190,857.40 

1,620,111,387.51 

122,316,234.53 

(48,752,485.62)

1,693,675,136.42 

130,521,967.54 

(69,286,601.94 

1,754,910,502.02 

1,614,570,445.37 

1,760,280,355.38 

 

 

)

)

 

 

)
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17. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ� (ต�อ)

ที่ดิน อาคาร ส�วนปรับปรุง
อาคาร

อุปกรณ�
สำนักงาน เคร�่องจักร ต�นทุน

พัฒนาที่ดิน
เคร�่องตกแต�ง

สำนักงาน ยานพาหนะ ทรัพย�สิน
ระหว�างติดตั้ง รวม

384,554,313.13 

600,769,914.00 

0.00 

0.00 

985,324,227.13 

29,500,000.00 

0.00 

0.00 

1,014,824,227.13 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

985,324,227.13 

1,014,824,227.13 

96,584,966.22 

1,830,000.00 

0.00 

0.00 

98,414,966.22 

0.00 

0.00 

0.00 

98,414,966.22 

52,035,791.36 

745,316.86 

0.00 

52,781,108.22 

745,316.99 

0.00 

0.00 

53,526,425.21 

45,633,858.00 

44,888,541.01 

387,413,569.82 

10,539,940.21 

(584,465.11 

0.00 

397,369,044.92 

5,886,672.99 

(32,192,809.67 

0.00 

371,062,908.24 

334,839,020.55 

25,959,583.72 

(581,763.77 

360,216,840.50 

16,512,501.74 

(32,171,930.22 

0.00 

344,557,412.02 

37,152,204.42 

26,505,496.22 

  )

   )

)

)

25,474,675.90 

842,000.00 

0.00 

1,014,000.00 

27,330,675.90 

0.00 

0.00 

0.00 

27,330,675.90 

24,981,926.64 

456,646.32 

0.00 

25,438,572.96 

559,097.32 

0.00 

0.00 

25,997,670.28 

1,892,102.94 

1,333,005.62 

79,893,142.82 

0.00 

0.00 

0.00 

79,893,142.82 

0.00 

0.00 

0.00 

79,893,142.82 

79,893,134.82 

0.00 

0.00 

79,893,134.82 

0.00 

0.00 

0.00 

79,893,134.82 

8.00 

8.00 

325,562,011.92 

26,940,801.00 

0.00 

0.00 

352,502,812.92 

20,266,883.10 

0.00 

0.00 

372,769,696.02 

179,713,577.86 

10,416,520.47 

0.00 

190,130,098.33 

12,110,481.26 

0.00 

0.00 

202,240,579.59 

162,372,714.59 

170,529,116.43 

ราคาทุน

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 ซ�้อ

 จำหน�าย/ตัดจำหน�าย

 โอนเข�า/(โอนออก)

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 ซ�้อ

 จำหน�าย/ตัดจำหน�าย

 โอนเข�า/(โอนออก)

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค�าเสื่อมราคาสะสม

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 ค�าเสื่อมราคา

 จำหน�าย/ตัดจำหน�าย

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 ค�าเสื่อมราคา

 จำหน�าย/ตัดจำหน�าย

 โอนเข�า/(โอนออก)

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาตามบัญช� 

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
(หน�วย : บาท)

)

)

78,098,412.00 

0.00 

(185,751.00 

1,202,180.00 

79,114,841.00 

819,650.00 

0.00 

0.00 

79,934,491.00 

51,774,137.16 

8,875,536.92 

(185,747.00 

60,463,927.08 

8,920,503.19 

0.00 

0.00 

69,384,430.27 

18,650,913.92 

10,550,060.73 

)

)

)

)

)

)

641,435,152.73 

33,240,702.28 

(41,356,335.58 

0.00 

633,319,519.43 

3,544,000.00 

(6,699,901.10 

(148,385,239.47 

481,778,378.86 

553,414,535.26 

28,367,770.05 

(40,600,343.01 

541,181,962.30 

1,835,959.57 

(6,699,033.74 

(59,690,643.99 

476,628,244.14 

92,137,557.13 

5,150,134.72 

)

350,000.00 

4,071,513.50 

0.00 

0.00 

4,421,513.50 

123,494,771.22 

0.00 

(16,344,000.00 

111,572,284.72 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

4,421,513.50 

111,572,284.72 

2,019,366,244.54 

678,234,870.99 

(42,126,551.69 

2,216,180.00 

2,657,690,743.84 

183,511,977.31 

(38,892,710.77 

(164,729,239.47 

2,637,580,770.91 

1,276,652,123.65 

74,821,374.34 

(41,367,853.78 

1,310,105,644.21 

40,683,860.07 

(38,870,963.96 

(59,690,643.99 

1,252,227,896.33 

1,347,585,099.63 

1,385,352,874.58 

)

)

)

)

)

)
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18. สินทรัพย�สิทธ�การใช�
  รายการเปลี่ยนแปลงของบัญช�สินทรัพย�สิทธ�การใช�สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุป
ได�ดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเง�น

ราคาทุน  
1 มกราคม 2563 - การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนำมาตรฐานการรายงาน
 ทางการเง�นใหม�มาถือปฏิบัติ
เพิ่มข�้น  
ลดลง  
31 ธันวาคม 2563  
ค�าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563  
ค�าเสื่อมราคาสำหรับป�  
ลดลง  
31 ธันวาคม 2563  
มูลค�าสุทธ�ตามบัญช�
1 มกราคม 2563  
31 ธันวาคม 2563  

(หน�วย : บาท)

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 

)

)

งบการเง�น
เฉพาะกิจการ
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19. สินทรัพย�ไม�มีตัวตนอื่น

(หน�วย : บาท)

เพิ่มข�้น

25,269,939.30 
899,065.42 

78,299,096.30 
104,468,101.02 

21,617,358.55 
899,062.42 

25,697,159.81 
48,213,580.78 
(41,777,668.51 
14,476,851.73 

)

0.00 
0.00 

(48,611.00 
(48,611.00 

0.00 
0.00 

(48,611.00 
(48,611.00 

0.00 
0.00 

)
)

)
)

25,729,751.31 
899,065.42 

81,115,828.77 
107,744,645.50 

23,032,573.64 
899,062.42 

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

)

459,812.01 
0.00 

2,865,343.47 
3,325,155.48 

1,415,215.09 
0.00 

1,739,170.93 
3,154,386.02 

0.00 
170,769.46 

จำหน�าย/
โอนเข�า (ออก)

งบการเง�นรวม

2562 2563

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

(หน�วย : บาท)

เพิ่มข�้น

25,269,939.30 
899,065.42 

72,293,683.33 
98,462,688.05 

21,617,358.55 
899,062.42 

25,512,200.53 
48,028,621.50 
(36,777,668.51 
13,656,398.04 

)

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

25,729,751.31 
899,065.42 

73,310,696.41 
99,939,513.14 

23,032,573.64 
899,062.42 

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

)

459,812.01 
0.00 

1,017,013.08 
1,476,825.09 

1,415,215.09 
0.00 

1,664,637.74 
3,079,852.83 

0.00 
(1,603,027.74 )

จำหน�าย/
โอนเข�า (ออก)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ 

2562 2563

ราคาทุน  
 ค�าสิทธ�์เคร�่องหมายการค�า 
 ค�าสมาช�กสนามกอล�ฟ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร� 
  รวมราคาทุน
ค�าตัดจำหน�ายสะสม  
 ค�าสิทธ�์เคร�่องหมายการค�า 
 ค�าสมาช�กสนามกอล�ฟ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร� 
  รวมค�าตัดจำหน�ายสะสม
 ค�าเผื่อการด�อยค�า  
  รวมสินทรัพย�ไม�มีตัวตนอื่น
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20. สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนอื่น     
  สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด�วย

  บร�ษัทฯ ได�ทำสัญญาจะซ�อ้จะขายท่ีดินโครงการนอร�ธปาร�คและได�จ�ายชำระครบถ�วนแล�ว โดยบันทึกไว�
ในบัญช�เง�นมัดจำจำนวนเง�น 60,753,000.00 บาท แต�ยังไม�ได�รับโอนกรรมสิทธ�ใ์นท่ีดิน เน่ืองจากบร�ษัทฯ ยังไม�ได�
ดำเนินการก�อสร�างอาคารให�เป�นไปตามข�อกำหนดในสัญญา ซ�ง่อาจเกิดผลเสียหายจำนวน 18,225,900.00 บาท
บร�ษัทฯ จ�งได�บันทึกค�าเผ่ือการด�อยค�าในจำนวนดังกล�าว

21. ภาษีเง�นได�

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

2563 2562
115,537,226.82 
25,928,767.95 
16,911,067.22 

158,377,061.99 

(18,225,900.00 

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

)

)
)

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

112,447,282.89 

(18,225,900.00 

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

)

)
)

72,059,236.82 
30,837,171.87 
12,835,076.10 

115,731,484.79 

(18,225,900.00 

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

)

)
)

72,680,136.82 
30,837,171.87 
17,714,705.20 

121,232,013.89 

(18,225,900.00 

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

)

)
)

2563 2562
เง�นมัดจำและเง�นประกัน
เช็คคืนรอเร�ยกเก็บเกิน 1 ป�
อื่นๆ
  รวม
หัก ค�าเผื่อการด�อยค�าของเง�นมัดจำ
 และเง�นประกัน
 ค�าเผื่อเช็คคืนรอเร�ยกเก็บเกิน 1 ป�
 สงสัยจะสูญ
  รวม
สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนอื่น - สุทธ� 

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

2563 2562
21,658,178.16 

(1,921,850,753.69 
(1,900,192,575.53 

0.00 
(1,780,087,779.53 
(1,780,087,779.53 

)
)

)
)

)
)

 )
)

20,308,480.06 
(914,889,123.03 
(894,580,642.97 

2563 2562
0.00 

(773,126,148.87 
(773,126,148.87 

สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�
(หนี้สิน)ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�
สุทธ�
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21. ภาษีเง�นได� (ต�อ)
  รายการของสินทรัพย�และ (หนี้สิน) ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช� มีดังนี้

  ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได�ดังนี้

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

2563 2562

25,289,486.56 
1,376,605.04 

0.00 

0.00 

540.00 
10,908,516.17 

(2,023,629,058.29 

633,620.02 

7,355,533.70 
8,830,933.59 

67,398,384.40 
323,271.32 

1,000,000.00 
41,062.77 

521.61 
278,007.58 

(1,900,192,575.53 

)

)

28,553,469.43 
1,160,000.00 

53,330,000.00 

84,980,664.33 

0.00 
0.00 

(2,023,629,058.29 

261,814.00 

7,355,533.70 
8,830,933.59 

58,790,856.13 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

278,007.58 
(1,780,087,779.53 

)

)

29,106,564.87 
0.00 

53,330,000.00 

84,980,664.33 

0.00 
0.00 

(996,940,341.67 

261,814.00 

7,355,533.70 
9,812,614.37 

38,967,001.53 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

(773,126,148.87 

)

)

25,842,582.00 
777,314.60 

0.00 

0.00 

0.00 
10,908,516.17 

(996,939,801.67 

1,570,814.00 

7,355,533.70 
9,812,614.37 

44,589,450.60 
343,294.95 

1,000,000.00 
159,038.31 

0.00 
0.00 

(894,580,642.97 

)

)

2563 2562

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

งบการเง�นรวม
2563 2562

371,496,038.53 

2,389,800.59 

373,885,839.12 

332,413,333.74 

1,882,959.15 

334,296,292.89 

334,308,531.34 

(13,489,499.87 

320,819,031.47 

)

368,942,879.52 

(9,685,901.66 

359,256,977.86 

)

