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สวนที่ 1 : การประกอบธรุกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 วิสัยทัศน เปาหมาย หรือกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัท 
บริษัทมีวิสัยทัศนที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่เติบโตสูงและมั่นคง ดวยการมุงสรางสังคมที่ดี และมอบความพึง

พอใจสูงสุดใหแกลูกคา มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนบุคลากรที่มีความสามารถสูง และบริษัทมีนโยบายการ
สรางบานอยางมีคุณภาพในพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อเปนการสื่อสารใหลูกคา พนกังาน และผูเกี่ยวของไดรับทราบถึงคํามั่น
สัญญาระหวางกันในการทําธุรกิจใหไดตามเปาหมาย สรางความพึงพอใจใหลูกคาอยางสูงสุด และเพือ่เปนการสราง
มูลคาเพิ่มใหกบัองคกรอยางตอเนื่อง 

 
1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)  กอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. 2513 จวบจนปจจุบันเปนเวลา  43 ป  ดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยประเภทจําหนาย ตั้งแตป พ.ศ. 2517  สวนใหญเปนบานเดี่ยวพรอมที่ดิน โดยจนถึงปจจุบัน  ไดสงมอบบานแกผู
ซ้ือแลวกวา 8,000 หนวย นอกจากนี้ตั้งแตป พ.ศ. 2549  บริษัทฯไดรวมทุนในการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทใหเชา คือ 
ศูนยการคาเพียวเพลส (Pure Place Community Mall) ซ่ึงมีที่ตั้งอยูหนาโครงการสัมมากรรังสิต คลอง 2 โครงการสัมมากรบางกะป 
และโครงการสัมมากรราชพฤกษ อันนํามาซึ่งการสรางเครือขายชุมชนใหมีความสะดวกสบายในการพักอาศัย และสรางมูลคาเพิ่ม
แกทรัพยสินที่ลูกคาไดซ้ือ และครอบครองไว  สมกับปณิธานของบริษัทฯที่วา “เราไมเพียงสรางบาน  แตเราสรางสังคม”  อีกทั้ง
ยังเปนการสรางรายไดในระยะยาวใหมีความผันผวนนอยลง รวมทั้งสงเสริมทางการขายบานจัดสรรของบริษัทฯ อีกทางหนึ่งดวย 

การเปล่ียนแปลงในแตละป 
พ.ศ. 2549 เดือนพฤษภาคมบริษัทฯไดรวมกับ บริษัท ระยองเพยีวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) หรือ (RPC) จัดตั้งบริษัท 

เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด หรือ (PSDC) ดวยทนุจดทะเบียน 50  ลานบาท  เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยและทีด่ินโดยบริษัทฯ ถือหุนในอัตรารอยละ 49  

พ.ศ. 2550 เมื่อวันที ่8 มิถุนายน 2550 บริษัท เพยีวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด เปดศูนยการคาเพียวเพลส บนถนน
รังสิต-คลอง 2         

พ.ศ. 2552 เดือนกุมภาพนัธ 2552  บริษัท เพยีวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากดั ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 175 ลานบาท
เปน 225 ลานบาท  

พ.ศ.2554 เม ื่อเดือนสิงหาคม 2554 บริษัท เพียวสัมมากร จํากัด (มหาชน) ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 225 ลานบาท เปน 
260 ลานบาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ระยองเพยีวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) มีมติไมเพิ่มเงินลงทุน
คร้ังนี้ สงผลใหบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนในบริษัทรวมทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 49 เปนรอยละ 55.87 

พ.ศ.2555 เมื่อเดือนธันวาคม 2555 บริษัทฯ ไดเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 450 ลานบาท  เปน 650 ลานบาท  

พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 บริษัทฯ จดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนชําระจาก 450 ลานบาท  เปน 589.41 ลานบาท  



 
แบบ 56-1 ป 2556                                                                                   

2 
 

 เมื่อวันที่ 16 กมุภาพันธ 2556 เปดโครงการ Flora Divina by Sammakorn (ทางหลวง345-ถนนราชพฤกษ)   
 เมื่อวันที่ 12 ตลุาคม 2556 เปดโครงการ S9 Condominium  (ใกลสถานรีถไฟฟาบางรักใหญ)   
 

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 
 นโยบายการแบงการดาํเนินงานของบริษทั บริษัทยอย และบริษัทรวม 

  บริษัทรวม และบริษัทยอย 
   บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด  

 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 มีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและที่ดิน ในรูป 
แบบที่มีรายไดจากการใหเชา อาทิเชน ศูนยการคา อาคารสํานักงาน อพารทเมนท หรือ โรงแรม ฯลฯ โดยบริษัทฯถือหุนอยูใน
อัตรารอยละ 49 รวมกับบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร (RPC) ซ่ึงถือหุนในอัตรารอยละ 51 ดวยทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญ 500,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท  และเมื่อ 24 กุมภาพันธ 2552 ไดเพิ่มทุน 175 ลานบาท รวมเปนทุนจด
ทะเบียนชําระแลว 225 ลานบาท  และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 35 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนชําระ
แลว 260 ลานบาท ซ่ึง RPC ไมลงทุนเพิ่มในหุนเพิ่มทุนดังกลาว สงผลใหสัดสวนการถือหุนใน PSDC ของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากเดิม
รอยละ 49 เปนรอยละ 55.87 และไดดําเนินการการกอสรางและพัฒนาศูนยการคา ภายใตช่ือโครงการ “เพียวเพลส” ขึ้นแหงแรกบน
ถนนรังสิต คลอง 2  เปดดําเนินการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 โครงการที่สองบริเวณถนนรามคําแหง 110 เปนศูนยการคารูปแบบ
ใหมทันสมัย ภายใตแนวคิด “ชีวิตทันสมัย ใกลบาน” โดยใชช่ือ “Pure Place Lifestyle Mall”  และโครงการเพียวเพลส ราชพฤกษ  
เปดดําเนินการเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2555  
  