2563 2562

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

ภาษีเง�นได�ป�จจุบัน:
ภาษีเง�นได�นิติบุคคลสำหรับป�
ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�:
ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�จาก
 ผลแตกต�างชั่วคราวและการกลับ
 รายการผลแตกต�างชั่วคราว
ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�ที่แสดงอยู�ใน
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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21. ภาษีเง�นได� (ต�อ)
  จำนวนภาษีเง�นได�ที่เกี่ยวข�องกับส�วนประกอบแต�ละส�วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับป� 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได�ดังนี้ 

  รายการกระทบยอดจำนวนเง�นระหว�างค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�กับผลคูณของกำไรทางบัญช�กับอัตราภาษี
ที่ใช�สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

22. เง�นเบิกเกินบัญช�และเง�นกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง�น
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ�มบร�ษัทมีวงเง�นเบิกเกินบัญช� กับธนาคาร 10 แห�ง จำนวน 
200 ล�านบาท โดยไม�มีหลักประกันและมีวงเง�นกู�ยืมระยะสั้นกับธนาคาร 7 แห�ง จำนวน 1,855 ล�านบาท

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2563 2562

2,117,835,358.77 
20          

423,567,071.75 

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

(60,652.26 

373,885,839.12 
18          

)

)

1,895,277,953.74 
20          

379,055,590.75 

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

0.00 

334,296,292.89 
18           

)

1,896,030,538.10 
20          

379,206,107.62 

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

0.00 

320,819,031.47 
17          

)

2,104,224,995.86 
20          

420,844,999.17 

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

(13,262.35 

359,256,977.86 
17          

)
)

)

2563 2562
กำไรก�อนภาษีเง�นได�  
อัตราภาษีเง�นได�นิติบุคคล (ร�อยละ)
จำนวนภาษีเง�นได�นิติบุคคล
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ : 
ขาดทุนทางภาษียกมา 
รายได�อื่นที่เกณฑ�บัญช�ต�างจากเกณฑ�ภาษี
รายจ�ายต�องห�าม 
ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�จากการเกิด
 ผลแตกต�างชั่วคราว 
ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�ที่แสดงอยู�ใน
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
อัตราภาษีเง�นได�ที่แท�จร�ง (ร�อยละ)  

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

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2563 2562

(79,411,872.39 

23,466,584.65 

(188,391.44 
(56,133,679.18 

)

)
)

(79,411,872.39 

21,610,045.11 

0.00 
(57,801,827.28 

)

)

35,368,019.41 

2,800,172.77 

0.00 
38,168,192.18 

35,368,019.41 

3,464,078.57 

0.00 
38,832,097.98 

2563 2562
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23. เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้หมุนเว�ยนอื่น
  เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้หมุนเว�ยนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด�วย

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

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บร�ษัทฯ มีเง�นกู�ยืมระยะสั้น ซ�่งออกเป�นตั๋วสัญญาใช�เง�น 
อัตราดอกเบี้ยร�อยละ 0.50 - 1.50 ต�อป� และ 1.50 ต�อป� ตามลำดับ โดยไม�มีหลักประกัน
        
25. เจ�าหนี้ตามสัญญาเช�าทางการเง�น
  เจ�าหนี้ตามสัญญาเช�าการเง�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2563 2562

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

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

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

0.00 
5,109,672,945.02 

4,392,284,201.94 
571,936,470.41 

0.00 
4,964,220,672.35 

4,323,805,716.51 
629,272,412.73 

713,744.50 
4,953,791,873.74 

2563 2562
เจ�าหนี้การค�า
ค�าใช�จ�ายค�างจ�ายและเจ�าหนี้หมุนเว�ยนอื่น
รายได�รับล�วงหน�า
 รวมเจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้หมุนเว�ยนอื่น

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2563 2562

26,319,000.00 
26,319,000.00 

26,319,000.00 
26,319,000.00 

26,219,000.00 
26,219,000.00 

26,219,000.00 
26,219,000.00 

2563 2562
เง�นกู�ยืมระยะสั้นอื่น
 รวม

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะ
กิจการ

เจ�าหนี้ตามสัญญาเช�าการเง�น 
หัก ส�วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป� 
สุทธ� 

97,337,564.24 
(24,842,019.97 
72,495,544.27 

)

2562

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
(หน�วย : บาท)

มูลค�าป�จจุบัน
ของจำนวนเง�น
ขั้นต่ำที่ต�องจ�าย

จำนวนเง�นขั้นต่ำ
ที่ต�องจ�าย

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

0.00 
97,337,564.24 

2562 2562
ภายใน 1 ป�   
เกิน 1 ป� แต�ไม�เกิน 5 ป�   
รวม   
หัก  ดอกเบี้ยจ�ายในอนาคตของสัญญาเช�าการเง�น   
มูลค�าป�จจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช�าการเง�น

33,469,206.70 
84,451,645.75 

117,920,852.45 
(20,583,288.21 
97,337,564.24 

)
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25. เจ�าหนี้ตามสัญญาเช�าทางการเง�น (ต�อ)
  สินทรัพย�ภายใต�สัญญาเช�าทางการเง�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

26. หนี้สินตามสัญญาเช�า
  หนี้สินตามสัญญาเช�า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  มีรายละเอียดดังนี้

  บร�ษัทฯ ได�ทำสัญญาเช�ายานพาหนะเพื่อใช�ในการดำเนินงานของกิจการอายุของสัญญา มีระยะเวลา 
3 ถึง 5 ป�

27. ประมาณการหนี้สินไม�หมุนเว�ยนสำหรับผลประโยชน�พนักงาน
  กลุ�มบร�ษัท จ�ายค�าชดเชยผลประโยชน�หลังออกจากงานและบำเหน็จ ตามข�อกำหนดของพระราชบัญญัติ
คุ�มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ในการให�ผลประโยชน�เมื่อเกษียณอายุ และผลประโยชน�ระยะยาวอื่น
แก�พนักงานตามสิทธ�และอายุงาน
  โครงการผลประโยชน�ที่กำหนดไว�มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย 
ได�แก�ความเสี่ยงของช�วงช�ว�ตความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยง
จากตลาด (เง�นลงทุน)
  ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงานตามงบแสดงฐานะการเง�นมีดังต�อไปนี้

(หน�วย : บาท)

148,385,239.47 
(59,690,643.99 
88,694,595.48 

)

2562

งบการเง�น
เฉพาะกิจการ

ยานพาหนะ
หัก  ค�าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญช� - สุทธ�

(หน�วย : บาท)

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

)

)

2563

งบการเง�น
เฉพาะกิจการ

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

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2563 2562

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

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

0.00 
194,835,007.64 
194,835,007.64 

0.00 
222,947,253.01 
222,947,253.01 

2563 2562
มูลค�าป�จจุบันของภาระผูกพัน-หมุนเว�ยน
มูลค�าป�จจุบันของภาระผูกพัน-ไม�หมุนเว�ยน
 รวมมูลค�าป�จจุบันของภาระผูกพัน
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27. ประมาณการหนี้สินไม�หมุนเว�ยนสำหรับผลประโยชน�พนักงาน (ต�อ)
  การเปลี่ยนแปลงในมูลค�าป�จจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน�พนักงาน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

  ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงานที่บร�ษัทฯ คาดว�าจะจ�ายตามระยะเวลา ดังนี้

  ค�าใช�จ�ายท่ีรับรู�ในกำไรหร�อขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังน้ี

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2563 2562 2563 2562

222,947,253.01 
0.00 

16,606,200.42 
(24,195,424.58 

117,332,923.30 
332,690,952.15 

194,835,007.64 
0.00 

13,789,710.66 
(22,720,663.18)

108,050,225.54 
293,954,280.66 

180,798,124.00 
5,127,269.38 

13,964,042.39 
(19,055,292.00)

14,000,863.87 
194,835,007.64 

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

17,320,392.87 
222,947,253.01 

)   )

ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน
 ณ วันที่ 1 มกราคม 
ต�นทุนบร�การในอดีต 
ต�นทุนบร�การป�จจุบันและดอกเบี้ย
ผลประโยชน�จ�าย
(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการผลประโยชน�
 พนักงานตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2563 2562 2563 2562

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

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

0.00 
194,835,007.64 
194,835,007.64 

0.00 
222,947,253.01 
222,947,253.01 

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

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2563 2562 2563 2562

0.00 
13,241,966.39 
3,364,234.03 

16,606,200.42 

0.00 
10,870,457.63 
2,919,253.03 

13,789,710.66 

5,127,269.38 
10,529,287.74 
3,434,754.65 

19,091,311.77 

10,162,871.03 
12,700,262.34 
3,870,223.65 

26,733,357.02 

ต�นทุนบร�การในอดีต
ต�นทุนบร�การป�จจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
 รวม
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27. ประมาณการหนี้สินไม�หมุนเว�ยนสำหรับผลประโยชน�พนักงาน (ต�อ)
  กลุ�มบร�ษัทรับรู�ค�าใช�จ�ายในรายการต�อไปน้ีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 มีดังนี้

  กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัยท่ีรับรู�ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

  ข�อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยว�ธ�
ถัวเฉลี่ยถ�วงน้ำหนัก)

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2563 2562 2563 2562

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

16,606,200.42 

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

13,789,710.66 

0.00 
12,027,526.42 
3,245,523.00 
3,818,262.35 

19,091,311.77 

0.00 
15,108,758.42 
7,806,336.25 
3,818,262.35 

26,733,357.02 

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

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2563 2562 2563 2562

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

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

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

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

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

อัตราคิดลด  
การเพิ่มข�้นของเง�นเดือนในอนาคต
อัตรามรณะ

(ร�อยละ)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2563 2562 2563 2562

1.17 - 2.17
2.50 - 7.00

105.00 ของ TMO2017

1.17 - 2.17
5.00 - 7.00

105.00 ของ TMO2017

1.47 - 1.77
2.50 - 5.00
TMO2017 

1.47 - 2.02
2.50 - 8.00
TMO2017
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27. ประมาณการหนี้สินไม�หมุนเว�ยนสำหรับผลประโยชน�พนักงาน (ต�อ)
  การว�เคราะห�ความอ�อนไหว 
  การเปล่ียนแปลงในแต�ละข�อสมมติฐานท่ีเก่ียวข�องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย
ท่ีอาจเป�นไปได�อย�างสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือว�าข�อสมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ีจะมีผลกระทบต�อภาระผูกพัน
ผลประโยชน�ที่กำหนดไว�เป�นจำนวนเง�น ดังต�อไปนี้

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

28. กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ
  บร�ษัทฯ และพนักงานร�วมกันจัดต้ังกองทุนสำรองเล้ียงช�พตาม พ.ร.บ กองทุนสำรองเล้ียงช�พ พ.ศ. 2530
โดยจัดต้ัง ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2533 ทะเบียนเลขท่ี 309/2533 และมอบหมายให�ผู�จัดการรับอนุญาตเป�นผู�จัดการ
กองทุนน้ี โดยหักจากเง�นเดือนพนักงานส�วนหน่ึงและบร�ษัทฯ จ�ายสมทบส�วนหน่ึง และจะจ�ายให�พนักงานในกรณี
ที่ออกจากงานตามระเบียบการที่กำหนด
        

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

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2563 2562 2563 2562

(20,056,903.93 
0.00 

22,575,568.10 
0.00 

21,549,064.73 
0.00 

(19,569,030.99 
0.00 

(3,090,352.27 
0.00 

2,628,118.95 
0.00 

(11,645,586.56 
0.00 

13,038,935.20 
0.00 

(16,798,633.25 
0.00 

19,056,353.92 
0.00 

18,133,415.68 
0.00 

(16,368,311.07 
0.00 

(812,274.30 
0.00 

816,048.61 
0.00 

(9,772,090.76 
0.00 

10,833,934.46 
0.00 

0.00 
(7,219,604.00 

0.00 
7,712,479.00 

0.00 
9,027,478.00 

0.00 
(8,517,395.00)

0.00 
(35,482.00 

0.00 
35,528.00 

0.00 
(11,546,946.00 

0.00 
12,717,713.00 

0.00 
(8,777,395.00 

0.00 
9,411,087.00 

0.00 
10,825,559.00 

0.00 
(10,179,981.00 

0.00 
(41,698.00 

0.00 
41,746.00 

0.00 
(12,974,167.00 

0.00 
14,281,883.00 

)

)

 )

)

 
)

)

)

)

 

)

)

 

)

)

)

)

)
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29. หุ�นทุนซ�้อคืน
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 อนุมัติโครงการซ�้อหุ�นคืน
เพ่ือบร�หารการเง�นภายในวงเง�นสูงสุดไม�เกิน 500 ล�านบาท เป�นจำนวนหุ�นประมาณ 9.9 ล�านหุ�น มูลค�าท่ีตราไว�
หุ �นละ 1.00 บาท ซ�่งคิดเป�นร�อยละ 3 ของหุ�นที่จำหน�ายแล�วทั้งหมด โดยเป�นการซ�้อในตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทย ระยะเวลาของการซ�้อคืนตั้งแต�วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจ�กายน 2563 หุ�นทุน
ซ�้อคืนโครงการดังกล�าวมีเง�่อนไขจำหน�ายได�ภายหลัง 6 เดือน นับแต�ซ�้อหุ�นคืนเสร็จสิ้น
  รายการกระทบยอดจำนวนหุ�นทุนซ�้อคืน

  ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ได�กันกำไรสะสมไว�เป�นเง�นสำรองเท�ากับจำนวนเง�นที่ได�จ�ายซ�้อหุ�นคืนจนกว�าจะมีการ
จำหน�ายหุ�นที่ซ�้อคืนได�หมดหร�อลดทุนที่ชำระแล�วโดยว�ธ�ตัดหุ�นซ�้อคืนที่จำหน�ายไม�หมดแล�วแต�กรณีนั้น โดย ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บร�ษัทฯ ได�กันกำไรสะสมเป�นเง�นสำรองสำหรับหุ�นซ�้อคืนเป�นจำนวน 119.03 ล�านบาท 
โดยรายการสำรองดังกล�าวได�รวมอยู�ในงบแสดงฐานะการเง�นภายใต�หัวข�อ “กำไรสะสมจัดสรรแล�ว - สำรองหุ�น
ทุนซ�้อคืน” 

30. สำรองตามกฎหมาย
  ตามพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บร�ษัทฯ ต�องจัดสรรกำไรสุทธ�ประจำป�ส�วนหนึ่ง
ไว�เป�นทุนสำรองไม�น�อยกว�าร�อยละห�าของกำไรสุทธ�สำหรับป� หักยอดขาดทุนสะสมต�นป� (ถ�ามี) จนกว�าทุนสำรอง
ตามกฎหมายน้ีจะมีจำนวนไม�น�อยกว�าร�อยละสิบของทุนจดทะเบียนทุนสำรองดังกล�าวจะนำไปจ�ายเป�นเง�นป�นผล
ไม�ได� 

31. สำรองหุ�นทุนซ�้อคืน
  สำรองหุ�นทุนซ�อ้คืน คือ จำนวนเง�นท่ีจัดสรรจากกำไรสะสมในจำนวนท่ีเท�ากับต�นทุนของหุ�นบร�ษัทท่ีถือ
โดยบร�ษัทสำรองหุ�นทุนซ�้อคืนนี้จะนำไปจ�ายเป�นเง�นป�นผลไม�ได�

32. เง�นป�นผล
  ตามมติท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�น คร้ังท่ี 69 ประจำป� 2563 เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 อนุมัติให�จ�ายเง�น
ป�นผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับป� 2562 ให�แก�ผู�ถือหุ�นจำนวน 330,000,000 หุ�น ในอัตราหุ�นละ 1.60 บาท 
รวมเป�นเง�น 528,000,000.00 บาท โดยบร�ษัทได�จ�ายเง�นป�นผลระหว�างกาลไปแล�วในอัตราหุ�นละ 0.60 บาท เม่ือวันท่ี 
11 ธันวาคม 2562 และจ�ายเง�นป�นผลงวดสุดท�าย ในอัตราหุ�นละ 1.00 บาท เป�นเง�น 330,000,000.00 บาท ในวันท่ี 
8 พฤษภาคม 2563 เร�ยบร�อยแล�ว
  ตามมติท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�น คร้ังท่ี 68 ประจำป� 2562 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2562 อนุมัติให�จ�ายเง�น
ป�นผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับป� 2561 ให�แก�ผู�ถือหุ�นจำนวน 330,000,000 หุ�น ในอัตราหุ�นละ 1.50 บาท 
รวมเป�นเง�น 495,000,000.00 บาท โดยบร�ษัทได�จ�ายเง�นป�นผลระหว�างกาลไปแล�วในอัตราหุ�นละ 0.50 บาท เม่ือวันท่ี
12 ธันวาคม 2561 และจ�ายเง�นป�นผลงวดสุดท�าย ในอัตราหุ�นละ 1.00 บาท เป�นเง�น 330,000,000.00 บาท ในวันท่ี 
21 พฤษภาคม 2562 เร�ยบร�อยแล�ว  

ทุนซ�้อคืน
 (บาท)

ราคาเฉลี่ยต�อหุ�น
 (บาท)

จำนวนหุ�น 
(หุ�น)

119,026,418.45 
119,026,418.45 

65.14 
65.14 

1,827,100 
1,827,100 

หุ�นทุนซ�้อคืน     
ซ�้อคืนระหว�างป�    
 จำนวนหุ�นทุนซ�้อคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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33. ค�าใช�จ�ายตามลักษณะของค�าใช�จ�าย
  ค�าใช�จ�ายตามลักษณะของค�าใช�จ�าย ท่ีสำคัญมีดังน้ี 

34. ค�าตอบแทนกรรมการ
  ค�าตอบแทนกรรมการเป�นประโยชน�ที ่จ�ายให�แก�กรรมการของกลุ�มบร�ษัท ตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติ บร�ษัทมหาชน จำกัด โดยไม�รวมเง�นเดือนและผลประโยชน�ที่เกี่ยวข�องที่จ�ายให�กับกรรมการ
ในฐานะผู�บร�หาร

35. การบร�หารการจัดการทุน
  วัตถุประสงค�ของกลุ�มบร�ษัทในการบร�หารทางการเง�นคือ การดำรงไว�ซ�ง่ความสามารถในการดำเนินงาน
อย�างต�อเนื่องและดำรงไว�ซ�่งโครงสร�างทุนที่เหมาะสม

36. กำไรต�อหุ�น
  กำไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

งบการเง�นรวม
2563 2562

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

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

95,183,544.96 
169,249,855.39 

1,289,026,454.91 

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

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

1,243,737,035.05 

34,712,553.75 
27,812,025,913.96 

0.00 
920,619,367.20 
75,187,972.00 
99,825,837.18 

1,214,309,144.68 

)) 35,622,922.04 
26,867,231,567.18 

464,163,935.51 
1,079,818,636.37 

91,712,421.76 
159,398,789.16 

1,264,347,779.37 

2563 2562
การเปลี่ยนแปลงในสินค�าสำเร็จรูป
 และต�นทุนพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�
 ระหว�างก�อสร�าง
ซ�้อสินค�า 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช�ไป 
ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับพนักงาน 
ค�าตอบแทนผู�บร�หารและกรรมการ
ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจำหน�าย 
ค�าส�งเสร�มการขายและค�าขนส�ง 

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการงบการเง�นรวม
2563 2562

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

5.18 

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

4.74 

1,575,211,506.63 
330,000,000 

4.77 

1,709,775,743.16 
330,000,000 

5.18 

2563 2562

สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

กำไรสุทธ�ที่เป�นของผู�ถือหุ�นสามัญ (บาท)
จำนวนหุ�นสามัญถัวเฉลี่ย (หุ�น)
กำไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน (บาท)
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37. รายการบัญช�กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข�องกัน 
  กลุ�มบร�ษัทมีรายการบัญช�กับกิจการที่เกี่ยวข�องกันอย�างเป�นสาระสำคัญ กิจการเหล�านี้เกี่ยวข�องกัน
โดยการถือหุ�นระหว�างกัน หร�อการมีผู�ถือหุ�นหร�อกรรมการบางส�วนร�วมกัน หร�อมีกรรมการ/ผู�บร�หารของบร�ษัทฯ
เป�นผู�ถือหุ�น ผลของรายการดังกล�าวได�แสดงไว�ในงบการเง�นตามมูลฐานที่ตกลงร�วมกันซ�่งเป�นปกติทางการค�า
ระหว�างกลุ�มบร�ษัทกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน 
  ความสัมพันธ�ที่มีกับบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วมได�เป�ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเง�นข�อ 3, 13, 
14 และ 15 สำหรับความสัมพันธ�กับผู�บร�หารสำคัญและบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวข�องกันอื่น มีดังนี้

บร�ษัทย�อย 
 บร�ษัท โชคชัยพิบูล จำกัด
 บร�ษัท กรุงเทพ ทาวเวอร� (1999) จำกัด 
 บร�ษัท ทิพย�วาร�นวัฒนา จำกัด
 SAHA VIETNAM Co., Ltd.
 บร�ษัท แดร�่ไทย จำกัด
บร�ษัทร�วม
 บร�ษัท ซันร�อยแปด จำกัด
 บร�ษัท สหอุบลนคร จำกัด
 บร�ษัท สหพัฒน�เร�ยลเอสเตท จำกัด
 บร�ษัท ศร�ราชาขนส�ง จำกัด
 บร�ษัท ไทย - เมียนม�าร� ซัคเซส เวนเจอร� 
  จำกัด
 PRESIDENT FOODS (CAMBODIA) 
  Co., Ltd.
 บร�ษัท ร�วมอิสสระ จำกัด
 บร�ษัท สห ลอว�สัน จำกัด
 บร�ษัท บุญ แคปป�ตอลโฮลดิ้ง จำกัด
 CANCHANA INTERNATIONAL 
  Co., Ltd.
 บร�ษัท สยาม อาราตะ จำกัด
 บร�ษัท ร�วมอิสสระ ดีเวลอปเมนท� จำกัด
 บร�ษัท อิรวดี ซัคเซส เวนเจอร� ฟูดส� จำกัด
กิจการที่เกี่ยวข�องกัน
 บร�ษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง จำกัด 
  (มหาชน)
 บร�ษัท ไอ.ซ�.ซ�.อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด 
  (มหาชน)
 บร�ษัท ฟาร�อีสท� เฟมไลน� ดีดีบี จำกัด 
  (มหาชน) (เดิมช�่อ บมจ.ฟาร�อีสท� ดีดีบี)
 บร�ษัท บูติคนิวซ�ตี้ จำกัด (มหาชน)
 บร�ษัท แพนเอเซ�ยฟุตแวร� จำกัด (มหาชน)
 บร�ษัท ประชาอาภรณ� จำกัด (มหาชน)
 บร�ษัท นิวซ�ตี้ (กรุงเทพ) จำกัด (มหาชน)
 บร�ษัท ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส� จำกัด (มหาชน)
 บร�ษัท เท็กซ�ไทล�เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
 บร�ษัท ไทยวาโก� จำกัด (มหาชน)
 บร�ษัท สหโคเจน (ชลบุร�) จำกัด (มหาชน)
 บร�ษัท โอ.ซ�.ซ�. จำกัด (มหาชน)

ช�่อกิจการ

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศเว�ยดนาม
ประเทศไทย

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศกัมพูชา
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศกัมพูชา
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศเมียนมาร�

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ

99.99 
99.99 
59.37 

100.00 
63.91 

17.75 
20.00 
20.00 
20.00 

35.00 

30.00 
25.00 
21.34 
32.00 

40.00 
25.00 
25.00 
24.00 

8.64 

8.53 

11.91 
0.72 

18.12 
8.80 
0.45 
1.95 
8.69 
8.03 
7.81 
1.27 

บร�ษัทถือหุ�น
(ร�อยละ)