   บริษัท เอ็นชัวรโฮม จํากัด 

 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 มีวัตถุประสงคเพื่อจัดตั้งตัวแทนจาํหนายบานมือสองในตลาดอสังหาริม-
ทรัพย ดวยทุนจดทะเบียน 2 ลานบาท โดยบริษัทฯเขารวมทุนในอัตรารอยละ 20 จํานวน 40,0000 หุน ราคาหุนละ 10 บาท จํานวน
เงิน 400,000 บาท   

 26 ธันวาคม 2555 ที่ประชุมกรรมการบริษัท เอ็นชัวรโฮม จํากัด มีมติเลิกกิจการ เงินลงทุนเฉพาะของบริษัทฯ 
จํานวน 400,0000 บาท อยูในระหวางการชําระบัญชี 
  
  บริษัท โปรคิวบ เวนเจอร จํากัด 

 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 มีวัตถุประสงคเพื่อบริหารงานกอสราง ดวยทุนจดทะเบียน 2 ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญ 200,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท เรียกชําระแลว 500,000 บาท (รอยละ25) โดยบริษัทฯลงทุนรอยละ 100 
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 โครงสรางการถือหุนในบริษทัยอย และบริษัทรวม  

 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสรางรายได 
โครงสรางรายได ของบริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)  ประกอบดวยรายไดจากการขายบานและที่ดินเปนหลัก ซ่ึงใน

ป 2556 มีสัดสวนรอยละ 90.10 ของรายไดรวม นอกจากนั้น มีรายไดจากการใหเชา รายไดจากการบริการ และรายไดอ่ืนๆ 
โครงสรางรายไดในรอบ 3 ปที่ผานมามีสัดสวนดังนี้ 
โครงสรางรายไดเปรียบเทียบ 3 ป 

ประเภทรายได 
2554 2555 2556 

จํานวนเงิน สัดสวน % จํานวน สัดสวน % จํานวนเงิน สัดสวน % 
การขายบานและที่ดิน 594.67 86.95% 744.40 88.72% 952.04 90.10% 
รายไดจากการใหเชา 42.20 6.17% 44.27 5.28% 46.35 4.39% 
รายไดคาบริการ 38.24 5.59% 44.40 5.29% 48.44 4.58% 
รายไดอ่ืน ๆ 8.81 1.29% 5.94 0.71% 9.85 0.93% 
   รวมรายได 683.92 100.00% 839.00 100.00% 1056.68 100.00% 

 
2.1 ลักษณะผลิตภณัฑหรือบริการ 

บริษัทฯไดผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก AFAQ & WIT Co., Ltd. ในเรื่องการบริหารงานกอสราง 
และการบริหารงานขาย ซ่ึงแสดงถึงความมีมาตรฐานในการดําเนินงานและความมีประสิทธิภาพของบุคลากร ในการดําเนินธุรกิจ 
ซ่ึงในปจจุบันไดรับการยกระดับมาตรฐานเปน ISO 9001:2008 ในป 2555 ซ่ึงมีความเขมงวดในการปฎิบัติงานมากขึ้น บริษัทฯได
ตระหนักถึงคุณภาพในการผลิตผลงานใหเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยมุงเนนการปฎิบัติงานกอสรางใหมีคุณภาพตามขอ 
กําหนด ISO และจัดใหมทีีมบริหารระบบคุณภาพ จัดใหมีการฝกอบรม ใหความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับการทํางานใหแก
พนักงาน ผูรับเหมา และคนงาน เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ ซ่ึงจะสงผลใหไดงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

การพัฒนาโครงการบานจัดสรรจําตองมีเงินทุนเพื่อซ้ือที่ดินขยายโครงการตลอดเวลาที่ดินบางทําเลอาจติด
ขอบัญญัติของกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติผังเมือง ขอบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและขอบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินบริษัทฯ

หนวย : ลานบาท 
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จึงตองมีเจาหนาที่เฉพาะทําการศึกษา และติดตามสถานการณอยางใกลชิด เพื่อปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดและเสียหาย จาก
การปฏิบัติผิดกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติตาง  ๆซ่ึงเปนขอจํากัดในการดําเนินธุรกิจ 

 
โครงการที่ดําเนินการอยูในปจจุบันและโครงการระหวางเตรียมการ 

ลักษณะโครงการ จํานวน ขนาดที่ดิน พ้ืนที่ขาย กรรมสิทธ์ิ ระยะเวลาพัฒนา มูลคาเงนิลงทุน       ความคบืหนางานกอสราง
ชอื/ทีตังโครงการ (1) หนวย โครงการ (ไร) ในทีดิน และกอสราง (ลานบาท) เงนิทีลงทุนไปแลว รอยละของ