  
บร�ษัทย�อย 
บร�ษัทย�อย 
บร�ษัทย�อย 
บร�ษัทย�อย 
บร�ษัทย�อย 
  
บร�ษัทร�วม และกรรมการผู�บร�หารร�วมกัน 
บร�ษัทร�วม 
บร�ษัทร�วม และกรรมการผู�บร�หารร�วมกัน 
บร�ษัทร�วม และกรรมการผู�บร�หารร�วมกัน

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

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

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

กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน 
  
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน 
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน 
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน 
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน

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

กิจการที่เกี่ยวข�องกัน (ต�อ)
 บร�ษัท เอส แอนด� เจ อินเตอร�เนชั่นแนล 
  เอ็นเตอร�ไพรส� จำกัด (มหาชน)
 บร�ษัท ราชาอูช�โน จำกัด
 บร�ษัท ฮูเวอร�อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
 บร�ษัท สหชลผลพืช จำกัด
 บร�ษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด
 บร�ษัท ไลอ�อน (ประเทศไทย) จำกัด
 บร�ษัท แพนแลนด� จำกัด
 บร�ษัท ทรัพย�สินสหพัฒน� จำกัด
 บร�ษัท ไทยคิวบิค เทคโนโลยี จำกัด
 บร�ษัท คิวพี (ประเทศไทย) (กิ่วไป�) จำกัด
 บร�ษัท เส-นอร�สห โลจ�สติกส� จำกัด
 บร�ษัท ไอ.ดี.เอฟ จำกัด
 บร�ษัท ไทยซันฟูดส� จำกัด
 บร�ษัท บางกอกรับเบอร� จำกัด (มหาชน)
 บร�ษัท อินเตอร�เนชั่นแนลแลบบอราทอร�ส� 
  จำกัด
 บร�ษัท ราชสีมาชอปป��งคอมเพล็กซ� จำกัด
 บร�ษัท เดอะมอลล�ราชสีมา จำกัด
 บร�ษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด�) จำกัด
 บร�ษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด
 บร�ษัท สห โตคิว คอร�ปอเรชั่น จำกัด
 บร�ษัท นวเวช  อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด  
  (มหาชน) (เดิมช�่อ บมจ.เคพีเอ็น เฮลท�แคร�)
 บร�ษัท เฟ�สท�ยูไนเต็ดอินดัสทร� จำกัด
 บร�ษัท แชมป�เอช จำกัด
 บร�ษัท เทรเชอร�ฮิลล� จำกัด
 บร�ษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด�) จำกัด
 บร�ษัท ร�วมประโยชน� จำกัด
 บร�ษัท โชควัฒนา จํากัด
 บร�ษัท เมย�ฟลาวเวอร� สห ทราเวล
  (ประเทศไทย) จำกัด 
 บร�ษัท แคน จำกัด
 บร�ษัท ซันคัลเลอร� โอ.เอ. จำกัด
 บร�ษัท ซันแอนด�แซนด� จำกัด
 บร�ษัท เพรซ�เดนท� โคราคุเอ็น จำกัด
 บร�ษัท สปร�งบอร�ด พลัส จำกัด
 บร�ษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด
 บร�ษัท เบสท� แฟคตอร�่ เอาท�เล็ท จำกัด 
 บร�ษัท อินทนิลเช�ยงใหม� จำกัด 
 บร�ษัท มั้งค� โปรดักชั่น จำกัด  
 บร�ษัท หลานปู� จำกัด 
 บร�ษัท ธนูลักษณ� จำกัด (มหาชน) 
 บร�ษัท สมบัติธนา จำกัด 

ช�่อกิจการ

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

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

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

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ

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 

9.83 
2.00 
2.00 
7.14 

15.00 
12.00 

5.00 
14.37 
4.17 
4.00 
9.00 
3.93 
0.00 

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

บร�ษัทถือหุ�น
(ร�อยละ)

กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน

กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน  
  
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน  
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน  
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน  
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน  
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน  
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน  
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน  
  
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน  
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน  
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน  
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน  
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน  
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน  
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน  
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน  
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน  
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน  
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน  
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน  
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน  

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

กิจการที่เกี่ยวข�องกัน (ต�อ)
 บร�ษัท ชัยลดาดล จำกัด 
 บร�ษัท เอกสุวรรณ จำกัด 
 บร�ษัท บุญวัฒนโชค จำกัด 
 บร�ษัท สายพิณวัฒนา จำกัด 
 บร�ษัท วัตสดรมัย จำกัด 
 ผู�บร�หาร 

ช�่อกิจการ

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

บร�ษัทถือหุ�น
(ร�อยละ)

กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน 
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน  
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน  
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน  
กรรมการและผู�บร�หารร�วมกัน  
บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบ
การวางแผนสั่งการและควบคุมกิจการ
ต�างๆ ของกิจการไม�ว�าทางตรงหร�อ
ทางอ�อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการ
ของบร�ษัท (ไม�ว�าจะทำหน�าที่
ในระดับบร�หารหร�อไม�) 

ลักษณะความสัมพันธ�

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

 นโยบายราคา
ราคาตลาด/ราคาตามที่ตกลงร�วมกัน
ตามสัญญาที่ได�ตกลงกัน  
ราคาตลาด/ตามสัญญาที่ได�ตกลงกัน
ตามที่ประกาศจ�าย  
ตามระบุในสัญญา  
ราคาที่ตกลงร�วมกัน/ตามสัญญาที่ได�ตกลงกัน
ราคาตลาด/ตามสัญญาที่ได�ตกลงกัน
ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท�จร�ง
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37. รายการบัญช�กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข�องกัน  (ต�อ)
  รายการบัญช�กับกิจการที่เกี่ยวข�องกันที่เป�นสาระสำคัญ มีรายละเอียดสรุปดังนี้

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

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2563 และ 2562

งบการเง�นรวม
2563 2562 2563 2562

0.00 
214,977,127.57 
32,056,829.25 

0.00 
7,502,057.63 

19,610,719.05 

1,498,184.90 

0.00 
8,189,075.00 

214,211,893.29 

0.00 
163,252.53 

24,463,853,499.16 

0.00 
8,774,271.97 

335,699,832.56 

0.00 
928,438.60 

583,333.00 
172,613,755.00 

64,418,923.20 
60,610,902.70 

125,029,825.90 

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

48,513,071.54 
7,502,057.63 

19,610,719.05 

1,498,184.90 

8,311,650.00 
8,189,075.00 

214,211,893.29 

945,189,071.38 
163,252.53 

24,463,853,499.16 

91,802,526.39 
8,774,271.97 

335,699,832.56 

10,184,867.39 
928,438.60 

583,333.00 
172,613,755.00 

63,983,923.20 
60,610,902.70 

124,594,825.90 

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

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

3,287,751.74 

4,879,850.00 
8,119,075.00 

251,522,823.09 

982,678,496.60 
71,311.03 

24,761,791,793.86 

91,659,774.48 
22,827,359.56 

388,917,737.59 

9,130,487.46 
0.00 

933,332.80 
307,504,879.60 

63,601,972.00 
9,112,183.87 

72,714,155.87 

0.00 
218,900,100.51 
28,290,364.25 

0.00 
10,550,563.44 
20,314,818.96 

3,287,751.74 

0.00 
8,119,075.00 

251,522,823.09 

0.00 
71,311.03 

24,761,791,793.86 

0.00 
22,827,359.56 

388,917,737.59 

0.00 
0.00 

933,332.80 
307,504,879.60 

64,051,972.00 
9,112,183.87 

73,164,155.87 
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37. รายการบัญช�กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข�องกัน  (ต�อ)
  รายการสินทรัพย�และหน้ีสินท่ีเก่ียวข�องกันท่ีเป�นสาระสำคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังน้ี

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

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

2563 2562 2563 2562

0.00 
48,093,736.35 
2,145,124.85 

0.00 
0.00 

172,598,949.29 

27,500,000.00 

0.00 
3,944.50 

2,278,206,878.31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

3,767,042,475.87 

0.00 
2,953,979.29 

74,816,519.47 

8,384,857.20 

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

3,310,082.37 
0.00 

172,598,949.29 

27,500,000.00 

3,646,788.00 
3,944.50 

2,278,206,878.31 

82,473,330.90 

17,373,389.12 

5,000,000.00 

139,633,505.53 
0.00 

3,767,042,475.87 

0.00 
2,953,979.29 

74,816,519.47 

8,384,857.20 

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

3,777,042.00 
278,461.65 

145,522,740.34 

27,500,000.00 

3,787,344.00 
4,606.00 

2,023,811,541.71 

0.00 

20,583,288.21 

0.00 

144,522,289.54 
76,302.80 

3,571,302,267.69 

665,203.44 
5,686,956.34 

154,995,252.01 

8,467,858.20 

0.00 
41,015,695.69 
3,562,782.28 

0.00 
278,461.65 

145,522,740.34 

27,500,000.00 

0.00 
4,606.00 

2,023,811,541.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
76,302.80 

3,571,302,267.69 

0.00 
5,686,956.34 

154,995,252.01 

8,467,858.20 
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38. การนำเสนอข�อมูลทางการเง�นจำแนกตามส�วนงาน
  บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจขายสินค�าอุปโภคบร�โภค และพัฒนาอสังหาร�มทรัพย� บร�ษัทย�อยแห�งหนึ่ง
ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาร�มทรัพย�และให�บร�การและบร�ษัทย�อยอีกแห�งหน่ึงประกอบธุรกิจอาคารสำนักงานให�เช�า
กลุ�มบร�ษัทมีส�วนงานทางภูมิศาสตร�หลักคือประเทศไทยและมีบางส�วนงานเป�นภูมิศาสตร�ต�างประเทศ สำหรับป� 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ�มบร�ษัทมีรายได�จากการขายในส�วนงานภูมิศาสตร�ต�างประเทศ
จำนวน 817.55 ล�านบาท และ 852.96 ล�านบาท ตามลำดับ
  ส�วนงานของกลุ�มบร�ษัท ในงบการเง�นรวมมีรายละเอียดดังนี้

ขายสินค�าอุปโภค
บร�โภค

25622563 25622563 25622563 25622563 25622563

อาคารสำนักงาน
ให�เช�า

การตัดบัญช�
รายการระหว�างกันอื่นๆ รวม

32,138.9 
957.7 

33,096.6 

27,952.2 
3,518.1 
1,626.4 

8265.48 

8143.72 

104.79 

32,755.4 
996.6 

33,752.0 

28,570.8 
3,644.7 
1,536.5 

8083.3 

7595.75 

102.24 

49.7 
79.1 

128.8 

60.4 
54.4 
14.0 

3588.44 

3.31 

46.19 

77.8 
73.0 

150.8 

63.1 
49.8 
37.9 

3091.11 

2.85 

41.01 

210.2 
13.8 

224.0 

136.2 
0.0 

87.8 

97.76 

63.28 

18.26 

97.3 
12.7 

110.0 

59.4 
0.0 

50.6 

59.33 

46.6 

16.15 

32,398.8 
0.0 

32,398.8 

27,170.1 
3,458.7 
1,770.0 

760.4 
(411.1)

(1.4 
(373.9 

1,744.0 

11,951.7 
22,122.5 

34,074.1 
8,210.3 
2,150.0 

10,360.3 
169.2 

32,930.5 
0.0 

32,930.5 

27,728.8 
3,579.3 
1,622.4 

758.3 
(276.0)

(0.4)
(359.3 

1,745.0 

11,233.7 
15,862.5 

27,096.2 
7,645.2 
1,036.0 

8,681.2 
159.4 

 
)
)

  
 
)

 
 
 

0.0 
(1,050.7 
(1,050.7)

(978.7 
(113.8 

41.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
(1,082.2 
(1,082.2 

(964.5)
(115.2 

(2.5 

0.0 

0.0 

0.0 

)
)

 
)
)

)
  

)
)
)

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

งบการเง�นรวม สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

(หน�วย : ล�านบาท)
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39. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข�้นในภายหน�า
 39.1 ภาระผูกพัน
  39.1.1 บร�ษัทฯ มีภาระค้ำประกันท่ีทำกับธนาคารและสถาบันการเง�นต�างๆ ให�กับกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน
ซ�่งเป�นการค้ำประกันตามสัดส�วนของกลุ�มผู�ถือหุ�นรายใหญ� ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้ 

  39.1.2 บร�ษัทฯ และบร�ษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลด้ิง จำกัด (มหาชน) ได�ร�วมกันค้ำประกันตามสัดส�วน
การลงทุนของผู�ร�วมลงทุนฝ�ายไทยให�กับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้ 

  39.1.3 บร�ษัทฯ มีภาระผูกพันในการออกหนังสือค้ำประกันต�อหน�วยงานราชการและบร�ษัทเอกชน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้

(หน�วย : บาท)

5,000,000.00 

63,750,000.00 

35,500,000.00 
14,000,000.00 

216,000,000.00 
334,250,000.00 

5,000,000.00 

0.00 

35,500,000.00 
14,000,000.00 

216,000,000.00 
270,500,000.00 

2563 2562
 บร�ษัทย�อย  
  - บจ.ทิพย�วาร�นวัฒนา  
 บร�ษัทร�วม  
  - บจ.ร�วมอิสสระ 
 กิจการที่เกี่ยวข�องกัน  
  - บจ.ซูรูฮะ ( ประเทศไทย ) 
  - บจ.โมบาย โลจ�สติกส� 
  - บจ.สหพัฒน�เร�ยลเอสเตท 
   รวม  

(หน�วย : บาท)

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

10,890,000.00 
82,740,000.00 
93,630,000.00 

2563 2562
  - บจ.ทรานคอสมอส(ไทยแลนด�)
  - บจ.สห โตคิว คอร�ปอเรชั่น 
   รวม 

(หน�วย : บาท)

1,449,000.00 
619,645.00 

2,068,645.00 

3,440,100.00 
619,645.00 

4,059,745.00 

2563 2562
 ภาระในการให�ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน 
  การใช�ไฟฟ�า 
  หน�วยงานราชการ 
   รวม 
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39. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข�้นในภายหน�า (ต�อ)
 39.2 หนี้สินที่อาจเกิดข�้นภายหน�า     
  39.2.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บร�ษัทฯ มีภาระหน้ีกับธนาคารโดยการรับเง�นล�วงหน�า
จากการให�ธนาคารเร�ยกเก็บเง�นตามต๋ัวเง�นรับการค�าท่ีครบกำหนด จำนวน 106.40 ล�านบาท และ 92.67 ล�านบาท 
ตามลำดับภาระหนี้ดังกล�าวจะหมดไปเมื่อธนาคารเร�ยกเก็บเง�นตามเช็คแต�ละฉบับได�
  39.2.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บร�ษัทฯ มีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย�แห�งหนึ่ง
จากการทำ สัญญาให�การสนับสนุนการก�อสร�าง แก� บจ.ร�วมอิสสระ ดีเวลอปเม�นท� จำนวน 60 ล�านบาท

40. วัตถุประสงค�และนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น
  เคร�อ่งมือทางการเง�นท่ีสำคัญของกลุ�มบร�ษัทประกอบด�วย เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด ลูกหน้ี
การค�าและ ลูกหน้ีหมุนเว�ยนอ่ืน สินทรัพย�ทางการเง�นหมุนเว�ยนอ่ืน สินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนอ่ืน เง�นให�
กู�ยืมแก�บร�ษัทท่ีเก่ียวข�อง เง�นกู�ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเง�น เจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีหมุนเว�ยนอ่ืน และหน้ีสิน
สัญญาเช�าทางการเง�นกลุ�มบร�ษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข�องกับเคร�่องมือทางการเง�นดังกล�าว และมีนโยบายการ
บร�หารความเสี่ยงดังนี้
 40.1 ความเสี่ยงด�านเครดิต
  ความเส่ียงทางด�านสินเช�อ่คือ ความเส่ียงท่ีลูกค�าหร�อคู�สัญญาไม�สามารถชำระหน้ีแก�บร�ษัท ตามเง�อ่นไข
ที่ตกลงไว�เมื่อครบกำหนด
  ฝ�ายบร�หารได�กำหนดนโยบายทางด�านสินเช�่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด�านสินเช�่อดังกล�าวอย�าง
สม่ำเสมอโดยการว�เคราะห�ฐานะทางการเง�นของลูกค�าทุกรายที่ขอวงเง�นสินเช�่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงาน
ไม�พบว�ามีความเสี่ยงจากสินเช�่อที่เป�นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด�านสินเช�่อแสดงไว�ในราคาตามบัญช�
ของสินทรัพย�ทางการเง�นแต�ละรายการในงบแสดงฐานะการเง�น อย�างไรก็ตาม เนื่องจากบร�ษัทมีฐานลูกค�า
จำนวนมาก ฝ�ายบร�หารไม�ได�คาดว�าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไม�ได�
 40.2 ความเสี่ยงด�านตลาด
  40.2.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
  ความเสี่ยงด�านอัตราดอกเบี้ยหมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคต
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซ�่งส�งผลกระทบต�อการดำเนินงานและกระแสเง�นสดของบร�ษัท บร�ษัทมีความเสี่ยง
ด�านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเง�นลงทุนระยะยาว ฝ�ายบร�หารได�พิจารณาแล�วว�าความเสี่ยงด�านอัตราดอกเบี้ย
ของบร�ษัทมีระดับต่ำเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยส�วนใหญ�เป�นอัตราคงที่
  40.2.2 ความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง
  บร�ษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล�องโดยการรักษาระดับของเง�นสดและรายการ
เทียบเท�าเง�นสดให�เพียงพอต�อการดำเนินงานของบร�ษัท และเพื่อทำให�ผลกระทบจากความผันผวนของกระแส
เง�นสดลดลง
  รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหน้ีสินทางการเง�นท่ีไม�ใช�ตราสารอนุพันธ�ของกลุ�มบร�ษัท ณ วันท่ี
31 ธันวาคม 2563 ซ�่งคิดจากกระแสเง�นสดที่ยังไม�คิดลดเป�นมูลค�าป�จจุบัน สามารถแสดงได� ดังนี้
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40. วัตถุประสงค�และนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น (ต�อ)
 40.2 ความเสี่ยงด�านตลาด (ต�อ)
  40.2.2 ความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง (ต�อ)
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ�มบร�ษัทมีสินทรัพย�ทางการเง�นและหนี้สินทางการเง�นที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในงบการเง�นรวม ดังนี้

        สินทรัพย�ทางการเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
เง�นลงทุนชั่วคราว
สินทรัพย�ทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช�าการเง�นที่ครบกำหนด
      ชำระใน 1 ป�
สินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเว�ยน
เง�นให�กู�ยืมระยะสั้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช�าการเง�น
สินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา-ไม�หมุนเว�ยน
เง�นลงทุนระยะยาว - เง�นฝากสถาบันการเง�น
        หนี้สินทางการเง�น
เง�นกู�ยืมระยะสั้นอื่น

(หน�วย : ล�านบาท)

งบการเง�นรวม

2563

190.57 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

ไม�มีอัตรา
ดอกเบี้ย

0.00 
0.00 

1,463.27 

0.00 
1.31 

31.05 
0.00 
5.03 
0.00 

26.32 

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

2,361.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

2,551.57 
0.00 

1,463.27 

0.00 
1.31 

31.05 
0.00 
5.03 
0.00 

26.32 

รวม

377.72 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

ไม�มีอัตรา
ดอกเบี้ย

0.00 
0.00 
0.00 

7.39 
0.00 

27.50 
2.80 
0.00 

159.00 

26.22 

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

1,010.08 
1,450.70 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

1,387.80 
1,450.70 

0.00 

7.39 
0.00 

27.50 
2.80 
0.00 

159.00 

26.22 

รวม

2562
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        สินทรัพย�ทางการเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
เง�นลงทุนชั่วคราว
สินทรัพย�ทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช�าการเง�นที่ครบกำหนด
      ชำระใน 1 ป�
สินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเว�ยน
เง�นให�กู�ยืมระยะสั้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช�าการเง�น
สินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา-ไม�หมุนเว�ยน
เง�นลงทุนระยะยาว - เง�นฝากสถาบันการเง�น
        หนี้สินทางการเง�น
เง�นกู�ยืมระยะสั้นอื่น

(หน�วย : ล�านบาท)

งบการเง�นรวม

2563

2,361.00 
0.00 

1,463.27 

0.00 
0.00 

31.05 
0.00 
0.00 
0.00 

26.32 

เมื่อทวงถาม

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
5.03 
0.00 

0.00 

มากกว�า
12 เดือน

0.100 - 0.500
-

0.400 - 1.650

-
0.350 - 20.400
3.370 - 5.250

-
0.350 - 20.400

-

0.500 - 1.500

อัตราดอกเบี้ย
ร�อยละ

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
1.31 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

ภายใน
12 เดือน

2,361.00 
0.00 

1,463.27 

0.00 
1.31 

31.05 
0.00 
5.03 
0.00 

26.32 

รวม

1,010.08 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

27.50 
0.00 
0.00 

159.00 

26.22 

เมื่อทวงถาม

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
2.80 
0.00 
0.00 

0.00 

มากกว�า
12 เดือน

0.300 - 1.000
1.250 - 1.900

-

5.400 - 6.600
-

6.025
5.400 - 6.600

-
1.850

1.500

อัตราดอกเบี้ย
ร�อยละ

0.00 
1,450.70 

0.00 

7.39 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

ภายใน
12 เดือน

1,010.08 
1,450.70 

0.00 

7.39 
0.00 

27.50 
2.80 
0.00 

159.00 

26.22 

รวม

2562

40. วัตถุประสงค�และนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น (ต�อ)
 40.2 ความเสี่ยงด�านตลาด (ต�อ)
  40.2.2 ความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง (ต�อ) 
  อัตราดอกเบี้ยและเง�นที่ครบกำหนดของเคร�่องมือทางการเง�นจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเง�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเง�น

40. วัตถุประสงค�และนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น (ต�อ)
 40.2 ความเสี่ยงด�านตลาด (ต�อ)
  40.2.2 ความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง (ต�อ) 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บร�ษัทฯ มีสินทรัพย�ทางการเง�นและหนี้สินทางการเง�นที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในงบการเง�นเฉพาะกิจการ ดังนี้

        สินทรัพย�ทางการเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
เง�นลงทุนชั่วคราว
สินทรัพย�ทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
เง�นให�กู�ยืมระยะสั้น
        หนี้สินทางการเง�น
ส�วนของหนี้สินตามสัญญาเช�าการเง�นที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ป�
ส�วนของหนี้สินตามสัญญาเช�าที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ป�
เง�นกู�ยืมระยะสั้นอื่น
เจ�าหนี้ตามสัญญาเช�าการเง�น
หนี้สินตามสัญญาเช�า

(หน�วย : ล�านบาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2563

170.88 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

ไม�มีอัตรา
ดอกเบี้ย

0.00 
0.00 

992.82 
31.05 

0.00 
26.72 
26.32 
0.00 

69.32 

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

2,203.21 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

2,374.09 
0.00 

992.82 
31.05 

0.00 
26.72 
26.32 
0.00 

69.32 

รวม

375.32 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

ไม�มีอัตรา
ดอกเบี้ย

0.00 
0.00 
0.00 

27.50 

24.84 
0.00 

26.22 
72.50 
0.00 

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

763.24 
1,272.06 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

1,138.56 
1,272.06 

0.00 
27.50 

24.84 
0.00 

26.22 
72.50 
0.00 

รวม

2562
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40. วัตถุประสงค�และนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น (ต�อ)    
 40.2 ความเสี่ยงด�านตลาด (ต�อ)   
  40.2.2 ความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง (ต�อ)   
  อัตราดอกเบี้ยและเง�นที่ครบกำหนดของเคร�่องมือทางการเง�นจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเง�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้