(ลานบาท) (ลานบาท) งานทีเสร็จ
สัมมากรมีนบุรี 1/ถ.สามวา บานพรอมท่ีดิน 410 145-1-09 82-2-53 บมจ.สัมมากร ธ.ค.35-ธ.ค.53 781.74 743.43 95.10
สัมมากรนิมิตใหม/ถ.นิมิตใหม บานพรอมท่ีดิน 601 154-3-89 108-0-59 บมจ.สัมมากร มี.ค.37-ธ.ค.54 1,026.61 941.48 91.71
สัมมากรรังสิต คลอง 2/ถ.รังสิต-นครนายก บานพรอมท่ีดิน 363 82-1-81 57-3-72 บมจ.สัมมากร ต.ค.37-ธ.ค.55 991.88 831.14 83.79
สัมมากรรังสิต คลอง 7/ถ.รังสิต-นครนายก บานพรอมท่ีดิน 790 215-3-95 134-3-97 บมจ.สัมมากร ต.ค.38-ธ.ค.57 1,598.38 983.45 61.53
สัมมากรมีนบุรี 2 /ถ.สามวา บานพรอมท่ีดิน 274 61-1-44 42-0-45 บมจ.สัมมากร ก.ค.44-ก.ค.54 576.78 575.53 99.78
สัมมากรนครอินทร /ถ.นครอินทร บานพรอมท่ีดิน 236 66-0-40 45-0-67 บมจ.สัมมากร ม.ค.46-ธ.ค.55 974.08 974.08 100.00
สัมมากรราชพฤกษ /ถ.ราชพฤกษ บานพรอมท่ีดิน 294 67-2-37.7 44-3-11 บมจ.สัมมากร ก.ค.48-ธ.ค.55 804.59 804.59 100.00
สัมมากรรามคําแหง /ถ.รามคําแหง บานพรอมท่ีดิน 140 36-1-30.8 22-0-30 บมจ.สัมมากร พ.ย.50-ธ.ค.54 525.89 525.89 100.00
Aqua Divina by Sammakorn บานพรอมท่ีดิน 200 66-2-22.1 41-3-60.1 บมจ.สัมมากร มิ.ย. 52-ธ.ค.58 995.94 727.64 73.06
Flora Divina by Sammakorn บานพรอมท่ีดิน 181 43-2-3.6 28-3-83.9 บมจ.สัมมากร มิ.ย. 53-ธ.ค.58 492.24 307.89 62.55  
 

วันที่เปดขาย ราคาขาย มูลคาโครงการ           ความคืบหนาการขาย วิธี ยอดรับรู มูลคาที่ขาย    จํานวนที่โอนแลว
ชือ/ทีตังโครงการ โครงการ ตอหนวย (ลานบาท) มูลคาทีขายแลว รอยละของ รับรู รายไดสะสม ใหกลุมผูบริหาร หนวย มูลคา

(ลานบาท) มูลคาโครงการ รายได (ลานบาท) หรือผูถือหุน (ลานบาท)
สมัมากรมีนบุรี 1/ถ.สามวา 23 ธ.ค.2535 2.4-7.8 1,302.90 1,185.51 90.99 1 1,185.51 ไมมี 384 1,185.51
สมัมากรนิมิตใหม/ถ.นิมิตใหม 25 ธ.ค.2537 2.3-5.1 1,579.40 1,551.51 98.23 1 1,465.88 ไมมี 551 1,465.88
สมัมากรรังสติ คลอง 2/ถ.รังสติ-นครนายก 25 พ.ย.2538 2.4-7.8 1,322.50 1,076.84 81.42 1 1,024.45 ไมมี 291 1,024.45
สมัมากรรังสติ คลอง 7/ถ.รังสติ-นครนายก 25 พ.ย.2539 2.2-5.4 1,997.97 860.79 43.08 1 762.29 ไมมี 285 762.29
สมัมากรมีนบุรี 2 /ถ.สามวา 9 มี.ค.2545 2.5-3.9 801.09 858.19 107.13 1 793.58 ไมมี 252 793.58
สมัมากรนครอินทร /ถ.นครอินทร 9 เม.ย.2547 4.7-7.9 1,372.57 1,372.57 100.00 1 1,372.57 ไมมี 236 1,372.57
สมัมากรราชพฤกษ /ถ.ราชพฤกษ 29 มี.ค.2549 3.1-5.5 1,199.79 1,199.79 100.00 1 1,199.79 ไมมี 294 1,199.79
สมัมากรรามคําแหง /ถ.รามคําแหง 22 มี.ค.2551 3.1-5.5 750.20 339.97 45.32 1 285.28 ไมมี 119 285.28
Aqua Divina by Sammakorn 9 ก.ย.2553 5.5-20.4 1,402.73 903.19 46.14 1 422.10 ไมมี 82 422.10
Flora Divina by Sammakorn 17 ก.พ.2556 3.1-5.6 693.29 60.06 8.66 1 33.20 ไมมี 9 33.20  
 

2.2 ตลาดและภาวะการแขงขัน 
การเตรียมความพรอมของบริษัทฯ เพื่อใหสามารถแขงขันได จึงจําเปนอยางยิ่งที่บริษัทฯจักตองเตรียมความพรอม

ทั้ง 4 ดาน ใหมีศักยภาพในการแขงขัน  อันไดแก  
1. ความพรอมทางดานการเงนิ และสภาพคลอง  โดยการปรับโครงสรางทางการเงนิใหเหมาะสมกบัลักษณะ

การพัฒนาโครงการ เตรียมวงเงินหมุนเวียนใหเพียงพอ เพื่อปองกันปญหาขาดสภาพคลอง หาก
โครงการไมสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว 

2. ความพรอมดานการตลาดและการขาย โดยการวิเคราะหการตลาดทั้งทางดานอุปทาน และอุปสงค   เพื่อ
นํามากําหนดตําแหนงผลิตภัณฑใหสอดรับกับชองวางทางการตลาด โดยการพัฒนาสินคาใหเหมาะสม
กับกลุมลูกคาเปาหมายทั้งทางดาน รูปแบบสินคา (Product) ราคา (Price) ชองทางการตลาด 
(Distribution channel)  และรูปแบบการสงเสริมการขาย (Promotion)  



 
แบบ 56-1 ป 2556                                                                                   

5 
 

3. ความพรอมดานการกอสรางและพัฒนาโครงการ  เตรียมแผนการบรหิารโครงการกอสราง ทั้งในชวง
เวลากอนลงมอืกอสราง  ระหวางการกอสราง  และหลังการกอสราง  ใหเปนระบบและรัดกุม  เพือ่ลด
งานแกไขใหเหลือนอยที่สุด (Zero Defect Program) อันจะสงผลถึงการลดปญหาการโอนกรรมสิทธิ์
ลาชา การซอมแซมหลังการโอนกรรมสิทธิ์ ซ่ึงจะทําใหภาพลักษณของบริษัทฯอยูในใจของผูบริโภค
ตลอดไป ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาความสัมพันธอยางสรางสรรคกับลูกคา (Customer 
Engagement Program) 

4. ความพรอมดานทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานได
เรียนรูเพิ่มเติม ทั้งจากการสงเขารับการฝกอบรมในสถาบันการศึกษา การพัฒนาระบบงานใหบคุลากร
ทํางานอยางมปีระสิทธิภาพ การสรางสรรคบรรยากาศในที่ทํางานใหเกิดความสามัคคีกลมเกลียว การ
กําหนดเปาหมายในการทํางานรวมกนัอยางสรางสรรค (Management by Objective) อันจะนํามาซึ่ง
ผลสําเร็จของงานอยางมีคุณภาพ  ทันเวลา  และภายใตตนทุนที่กําหนดไวได 
 

(ก) นโนบายและลักษณะการตลาด 
  นโยบายการตลาดของป 2556   

• บริษัทฯ มีโครงการที่อยูระหวางการพัฒนาทั้งสิ้น 9 โครงการ คือ โครงการสัมมากรมีนบุรี 1   
โครงการ   สัมมากรมีนบุรี 2  โครงการสัมมากรนิมิตใหม  โครงการสัมมากรรังสิต คลอง 2   โครงการสัมมากรรังสิต 
คลอง 7  โครงการสัมมากรรามคําแหง  โครงการ Aqua Divina   โครงการ Flora Divina และโครงการ S9 Condominium 

• บริษัทฯ มุงพัฒนาโครงการใหมีคุณภาพดี เปนที่พอใจของลูกคา โดยเนนการดแูลทั้งสภาพแวดลอม
สังคม  ชุมชน คุณภาพงานกอสราง และการบริการ สําหรับโครงการที่จะเปดใหม ไดกําหนดแนวคิดการพัฒนาโครงการ
อยางชัดเจน มจีุดเดน และจุดขายที่แตกตางจากคูแขง 

• บริษัทฯ เนนการพัฒนาโครงการในระดับราคา 3-8 ลานบาท เปนหลัก แตอาจมีบางพื้นที่ที่มีศักยภาพ
สูงจะพัฒนาโครงการในระดับราคาประมาณ 9-20  ลานบาท 

  กลยุทธการตลาด 
• บริษัทฯ ยดึมั่นในนโยบายหลัก คือ การผลิตสินคาและบริการที่เนนการตอบสนองความตองการและ     

ความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ โดยไมเพียงเนนคุณภาพงานกอสรางเทานั้นแตยงัเนนการสรางสังคมการดูแล     
สภาพแวดลอมในโครงการ ความปลอดภยั และความสะดวกสบายของสมาชิกในโครงการดวย 

• บริษัทฯเนนการเลือกทําเลที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตเปนหลักโดยการจดัซื้อที่ดิน เพื่อการพัฒนา
ที่ดินติดถนนใหญ การคมนาคมสะดวก ในปจจุบันแบงออกเปน 3 โซน คือ โซนทิศตะวนัออก ไดแก โครงการสัมมากร
มีนบุรี  โครงการสัมมากรนมิิตใหม โครงการสัมมากรรามคําแหง และโครงการ Aqua Divina  โซนทิศเหนือ ไดแก 
โครงการสัมมากรรังสิต คลอง 2  และโครงการสัมมากรรังสิต คลอง 7 โซนทิศตะวนัตก ไดแก  โครงการสัมมากรนคร
อินทร  โครงการสัมมากรราชพฤกษ  โครงการ Flora Divina  และโครงการ S9 Condominium 
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การวางแผนการตลาด 
บริษัทฯไดจัดใหมีการเก็บขอมูลดานความตองการ และความพึงพอใจของลูกคาอยางตอเนื่อง เพื่อนํามา

วิเคราะหและประมวลผล เพื่อใชในการวางแผนการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา นอกจากบริษัทฯ      
จะเนนเรื่องการเลือกทําเลเปนสําคัญแลว ยังคํานึงถึงการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ในราคาสมเหตุสมผล และมีการโฆษณา
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง รวมถึงการวางแผนจัดการสภาพโครงการและบรรยากาศในโครงการใหรมร่ืนสวยงาม 

  ท่ีตั้ง 

• ในการเลือกทําเลที่ตั้งโครงการนั้นบริษทัฯ จะเนนในทําเลที่มีศักยภาพสูง มีแนวโนมเจริญเติบโตใน
อนาคตโดยดจูากเสนทางการขยายตวัดานการคมนาคม  และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซ่ึงแตละโครงการของ    
สัมมากรมีจุดเดนที่ทําเลตั้งอยูติดถนนใหญ การเดินทางสะดวก ซ่ึงการเลือกทําเลที่ดีนีถื้อเปนกลยุทธหลักของบริษทัฯ ซ่ึง
ในการเลือกทาํเลนั้นมีการศกึษาความเปนไปไดดานการขยายตวัของชมุชน ประชากร ถนน และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ ปจจุบันบริษัทฯ มีโครงการอยูระหวางพัฒนาทั้งสิ้น 9 โครงการ คือ โครงการสัมมากรมีนบุรี 1 โครงการสัมมากร         
มีนบุรี 2 โครงการสัมมากรนิมิตใหม โครงการสัมมากรรังสิต คลอง 2 โครงการสัมมากรรังสิต คลอง 7 โครงการ      
สัมมากรรามคําแหง   โครงการ Aqua Divina   โครงการ Flora Divina  และโครงการ S9 Condominium 