        สินทรัพย�ทางการเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
เง�นลงทุนชั่วคราว
สินทรัพย�ทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
เง�นให�กู�ยืมระยะสั้น
        หนี้สินทางการเง�น
ส�วนของหนี้สินตามสัญญาเช�าการเง�นที่
   ถึงกำหนดชำระใน 1 ป�
ส�วนของหนี้สินตามสัญญาเช�าที่ถึงกำหนด
   ชำระใน 1 ป�
เง�นกู�ยืมระยะสั้นอื่น
เจ�าหนี้ตามสัญญาเช�าการเง�น
หนี้สินตามสัญญาเช�า

(หน�วย : ล�านบาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2563

2,203.21 
0.00 
0.00 

31.05 

0.00 

0.00 
26.32 
0.00 
0.00 

เมื่อทวงถาม

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

69.32 

มากกว�า
12 เดือน

0.125 - 0.600
-

0.600 - 1.475
3.370 - 5.250

-

1.782 - 24.574
0.500 - 1.500

-
1.782 - 24.574

อัตราดอกเบี้ย
ร�อยละ

0.00 
0.00 

992.82 
0.00 

0.00 

26.72 
0.00 
0.00 
0.00 

ภายใน
12 เดือน

2,203.21 
0.00 

992.82 
31.05 

0.00 

26.72 
26.32 
0.00 

69.32 

รวม

763.24 
0.00 
0.00 

27.50 

0.00 

0.00 
26.22 
0.00 
0.00 

เมื่อทวงถาม

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

72.50 
0.00 

มากกว�า
12 เดือน

0.300 - 0.750
1.475 - 1.900

-
6.025

1.780 - 10.840

-
1.500 

1.780 - 10.840
-

อัตราดอกเบี้ย
ร�อยละ

0.00 
1,272.06 

0.00 
0.00 

24.84 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

ภายใน
12 เดือน

763.24 
1,272.06 

0.00 
27.50 

24.84 

0.00 
26.22 
72.50 
0.00 

รวม

2562
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40. วัตถุประสงค�และนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น (ต�อ)
 40.3 มูลค�ายุติธรรมของเคร�่องมือทางการเง�น       
  เนื่องจากสินทรัพย�ทางการเง�นและหนี้สินทางการเง�นบางส�วนจัดอยู�ในประเภทระยะสั้นหร�อมีอัตรา
ดอกเบ้ียใกล�เคียงกับอัตราตลาดฝ�ายบร�หารของบร�ษัทฯ จ�งประมาณมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�ทางการเง�นและ
หนี้สินทางการเง�นดังกล�าวใกล�เคียงกับมูลค�าตามบัญช�ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเง�น
  มูลค�าตามบัญช�และมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�ทางการเง�นและหน้ีสินทางการเง�น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
2563 ดังต�อไปนี้

งบการเง�นรวม
(หน�วย : บาท)

รวมราคาทุน
ตัดจำหน�าย

มูลค�ายุติธรรมมูลค�าตามบัญช�

มูลค�ายุติธรรม
กำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

2,551,574,320.97 
1,463,273,828.81 

31,050,000.00 
37,000,000.00 

26,319,000.00 

2,551,574,320.97 
1,463,273,828.81 

31,050,000.00 
15,271,427,491.30 

26,319,000.00 

2,551,574,320.97 
1,463,273,828.81 

31,050,000.00 
15,271,427,491.30 

26,319,000.00 

0.00 
0.00 
0.00 

15,234,427,491.30 

0.00 

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

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
(หน�วย : บาท)

รวมราคาทุน
ตัดจำหน�าย

มูลค�ายุติธรรมมูลค�าตามบัญช�

มูลค�ายุติธรรม
กำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

2,374,093,149.94 
992,815,287.15 
31,050,000.00 

0.00 

26,319,000.00 

2,374,093,149.94 
992,815,287.15 
31,050,000.00 

15,187,134,491.30 

26,319,000.00 

2,374,093,149.94 
992,815,287.15 
31,050,000.00 

15,187,134,491.30 

26,319,000.00 

0.00 
0.00 
0.00 

15,187,134,491.30 

0.00 

สินทรัพย�ทางการเง�น   
 เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด  
 สินทรัพย�ทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น  
 เง�นให�กู�ยืมระยะสั้น  
 สินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนอื่น  
หนี้สินทางการเง�น   
 เง�นกู�ยืมระยะสั้นอื่น  
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40. วัตถุประสงค�และนโยบายการบร�หารความเสี่ยงทางการเง�น (ต�อ)
 40.3 มูลค�ายุติธรรมของเคร�่องมือทางการเง�น (ต�อ) 
  กลุ�มบร�ษัทมีการประมาณมูลค�ายุติธรรมของเคร�่องมือทางการเง�นตามหลักเกณฑ�ดังนี้ 
  มูลค�ายุติธรรมของเง�นลงทุนในตราสารทุนของบร�ษัทที่ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียนคำนวณ โดยประเมิน
และพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในฐานะทางการเง�นและผลการดำเนินงานของกิจการที่ถูกลงทุน รวมถึง
ป�จจัยอ่ืนๆ ซ�ง่สรุปได�ว�า ราคาทุนของเง�นลงทุนในตราสารทุนดังกล�าวได�สะท�อนมูลค�ายุติธรรมและ โดยใช�เทคนิค
การคิดลดกระแสเง�นสดในอนาคตและว�ธ�ในการประเมินมูลค�ายุติธรรมอื่น
  ในระหว�างป�ป�จจุบัน ไม�มีการโอนรายการระหว�างลำดับชั้นของมูลค�ายุติธรรม 

  ลำดับชั้นของมูลค�ายุติธรรม
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ�มบร�ษัทมีสินทรัพย�ท่ีวัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับช้ัน
ของมูลค�ายุติธรรม ดังนี้

0.00 

6,795,702,189.20 

0.00 

1,273,786,187.58 

468,855,655.78 

0.00 

1,273,786,187.58 

7,264,557,844.98 

6,696,083,458.74 

0.00 

0.00 

6,696,083,458.74 

(หน�วย : บาท)

ระดับ 2ระดับ 1 รวมระดับ 3

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

งบการเง�นรวม
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41. การอนุมัติงบการเง�น
  งบการเง�นน้ีได�รับการอนุมัติให�ออกงบการเง�นโดยคณะกรรมการของบร�ษัทฯ เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ� 2564 

0.00 

6,795,702,189.20 

0.00 

1,273,786,187.58 

468,855,655.78 

0.00 

1,273,786,187.58 

7,264,557,844.98 

6,648,790,458.74 

0.00 

0.00 

6,648,790,458.74 

(หน�วย : บาท)

ระดับ 2ระดับ 1 รวมระดับ 3

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

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
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การลงทุนร�วมกับบร�ษัทอื่น

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

บมจ.แพนเอเซ�ยฟุตแวร�

บมจ.ฟาร�อีสท� เฟมไลน� ดี ดี บี

SAHA VIETNAM CO.,LTD.

บ.โชคชัยพิบูล จก.

บ.กรุงเทพทาวเวอร� (1999) จก.

บ.แดร�่ไทย จก.

บ.ทิพย�วาร�นวัฒนา จก.

CANCHANA INTERNATIONAL
CO.,LTD.

บ.ไทย-เมียนม�าร� ซัคเซสเวนเจอร� จก.

บ.บุญแคปป�ตอลโฮลดิ้ง จก.

PRESIDENT FOODS (CAMBODIA)
CO.,LTD.
     

บ.ร�วมอิสสระ จก.

038-480713-4

02-3543333

-

02-3180062

02-3081000

032-372461-2

02-3181147

-

02-3744730

02-2930030

-

02-3082888

038-480187

02-26449550-2

-

02-3191676

02-3081008

032-372463

02-7167107

-

02-3753185

02-2930040

-

02-3082577

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

จำนวนหุ�น
ที่ถือ

สัดส�วนการ
ถือหุ�น(ร�อยละ)

รองเท�า

โฆษณา

จัดจำหน�ายสินค�า
อุปโภค, บร�โภค

อสังหาร�มทรัพย�

อาคารสำนักงานให�เช�า

นมเปร�้ยว

ผลิตสินค�าบร�โภค

จัดจำหน�ายสินค�า

การลงทุน

ลงทุน

ผลิตอาหาร

อสังหาร�มทรัพย�

540,000,000

7,749,950

9,200,000

5,190,000

537,000

164,400

1,000

1,000,000

70,000,000

1,500,000

3,000,000

97,843,300

922,650

9,199,994

5,189,940

343,180

97,597

400

349,997

22,399,999

450,000

750,000

18.12

11.91

100.00

99.99

99.99

63.91

59.37

40.00

35.00

32.00

30.00

25.00

ทุนจดทะเบียน
3,100,000,000 ด�อง

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

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

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

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

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

132 ม.3 ถนนเขางู-เบิกไพร ตำบล คุ�งพยอม อำเภอบ�านโป�ง ราชบุร�

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

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

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

530 ซอยสาธุประดิษฐ� 58 บางโพงพาง ยานนาวา กทม.

PHUM MOR, CHAMKARDOUNG ROAD,
PHNOM PENH CAMBODIA

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

การลงทุนของบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ในบร�ษัทอื่น ที่บร�ษัทถือไว�ตั้งแต�ร�อยละ 10 ข�้นไปของจำนวนหุ�นที่ออกจำหน�ายแล�ว มีดังต�อไปนี้
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การลงทุนร�วมกับบร�ษัทอื่น

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

02-2620671

02-3082888

-

02-3080708

038-480444

02-2930030

02-2930030

02-2944403-4

02-2954255

02-7317250-5

02-6758356

02-2930030

02-2620672

02-3082577

-

02-3080702

038-480838

02-2930040

02-2930040

02-294500

02-6836548

02-7317256

02-6739899

02-2930040

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

จำนวนหุ�น
ที่ถือ

สัดส�วนการ
ถือหุ�น(ร�อยละ)

จัดจำหน�ายสินค�า

โรงแรม

ผลิตอาหาร

ร�านค�าสะดวกซ�้อ

ขนส�ง

พัฒนาที่ดิน

นิคมอุตสาหกรรม

ลงทุน

จำหน�ายสินค�า
ผ�านเคร�่องอัตโนมัติ

ผลิตและจำหน�าย
น้ำผลไม�

จำหน�ายผลิตภัณฑ�
บำรุงสุขภาพ�

พัฒนาอสังหา
ร�มทรัพย�

200,000

3,600,000

10,000,000

13,670,000

100,000

36,000,000

1,250,000

90,000

45,000,000

5,000,000

250,000

20,000,000

50,000

900,000

2,400,000

2,917,060

20,000

7,200,000

250,000

17,644

7,989,075

843,750

37,500

3,000,000

25.00

25.00

24.00

21.34

20.00

20.00

20.00

19.60

17.75

16.88

15.00

15.00

การลงทุนของบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ในบร�ษัทอื่น ที่บร�ษัทถือไว�ตั้งแต�ร�อยละ 10 ข�้นไปของจำนวนหุ�นที่ออกจำหน�ายแล�ว มีดังต�อไปนี้

บ.สยาม อาราตะ จก.

บ.ร�วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท� จก.

บ.อิรวดี ซัคเซส เวนเจอร� ฟูดส� จก.

บ.สห ลอว�สัน จก.

บ.ศร�ราชาขนส�ง จก.