  สินคาท่ีมีคุณภาพ  
• ดานการพฒันาคุณภาพของผลิตภัณฑ บริษัทฯ ใหความสําคัญดานคุณภาพงานกอสราง มีการดูแล

ควบคุม และตรวจสอบงานกอสรางใหไดมาตรฐาน และดานคุณภาพงานบริการ คุณภาพของสิ่งแวดลอมที่รมร่ืนใน
โครงการ  รวมถึงความปลอดภัย และคุณภาพของสงัคมโดยรวมของโครงการดวย ซ่ึงการพฒันาคุณภาพสังคมใน
โครงการนั้นบริษัทฯ ถือวาเปนสิ่งสําคัญ เพราะจะเปนรากฐานของการอยูรวมกัน ชวยเหลือเกื้อกลูซ่ึงกันและกนั ซ่ึงจะ
ทําใหสังคม   นาอยูและมีความสุข  โดยบริษัทฯ จดักิจกรรมสงเสริมใหลูกบานในโครงการตางๆ มีกิจกรรมรวมกนัอยาง
สม่ําเสมอ  โดยบริษัทฯ มุงเนนการบริการอยางตอเนื่อง เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด  

  ราคา  

• บริษัทฯ ใชกลยุทธการตั้งราคาที่ใกลเคียงกับคูแขง โดยเปรียบเทยีบในทําเลเดียวกนั สภาพบรรยากาศ      
โครงการ ขนาดที่ดิน และพื้นที่ใชสอย แตมีความแตกตางทางดานแนวคิด และจดุขาย เปนลักษณะเฉพาะของแตละ  
โครงการ ซ่ึงทําใหราคาขายแตกตางจากคูแขง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเนนการบริหารตนทุน ตัง้แตตนทุนทางการเงิน       
ตนทุนคาที่ดิน ตนทุนการพฒันาโครงการ และตนทุนการกอสราง ซ่ึงการบริหารตนทุนดังกลาว เปนการบริหารตนทุน
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยดึหลักการ คือ ผลิตสินคาและบริการที่ไดมาตรฐานตรงตามความตองการของลูกคาใน 
ราคาที่เหมาะสม โดยบริษทัฯ เนนการพัฒนาที่ดินและสรางบาน เพื่อขายใหแกผูมีรายไดปานกลางในระดับราคา 3-8 
ลานบาท ขนาดที่ดิน 50-70 ตารางวา  ขนาดบาน 120-200 ตารางเมตร เปนหลัก ซ่ึงกลยุทธในการตัง้ราคานั้นใชหลักการ
ตั้งราคาใหสมเหตุสมผล ซ่ึงแตละโครงการจะแตกตางกนัตามทําเลที่ตั้ง ขนาดที่ดิน และขนาดบาน 
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  ชองทางการจําหนาย 

• บริษัทฯ เนนการขายทีสํ่านักงานขายโครงการเปนหลัก โดยสรางบรรยากาศใหอบอุนประทบัใจ มี
บาน      ตัวอยางที่ตกแตงหรูหรา สวยงาม ตามสมัยนิยมเพื่อใหลูกคาสามารถเขาใจรายละเอยีดของแบบบาน ชวยการ
ตัดสินใจใหงายขึ้น นอกจากนี้ยังไดออกบธูในงานบาน และคอนโดตามความเหมาะสม เพื่อนําเสนอโครงการของบริษัท
ฯใหเปนที่รูจักมากขึ้น 

  การโฆษณา และประชาสัมพันธ 

• ดานการโฆษณาประชาสมัพันธนั้น บริษัทฯ เนนการประชาสัมพันธแบบเจาะจงกลุมเปาหมาย โดย
ดําเนินการอยางตอเนื่อง ส่ือหลักที่ใช คือ ปายโฆษณา ทั้งบิลบอรด และมินิบอรด ไดเรคเมล อีเมล และสื่ออิเลคทรอนิค
ตางๆ ในโซนที่ตองการเนนการประชาสมัพันธ เพื่อเปนการใชงบประมาณอยางประหยัด และเกดิประสิทธิภาพสูงสุด 
ซ่ึงการโฆษณาประชาสัมพันธในแบบเจาะกลุมนี้ตองอาศัยระบบฐานขอมูล ซ่ึงบริษัทฯ มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลดาน
การตลาดอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

• ดานการสงเสริมการขาย บริษัทฯ ไดจัดทําอยางตอเนือ่ง  เพื่อเรงรัดการตัดสินใจของกลุมเปาหมายให
เร็วยิ่งขึ้น   

• บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมสังคม โดยมีโครงการรวมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) 
โดยมี โครงการรวมกันพัฒนาหมูบาน ซ่ึงเปนโครงการพัฒนาแบบองครวมในระดับหมูบาน เพื่อขจัดปญหาความยากจน
ที่    ตนเหตุ ซ่ึงในโครงการดังกลาวนี ้ชาวบานจะมีสวนรวมในการพฒันาทุกขั้นตอน โดยบรษิัทฯไดเขาไปรวมพัฒนา       
หมูบานหนองขวาง  หมู 9  ตาํบลโคกกลาง  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย 

  การบริการ 

• บริษัทฯ ใหความสําคัญการใหบริการแกลูกคาอยางมีคุณภาพ โดยมีการวดัความพึงพอใจของลูกคา
ตอการบริการในดานตางๆ และนําขอมูลเหลานั้นมาปรับปรุงพัฒนา นอกจากนี้ยังมีการอบรมพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนื่องใหตระหนกัถึงความสําคัญของลูกคา เขาใจความตองการของลูกคา และใสใจการใหบริการ เพื่อใหลูกคาไดรับ
ความพึงพอใจสูงสุด 

  การสรางภาพลักษณ 

• บริษัทฯ มกีารพัฒนาภาพลักษณใหทนัสมัยขึ้น โดยใหกลุมเปาหมายยังสามารถเชื่อมโยงความมั่นคง 
และประสบการณที่ดีในอดตีกับภาพลักษณใหมที่ทันสมัยขึ้น และไดปรับเปลี่ยนโลโกใหมใหสอดคลองกันดวย 

  ลักษณะลูกคากลุมเปาหมาย 
   การจัดแบงลักษณะของลูกคากลุมเปาหมายแบงออกเปน  2 ประเภทใหญ  คือ 
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 ก.  กลุมลูกคาเดิม 
หมายถึง กลุมลูกคาที่อาศัยและซื้อบานในโครงการของสัมมากรอยูแลว ลูกคากลุมนี้จะเปนกลุมที่บริษัทฯ

ใหบริการดแูลชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อใหเปนสังคมคุณภาพ ลูกคากลุมนี้จะเปนกลุมที่แนะนําญาติ พี่นอง 
เพื่อน มาเปนลูกคาใหม หรือขยับขยายซื้อบานในโครงการของสัมมากรเพิ่มในเวลาตอมา 

ข.  กลุมลูกคาใหม 
หมายถึง กลุมที่ยังไมไดซ้ือบานของสัมมากร ในกลุมนีส้ามารถแบงยอยออกเปน 

•  กลุมที่เคยแวะชมโครงการ จะเปนกลุมทีบ่ริษัทฯ ใหความสําคัญ เพราะถือวามีความตองการซื้อบาน จะมี
การจัดเกบ็ขอมูลลูกคาเพือ่นาํมาวิเคราะหความตองการ และนําเสนอสินคาที่ตรงตามความตองการของลกูคา บริษัทฯ        
จะสื่อสารขอมลูใหลูกคาอยางตอเนื่องทั้งทางเอกสาร และการติดตอจากพนักงานขาย 

•  กลุมที่ยังไมเคยแวะชมโครงการ จะเปนกลุมลูกคาที่ตองใชกลยุทธการโฆษณาประชาสัมพันธ เพื่อใหเขาถึง
ลูกคา และกระตุนใหเกิดความสนใจ  พรอมทั้งเชิญชวนใหแวะเยี่ยมชมโครงการ และบริษัทฯ ยังนําปจจัยดานอื่นมาพิจารณา
เพื่อหากลุมลูกคาเพิ่มขึ้นดวย เชน 

 - ดานทาํเลทีอ่ยูอาศยั กลุมลูกคาของสัมมากรสวนใหญอาศัยอยูในรัศมปีระมาณ 10 กิโลเมตร รอบโครงการ และ
ในกรณีที่มีการตัดถนนใหมหลายเสนทาง ซ่ึงทําใหเกดิกลุมเปาหมายในทําเลใหมๆ  ที่สามารถเดินทางมาถึงโครงการ 
และสามารถเดินทางไปทํางานไดสะดวก 

 -   ดานอายุ กลุมเปาหมายหลักของสัมมากรมีอายุในชวง 25-35 ป และชวง 36-45 ป  
  -   ดานสถานะทางสังคม กลุมเปาหมายหลักของสัมมากรจัดอยูในระดับ C-B ซ่ึงสอดคลองกับระดับราคาของ
สินคา คือ สวนใหญประมาณ 3-5 ลานบาท 

 
(ข) ภาวะอุตสาหกรรมการและแขงขนั 

•  สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม  

 ในป 2556  สวนแบงตลาดของที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รอยละ 70 อยูใน 10 ผูประกอบการ
รายใหญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ตองยอมรับวาธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย เขาสูยุค “ปลา
ใหญ กิน ปลาเล็ก”  เนื่องเพราะไดเปรยีบทั้งทางดานเงนิทุน  ตนทุนการกอสรางเฉลี่ยตอหนวยขาย (Economy of scale)  
เครือขายการตลาดและการสือ่สารองคกร  ช่ือเสียงผูประกอบการและตราสินคา (Brand)   รวมทั้งธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยยังตองใชเงนิลงทุนสูง   จึงทําใหบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ตองปรับกลยุทธใหเขาถึงตลาด
เปาหมาย  โดยอาจตองเปนตลาดเฉพาะมากขึ้น (Niche Market)    