บ.สหพัฒน� เร�ยล เอสเตท จก.

บ.สหอุบลนคร จก.

บ.ไอ.ดี.เอฟ จก.

บ.ซันร�อยแปด จก.

บ.ไทซันฟูดส� จก.

บ.ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จก.

บ.สห แคปป�ตอล ทาวเวอร� จก.

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

2922/196 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร�2 ชั้น 10 ถ.เพชรบุร�ตัดใหม� ห�วยขวาง กทม.

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

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

      

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

   

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

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

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

414/29 ซอยพัฒนาการ 1 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.

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

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

530 ซอยสาธุประดิษฐ� 58 บางโพงพาง ยานนาวา กทม.
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การลงทุนร�วมกับบร�ษัทอื่น

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

02-2930030

02-2940191

05-2065888

02-5303479

02-3143777
02-3145848

02-5500725

038-480444

02-7543604-5

02-4769545-6

038-480444

02-6505400-2

-

02-2930040

02-2944365

05-2065888

02-9331431

02-7194684

02-5500725

038-480505

02-1833916

02-4769547

038-480505

02-6505403

-

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

จำนวนหุ�น
ที่ถือ

สัดส�วนการ
ถือหุ�น(ร�อยละ)

ลงทุน

ผลิตสินค�าอุปโภค

ให�เช�ารถยนต�และ
ให�บร�การด�านอื่นๆ

ลงทุน

จำหน�ายบะหมี่

ผลิตและจำหน�ายไอศกร�ม

พัฒนาอสังหาร�มทรัพย�

ป��นด�ายและทอผ�า

ผลิตซอสปรุงรส

พัฒนาที่ดิน

อุปโภคบร�โภค

ผลิตอาหาร

400,000

5,000,000

500,000

11,600,000

5,000

14,000,000

792,000

6,214,634

2,630,000

3,000,000

150,000

2,350,000,000

57,466

706,501

70,000

1,600,000

650

1,680,000

95,040

630,493

263,000

300,000

15,000

235,000,000

14.37

14.13

14.00

13.79

13.00

12.00

12.00

10.15

10.00

10.00

10.00

10.00

การลงทุนของบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ในบร�ษัทอื่น ที่บร�ษัทถือไว�ตั้งแต�ร�อยละ 10 ข�้นไปของจำนวนหุ�นที่ออกจำหน�ายแล�ว มีดังต�อไปนี้

บ.เฟ�สท�ยูไนเต็ดอินดัสตร� จก.

บ.ไลอ�อน (ประเทศไทย) จก.

บ.เว�ล�ดเบสท� คอร�ปอเรชั่น จก.

บ.โชคสามัคคี จก.

บ.เพรซ�เดนท� คอมเมอร�เช�ยล จก.

บ.อเมร�กันฟู�ด จก.

บ.สห โตคิว คอร�ปอเรชั่น จก.

บ.เอราวัณสิ่งทอ จก.

บ.คิวพี (ประเทศไทย) จก.

บ.แพนแลนด� จก.

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

บ.ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส� (ฮังการ�) จก.

11 ถ.สาธุประดิษฐ� เขตยานนาวา กทม. 10120

666 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.10120

19/1 อาคารรอยัล ซ�ตี้ อเวนิว ซอยศูนย�ว�จัย ถนนเพชรบุร�ตัดใหม� 
แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310

188 ซ.ลาดพร�าว 73 ถ.ลาดพร�าว วังทองหลาง บางกะป� กทม. 10900

90/4 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กทม. 10250

16 ซ.ลาดพร�าว 115 ถ.ลาดพร�าว คลองจั่น บางกะป�  กทม.

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

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

612 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุร� กทม.10600

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

65/4-6 ชั้น 3 ซอยโชคชัยร�วมมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

2500 ESZZTERGOM, (IPARI PARK) RUBIK EMOUTCA 20377/9
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คำอธิบายและว�เคราะห�ฐานะการเง�น
และผลการดำเนินงาน

1.) ผลการดำเนินงาน
  ผลการดำเนินงานประจำป� 2563 และ 2562 ของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย มีรายได�รวม 32,714.51 ล�านบาท 
และ 33,343.37 ล�านบาท เปร�ยบเทียบกับป� 2562 ลดลง 628.86 ล�านบาท คิดเป�น 1.89% มีค�าใช�จ�ายรวมท้ังส้ิน 
30,626.06 ล�านบาท ลดลงจากป� 2562 เป�นจำนวน 635.46 ล�านบาท คิดเป�น 2.03% และมีกำไรสุทธ�รวม 
1,743.95 ล�านบาท ลดลงจากป�ก�อน 1.02 ล�านบาท คิดเป�น 0.06% ผลการดำเนินงานและรายได�ที่ลดลง 
มาจากองค�ประกอบหลักที่สำคัญ ดังนี้

รายได�จากการขาย
  รายได�จากการขายของบร�ษัทและบร�ษัทย�อยในป� 2563 มีจำนวน 32,138.87 ล�านบาท ลดลงจากป� 2562 
จำนวน 663.94 ล�านบาท คิดเป�น 2.02% 
  ในป� 2563 ที่ผ�านมา การดำเนินธุรกิจของทุกบร�ษัทเป�นไปอย�างค�อนข�างยากลำบาก ทั้งจากป�จจัยทาง
เศรษฐกิจท่ีมีความผันผวนอยู�ตลอดเวลา สังคมและการเมืองท่ียังมีป�ญหายืดเย้ือมานาน อีกท้ังยังเกิดว�กฤตการณ�
การแพร�ระบาดของไวรัสโคโรนา (โคว�ด-19) ท่ีก�อให�เกิดความยากลำบากต�อการดำเนินช�ว�ตความเป�นอยู� ซ�ง่ส�งผล
ให�เศรษฐกิจทรุดตัวลงอย�างรุนแรงตั้งแต�คร�่งป�แรกของป�

รายได�อื่นๆ
  รายได�อ่ืนๆ ของบร�ษัทและบร�ษัทย�อยในป� 2563 ประกอบด�วย รายได�จากการให�เช�าและบร�การ จำนวน 
259.92 ล�านบาท รายได�จากเง�นป�นผลรับ 250.58 ล�านบาท และรายได�อื่น 65.15 ล�านบาท เมื่อเปร�ยบเทียบ
กับป� 2562 รายได�อื่นๆ ของบร�ษัท ลดลงจำนวน 15.32 ล�านบาท คิดเป�น 19.04% 

ค�าใช�จ�าย
  ต�นทุนขาย ต�นทุนการให�เช�าและบร�การ ต�นทุนในการจัดจำหน�ายและค�าใช�จ�ายในการบร�หารรวมของบร�ษัท
และบร�ษัทย�อยป� 2563 ลดลง 636 ล�านบาท คิดเป�น 2.03% เม่ือเทียบกับป� 2562 เป�นการลดลงของค�าใช�จ�ายรวม 
และเนื่องจากในป� 2562 มีผลขาดทุนจากการด�อยค�าเง�นลงทุน 45.88 ล�านบาท โดยพิจารณาด�อยค�าจากผล
การดำเนินงานในป�ที่ผ�านมาของบร�ษัทที่ร�วมลงทุน 

กำไรสุทธ�
  บร�ษัทและบร�ษัทย�อย ในป� 2563 มีกำไรขั้นต�น 5,146.37 ล�านบาท คิดเป�น 16.01% เมื่อเทียบกับ
ยอดขาย บวกด�วยรายได�อื ่นๆ และหลังหักต�นทุนในการจัดจำหน�าย ค�าใช�จ�ายในการบร�หารและต�นทุน
ทางการเง�นแล�ว มีกำไรก�อนหักภาษีเง�นได� 2,117.84 ล�านบาท และมีกำไรสุทธ�หลังหักภาษี 1,743.95 ล�านบาท 
ลดลงจากป� 2562 จำนวน 1.02 ล�านบาท หร�อคิดเป�น 0.06% 

2.) ฐานะการเง�น
สินทรัพย�รวม
  สินทรัพย�รวมของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย ส้ินสุดป� 2563 มีมูลค�า 34,074.10 ล�านบาท เพ่ิมข�น้จากป� 2562 
จำนวน 6,977.95 ล�านบาท คิดเป�น 25.75% โดยสินทรัพย�หมุนเว�ยนเพิ่มข�้น 1,355.63 ล�านบาท และสินทรัพย�
ไม�หมุนเว�ยนเพิ่มข�้น 5,622.31 ล�านบาท
  สินทรัพย�หมุนเว�ยน ประกอบด�วย เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดเพิ่มข�้น 1,163.77 ล�านบาท 
เง�นลงทุนชั่วคราวเพิ่มข�้น 12.57 ล�านบาท ซ�่งเป�นเง�นฝากกับสถาบันการเง�นประเภทออมทรัพย�และฝากประจำ 
ลูกหน้ีการค�าและลูกหน้ีหมุนเว�ยนอ่ืนเพ่ิมข�น้ 12.26 ล�านบาท โดยลูกหน้ีการค�าของบร�ษัทฯ ในป� 2563 มีจำนวน 
4,175.14 ล�านบาท คิดเป�น 12.25% ของสินทรัพย�รวม มีระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ีย 53 วัน ในจำนวนลูกหน้ี
ทั้งหมดเป�นลูกหนี้ที่ยังไม�ถึงกำหนดชำระ ลดลงจากป� 2562 จำนวน 1,229.31 ล�านบาท
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คำอธิบายและว�เคราะห�ฐานะการเง�น
และผลการดำเนินงาน

  สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนเพ่ิมข�น้ 5,622.31 ล�านบาท จากการเพ่ิมข�น้ของสินทรัพย�ทางการเง�นไม�หมุนเว�ยนอ่ืน
จำนวน 5,025.96 ล�านบาท ประกอบด�วยตราสารทุนและตราสารหน้ี ท่ีวัดมูลค�าด�วยราคายุติธรรมของหลักทรัพย�
บร�ษัทจดทะเบียน และตราสารหนี้ที่วัดมูลค�าด�วยราคายุติธรรมของหลักทรัพย�บร�ษัทที่ไม�จดทะเบียน ซ�่งแสดง
ด�วยมูลค�ายุติธรรม อสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุนเพิ่มข�้น จำนวน 497.77 ล�านบาท และลงทุนในที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ�เพิ่มข�้นจำนวน 146 ล�านบาท

หนี้สินรวม
  บร�ษัทและบร�ษัทย�อย มีหนี้สินรวม สิ้นสุดป� 2563 มีจำนวน 10,360.25 ล�านบาท เพิ่มข�้นจากป� 2562 
จำนวน 1,679.07 ล�านบาท หร�อคิดเป�น 19.34% เจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีหมุนเว�ยนอ่ืนเพ่ิมข�น้ 207.39 ล�านบาท 
ค�าส�งเสร�มการขายค�างจ�ายเพิ่มข�้น 309.24 ล�านบาท ทั้งนี้รายการหนี้สินส�วนใหญ�เป�นเจ�าหนี้การค�า คิดเป�น 
43.88% ของหนี้สินรวม ซ�่งบร�ษัทได�ชำระหนี้ตามกำหนดเวลาเสมอ และเนื่องจากบร�ษัทฯไม�มีเง�นกู�ยืมจาก
สถาบันการเง�น จ�งไม�มีภาระในการชำระดอกเบี้ย

ส�วนของผู�ถือหุ�น
  ส�วนของผู�ถือหุ�นของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย ส้ินสุดป� 2563 มีจำนวน 23,713.85 ล�านบาท เพ่ิมข�น้จากป� 
2562 เป�นจำนวน 5,298.88 ล�านบาท จากกำไรสุทธ�ป� 2563 จำนวน 1,743.95 ล�านบาท ซ�่งลดลงจากป� 2562 
จำนวน 1.02 ล�านบาท และบันทึกผลกำไรจากการวัดมูลค�ายุติธรรมของเง�นลงทุนในหลักทรัพย�ในความต�องการ
ของตลาด  และเง�นลงทุนในหลักทรัพย�ที่ไม�อยู�ในความต�องการของตลาด จำนวน 3,789.41 ล�านบาท 