แตอยางไรก็ตามเนื่องจากกําลังซื้อใหม ๆ  ที่มีทางเลือกมากขึ้นตลาดอาคารชุดก็ยังคงเปนตลาดที่มีแนวโนมไดรับ
ความนิยมอยางตอเนื่อง   เนื่องเพราะหลากหลายปจจยั   เชน   คาน้ํามันที่มีแนวโนมราคาสูงขึ้น    ทําใหตนทนุในการเดินทาง
สูงขึ้น ขนาดของครอบครัวมีแนวโนมเปนครอบครัวเดี่ยวจํานวนสมาชิกในครอบครัวลดลง ลักษณะการใชชีวิตเปนสังคม
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เมืองมากขึ้น การขนสงโดยสารดวยระบบราง (รถไฟฟา) ขยายเขตการใหบริการเพิ่มขึ้น ที่ดินมีราคาเพิม่สูงขึ้นมากโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในแนวทางรถไฟฟา  ฯลฯ   จึงทําใหผูประกอบการจํานวนมากเขาสูสินคาประเภทอาคารชุดมากขึ้น  ดังนัน้ไมวาจะ
เปนแนวราบหรืออาคารชุดในป 2557  ยังคงมีการแขงขันกันสูง ทั้งทําเลในกรุงเทพฯ ปริมณฑล  จังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยว 
เชน ภูเก็ต  เชยีงใหม   พัทยา   หัวหิน   เขาใหญ  รวมทั้งหัวเมืองศนูยเศรษฐกิจ  เชน  นครราชสีมา   ขอนแกน   อุดรธานี 
หาดใหญ ฯลฯ  

ความพรอมในการแขงขนัของ บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 
 บริษัทฯ อยูในแวดวงธุรกิจบานจดัสรรมาแลวเปนเวลานาน มีความรู มีความเขาใจในธุรกจิดงักลาวเปนอยางด ี 
ลูกคาจึงใหความเชือ่ถือและวางใจในคุณภาพและมาตรฐานบานจดัสรรของบริษทัฯ โดยเฉพาะผูมีรายไดระดับปานกลาง 
นอกจากนี้บริษัทฯไดเลือกทาํเลซึ่งมีความเจริญเปนที่นยิมของตลาด อันถือเปนปจจยัสําคัญของการตัดสินใจของลกูคาบาน
จัดสรรของบรษิัทฯ จึงไดรับการตอบรับดวยดเีสมอ 

 บริษัทฯ ไดเตรยีมความพรอมเพื่อใหสามารถแขงขันได     จงึจําเปนอยางยิง่ที่บริษัทจักตองเตรียมความพรอมทั้ง 
4 ดานใหมีศักยภาพในการแขงขัน  อันไดแก :- 

1. ความพรอมทางดานการเงนิ และสภาพคลอง    โดยการปรับโครงสรางทางการเงินใหเหมาะสมกับลักษณะการ
พัฒนาโครงการ  เตรียมวงเงินหมุนเวยีนเพื่อปองกันปญหาสภาพคลองหากโครงการไมสามารถดําเนินการไดตามแผนที่
กําหนดไว 

2. ความพรอมดานการตลาดและการขาย  โดยการวเิคราะหการตลาดทั้งทางดานอุปทาน และอุปสงค   เพื่อนํามา
กําหนดตําแหนงผลิตภัณฑใหสอดรับกับชองวางทางการตลาด  โดยการพัฒนาสินคาใหเหมาะสมกบักลุมลูกคาเปาหมายทั้ง
ทางดาน  รูปแบบสินคา (Product)  ราคา (Price)  ชองทางการตลาด (Distribution channel)  รูปแบบการสงเสริมการขาย 
(Promotion)  

3. ความพรอมดานการกอสรางและพัฒนาโครงการ  เตรียมแผนการบริหารโครงการกอสราง ทั้งในสวนของกอน
การกอสราง  ระหวางการกอสราง  และหลังการกอสราง  ใหรัดกุม  เพื่อลดงานแกไขใหเหลือนอยที่สุด (Zero Defect Program)  
อันจะสงผลถึงการลดปญหาการโอนกรรมสิทธิ์ลาชา  การซอมแซมหลังการโอนกรรมสิทธิ์   ซ่ึงจะทําใหภาพลักษณของ
บริษัทอยูในใจของผูบริโภคตลอดไป   ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาความสัมพันธอยางสรางสรรคกับลูกคา 
(Customer Engagement Program) 

4. ความพรอมดานทรัพยากรมนษุย และการพฒันาบุคลากร   บริษัทสงเสริมใหผูบริหารและพนกังานไดเรียนรู
เพิ่มเติม  ทั้งจากการสงเขารับการฝกอบรมในสถาบันการศึกษา   การพัฒนาระบบงานใหบุคลากรทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  
การสรางสรรคบรรยากาศในที่ทํางานใหเกดิความสามัคคีกลมเกลียว   การกําหนดเปาหมายในการทํางานรวมกันอยาง
สรางสรรค (Management by Objective)    อันจะนํามาซึ่งผลสําเร็จของงานอยางมีคณุภาพ  ทันเวลา  และภายใตตนทุนที่
กําหนดไวได 
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•  จํานวนคูแขงขัน   
  สําหรับคูแขงของบริษัทฯ สวนใหญเปนบริษัทพัฒนาอสงัหาริมทรัพยรายใหญ เชน บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด 
(มหาชน)  บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)  บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากดั (มหาชน)  บริษัท แสนสิริ จํากัด 
(มหาชน)  และบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และยังมบีริษัทจัดสรรรายยอยอีกหลายราย 

คูแขงรายสําคญัท่ีมีระดับราคาขาย กลุมเปาหมาย และที่ตั้งโครงการอยูในทําเลเดียวกับโครงการของสัมมากร 
โครงการ/ทําเล ที่ต้ัง โครงการ 
มีนบุรี  นิมิตใหม และสุวินทวงศ ถนนนิมิตใหม  

ถนนสุวินทวงศ 
บานราชพฤกษ, นลินเรสซิเดนท, เต็มสิริ แกรนดโฮม, บานบดินทร, โร ยัล
พารควิลล, เจ ดับบลิว  แกรนดธารา, นิรันดสิริ, เดอ รีแรคซ,  
บุญนิมิต, เอกวิน, พนาสนธิ์การเดนโฮม 8, พฤกษาปุริ รามอินทรา 