3.) ฐานะสภาพคล�อง
กระแสเง�นสด
  ในป� 2563 บร�ษัทและบร�ษัทย�อย มีกระแสเง�นสดสุทธ�เพิ่มข�้น 1,163.77 ล�านบาท จากกระแสเง�นสด
สุทธ�จากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 1,997.62 ล�านบาท เพ่ิมข�น้จากป� 2562 จำนวน 997.03 ล�านบาท จากการ
เพิ่มข�้นของเจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้หมุนเว�ยนอื่น 207.48 ล�านบาท ซ�่งเป�นผลจากการจ�ายชำระหนี้
  เง�นสดสุทธ�ใช�ไปในกิจกรรมลงทุน 378.67 ล�านบาท ลงทุนในตราสารทุนเพ่ิมข�น้จำนวน 338.39 ล�านบาท 
ลงทุนในอสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน จำนวน 517 ล�านบาท ลงทุนในการซ�้อทรัพย�สิน 295.83 ล�านบาท

ความเหมาะสมของโครงสร�างเง�นทุน
  บร�ษัทและบร�ษัทย�อยมีอัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�นสิ้นสุดป� 2563 คิดเป�น 0.44 เท�า ซ�่งอยู�ใน
ระดับต่ำ จัดว�าอยู�ในเกณฑ�ท่ีดีมาก ขณะท่ีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียของบร�ษัทอยู�ในระดับสูงท่ี 1,558.99 เท�า 
แสดงว�าบร�ษัทและบร�ษัทย�อย มีกำไรจากการดำเนินงานเพียงพอที่จะชำระดอกเบี้ย แสดงให�เห็นถึงเสถียรภาพ
ของโครงสร�างทางการเง�นที่ดี มีฐานะทางการเง�นที่มั่นคงและแข็งแกร�ง มีความสามารถในการชำระหนี้ได�
เป�นอย�างดี

สภาพคล�องที่สำคัญ
  ในป� 2563 บร�ษัทและบร�ษัทย�อย มีผลการดำเนินงานที่ดีและมีสภาพคล�องอยู�ในระดับที่ดีมาตลอด 
ทั้งนี้เกิดจากบร�ษัทและบร�ษัทย�อย มีระบบติดตามการชำระเง�นจากลูกหนี้การค�าที่มีประสิทธ�ภาพ ประกอบกับ
ลูกค�าส�วนใหญ�เป�นลูกค�าที่ดีและมีการชำระเง�นตรงตามกำหนด โดยมีอัตราส�วนสภาพคล�องเท�ากับ 1.52 เท�า 
เพ่ิมข�น้จากป�ท่ีแล�ว 0.06 เท�า อัตราส�วนสภาพคล�องหมุนเร็วเท�ากับ 0.87 เท�า และอัตราส�วนสภาพคล�องกระแส
เง�นสด 0.26 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 53 วัน ระยะเวลาขายสินค�าเฉล่ีย 11 วัน อัตราส�วนดังกล�าวแสดงให�เห็นว�า
บร�ษัทมีสภาพคล�องในระดับสูงและมีเง�นทุนหมุนเว�ยนอย�างเพียงพอ



บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน) 160

ข�อมูลทางการเง�นโดยสรุปของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย
2563 - 2561

รายการ % % %

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

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

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

32,138,866
575,648

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

12,315,152
16,198,494
3,586,125
1,760,280

214,050
34,074,101
8,120,379
2,239,873

10,360,252
23,713,849

330,000,000

16.01
8.28
5.70
1.52
0.44

11
53

5.18
1.60

71.57

32,715,371
621,998

33,337,369
31,225,854
5,696,449
2,153,318
2,152,922
1,778,572

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

17.41
10.56
6.78
1.47
0.54

10
55

5.28
1.50

52.62

100.00
1.65

101.65
95.30
15.78
6.42
6.41
5.32

40.45
41.13
11.40
5.96
1.07

100.00
27.67
4.37

32.04
67.96

100.00
1.90

101.90
95.45
17.41
6.58
6.58
5.44

44.99
40.68
9.93
3.85
0.54

100.00
30.54
4.46

35.00
65.00

100.00
1.79

101.79
95.29
16.01
6.59
6.59
5.43

36.14
47.54
10.52
5.17
0.63

100.00
23.83
6.57

30.41
69.59

หน�วย : พันบาท ยกเว�นอัตราร�อยละในวงเล็บและรายการใน *

32,802,812
540,558

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

10,959,516
11,143,485
3,088,354
1,614,570

290,226
27,096,152
7,496,751
1,184,435
8,681,186

18,414,866
330,000,000

15.78
9.75
6.49
1.46
0.47

11
54

5.18
1.50

55.80

2563 2562 2561



ผลิตภัณฑ�
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ผลิตภัณฑ�อาหาร

163 รายงานประจำป� 2563
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ผลิตภัณฑ�ส�วนบุคคล



ผลิตภัณฑ�เด็ก

165 รายงานประจำป� 2563
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ผลิตภัณฑ�ใหม�



167 รายงานประจำป� 2563

กิจกรรมการตลาด

• มาม�าคัพ..ถ�วยเดียวในโลก
 คร้ังแรก.. กับการนำภาพถ�ายสุดประทับใจมาใส�บนถ�วยมาม�าคัพของคุณในแคมเปญ “MY OWN MAMA CUP” 
ซ�ง่มาม�า ดึง ไบร�ท-ว�น Live ในงาน Sahagroup Fair Online สร�างกระแสแรงติดอันดับ 1 ในเทรนด�ทว�ตเตอร�

• มาสคอตแบรนด�มาม�า กับรางวัลแห�งความภูมิใจ
 “น�องม�า” มาสคอตแบรนด�มาม�า คว�ารางวัลผลงานยอดเยี่ยมที่สุด “The Best Corporate Character of 
the Year 2020”  ในงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2020” ซ�่งเป�นเวทีที่แสดง
ศักยภาพและผลงานด�านอุตสาหกรรมดิจ�ทัลคอนเทนต�ท่ีเก่ียวกับ Animation, Game, Characters, Computer 
Graphics และ Mobile Application



บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน) 168

กิจกรรมการตลาด

• มาม�า OK.. เป�ดตัวพร�เซนเตอร� 3 คู�จ�้นซ�ร�่ส�วาย
 มาม�า OK ตอกย้ำความแรงของตลาด Boys Love ด�วยการดึง 6 นักแสดงหนุ�ม ไบร�ท – ว�น – คร�ส – สิงโต 
– ออฟ – กัน มาเป�นพร�เซนเตอร� เพื่อให�เข�าถึงกลุ�มคนรุ�นใหม�

• มาม�า OK.. เอาใจคนไม�ชอบเผ็ด
 อร�อยกับรสชาติใหม� “มาม�าออเร�ยนทัลคิตเชน รสหมูบะช�อทรงเคร�่อง” ด�วยเส�นกลมหนานุ�ม แบบฉบับของ
มาม�า OK ปรุงรสกลมกล�อม น้ำซุปแบบตะวันออก หอมอร�อย



169 รายงานประจำป� 2563

กิจกรรมการตลาด

• มาม�า ข�าวต�มคัพ กับรสชาติใหม�มาแรง
 มาม�า ข�าวต�มคัพ ไม�หยุดสร�างสรรค�รสชาติใหม�ๆ  เพ่ือตอบโจทย�ผู�บร�โภคท่ีต�องการความอร�อยแบบไม�มีไขมัน 
และโคเลสเตอรอลต่ำ กับรสปลาทรงเคร�่อง ผลิตจากข�าวหอมมะลิแท� มีเนื้อปลานุ�มๆ ในถ�วย พร�อมเต�าเจ�้ยว
ปรุงรสเข�มข�น ทานที่ไหนก็อร�อย

• มาม�าคัพ.. รสชาติใหม�เอาใจคนรักเส�น
 มาม�าคัพ “สไปซ�่ คาโบนาร�า”…ความอร�อยที่ลงตัวกับเส�นหนานุ�ม เผ็ดร�อน ถูกปากคนชอบความแซ�บ
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กิจกรรมการตลาด

• มาม�าคู�ค�าพันธมิตร
 มาม�าจัดกิจกรรมมาม�าคู�ค�าพันธมิตร แถลงทิศทาง นโยบายป� 2021 และตอกย้ำสัมพันธภาพที่เหนียวแน�น
กับคู�ค�าทั่วประเทศ

• มาม�า แจกทอง 7 สัปดาห� 70 เส�น
 มาม�า คืนกำไรผู�บร�โภค โดยจัดแคมเปญ “มาม�าคัพ ลุ�นโชค แจกทอง 7 สัปดาห� 70 เส�น” สำหรับผู�บร�โภค
ที่ซ�้อมาม�าคัพทุกชนิด และทุกรสชาติ



171 รายงานประจำป� 2563

กิจกรรมการตลาด

• มาม�า OK กับหนุ�มใหม�ในกิจกรรมส�งท�ายป�
 MAMA OK Generation เป�ดตัว 6 หนุ�มพร�เซนเตอร� ไบร�ท – ว�น – คร�ส – สิงโต – ออฟ – กัน พร�อมจัด
กิจกรรมส�งท�ายป�กับปาร�ตี้คอนเสิร�ต แถมชวนทำบุญร�วมกันด�วยการประมูลชุดพร�เซนเตอร� รายได�ทั้งหมดมอบ
ให�มูลนิธ�ต�างๆ เพื่อเป�นประโยชน�ต�อไป

• มองต�เฟลอ..คว�ารางวัล 3 ป�ซ�อนบนเวทีโลก
 มองต�เฟลอ แบรนด�แรก และแบรนด�เดียวในกลุ�มน้ำแร�ที่คว�ารางวัล “Superior Taste Award” 3 ป�ซ�อน
ทำให�มองต�เฟลอได�รับรางวัล Crystal Taste Award จากสถาบันรับรองด�านรสชาติ และคุณภาพอาหารนานาชาติ 
ITQI จากประเทศเบลเยี่ยม

• โคคา.. กลับมากับความบิ๊กเบิ้ม
 อิ่มกว�า ใหญ�กว�า รสชาติจัดจ�านกว�า กับบะหมี่โคคา บิ๊กเบิ้ม ในปร�มาณ 67 กรัม กับ 2 รสชาติโดนใจ ใครๆ 
ก็ต�องลอง รสต�นตำรับ “หอม อร�อย เข�มข�น” รสต�มยำกุ�ง “อร�อย เด็ด เผ็ด สะใจ”
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ข�อมูลทั�วไปของบร�ษัท

ช�่อ / ที่ตั้งสำนักงาน / หมายเลขโทรศัพท� / หมายเลขโทรสาร / ประเภทธุรกิจ    
ช�่อ บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107537001421  
ที่ตั้งสำนักงาน 2156 ถนนเพชรบุร�ตัดใหม� แขวงบางกะป�  
 เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 โทรศัพท� 0-2318-0062
 โทรสาร 0-2319-1678  
ประเภทธุรกิจ จำหน�ายสินค�าอุปโภค - บร�โภค 

จำนวนและชนิดหุ�นทั้งหมดที่ออกจำหน�ายแล�ว 
 หุ�นสามัญ จำนวน 330,000,000 หุ�น  
 มูลค�าหุ�นละ 1 บาท 

ช�่อ / สถานที่ / โทรศัพท� โทรสารของบุคคลอ�างอิงอื่นๆ  
นายทะเบียนหลักทรัพย� บร�ษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จำกัด  
 93 อาคารตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย   
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
 เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400   
 โทรศัพท� 0-2009-9000
 โทรสาร 0-2009-9991  

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