    
รามคําแหง ถนนรามคําแหง เพอรเฟคพารคสุวรรณภูมิ, พารคเวย ชาเล, เฟอรเฟค เพลส รามคําแหง 

สุวรรณภูมิ, สีวลี ราคําแหง วงแหวน, เดอตะวัน, คาซาวิลล วงแหวน 
  เทรนดี้ ธารา, The wayra การเดนสวีท อินดี้ โฮม และเค ซี  

 เนเชอรัล ซิต้ี รามคําแหง 
   
รังสิต-นครนายก คลอง 1 - 4 ถนนรังสิต - นครนายก พฤกษาวิลเลจ, ภัสสร 4, สถาพร, สินธานี, ดิสคอฟเวอรี่, บาหลีกา, 
   ลีฟว่ิงนารา,  อินนิซิโอ, เดอะ ซินนอรี่(พฤกษา) คาซาวิลล 
   
รังสิต-นครนายก คลอง 5 - 13 ถนนรังสิต - นครนายก บานทรัพยธานี, ศุภาลัย วิลล,  ฟอรเรสโฮม, พฤกษา วิลเลจ 2, ธารสิริ  
  ไลพ บางกอก บูเลอวารด รังสิต, ธัญญาภิรมย คลอง 5 
นครอินทร และราชพฤกษ ถนนนครอินทรและ เดอะคลัสเตอรวิลล, เดอะวิลลา, ศุภาลัย วิลล, ดิซิโอ ราชพฤกษ,   
 ราชพฤกษ เพอรเฟค เพลส  พระราม 5-ราชพฤกษ,  ธนันธร  มัณฑนา-ปน 
  เกลา  พระราม 5, โนเบิล จีโอ, ธนานนท, ประดับดาว 6, ภัสสร 7 

 ลภาวัน 15, บุราสิริ, บางกอก บลูเลอวารด , ฮาบิเทีย บอนด 
 

 
ศักยภาพในการแขงขนัของบริษัท 

• บริษัทฯไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008  แสดงถึงศักยภาพในการดําเนนิงานภายใน ซ่ึงสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการแขงขนั และเปนทีย่อมรับของลูกคา 

• บริษัทฯมีการจัดการดานการเงินที่เปนระบบ มีหนี้เงนิกูนอย ทําใหความเสี่ยงดานการเงิน และภาระดอกเบีย้
จายมีจํากัด และสถาบันการเงินใหการสนบัสนุนเปนอยางดี 

• บริษัทฯ มีผลการดําเนนิงานที่ผานมาอยูในเกณฑด ี มีกาํไรสะสมอยูมากทําใหมีศกัยภาพการทํากําไรสูง และ
สามารถใหผลตอบแทนผูถือหุนไดอยางสม่ําเสมอ 
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• บริษัทฯ มีความแข็งแกรงในตรา  “สัมมากร” ทําใหไดรับความเชื่อถือไววางใจจากลกูคา 

• บริษัทฯ เนนการใหบริการหลังการขายอยางตอเนื่อง ทาํใหลูกคาที่ซ้ือแลวเกดิความประทับใจ มกีารบอกตอ
หรือแนะนําเพือ่น ญาติ พี่นองมาซื้อ นอกจากนี้ลูกคาใหมที่แวะเขาไปในโครงการของสัมมากร ก็จะประทับใจในการ  
เอาใจใส ดแูลสภาพสังคม  ส่ิงแวดลอม และบรรยากาศในโครงการ 

•    บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของโครงการ ใหสามารถแขงขันไดดีทั้งในสภาวะการปจจุบัน  และใน
อนาคต 

นอกจากนี้ ไดมีการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานขอมูลความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง ทําใหสามารถพัฒนา
สินคา และบริการใหตอบสนองความตองการของลูกคาได 

 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) มีประสบการณในการทําธุรกิจบานจดัสรรมากวา 40  ป โดยมีกลุมเปาหมาย
หลัก คือ ผูมีรายไดระดับปานกลาง อาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล หลักในการพัฒนา โครงการบานจดัสรรของ
บริษัทฯจะเนนที่สภาพสังคม รวมถึงสภาพแวดลอม ระบบสาธารณูปโภค ส่ิงอํานวยความสะดวก ความปลอดภยัและการ
บริการหลังการขาย เพื่อใหเกิดสังคมคุณภาพทําใหบริษทัฯเปนทีย่อมรับตลอดมา 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมจีาํนวนโครงการคอนขางนอย และการกระจายตัวยังไมครอบคลุมทั่วทุกทําเลในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล ทําใหบริษัทเปนทีรู่จักเฉพาะในทําเลที่มีโครงการตั้งอยูเทานั้น ดังนัน้การโฆษณาประชาสัมพันธ 
จะเนนเจาะกลุมเปาหมายแบบเจาะจงในเขตพื้นที่ที่มีโครงการตั้งอยู  ส่ือหลักที่บริษัทฯ ใช ไดแก ปายโฆษณา  กาออกบูธ 
และ Direct Mail  ซ่ึงบริษัทฯไดมีการพฒันาฐานขอมูลของบริษัทฯ เพือ่ใหทราบถึงความตองการของกลุมเปาหมาย สามารถ
นําเสนอสนิคาที่ตรงกบัความตองการ ทาํใหสามารถบริหารงบประมาณในการโฆษณาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
(ก) ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ 

การผลิตและนโยบายการผลติ 

• บริษัทฯมีนโยบายการสรางที่อยูอาศัยประเภทบานเดีย่วระดับราคาปานกลาง เพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการที่อยูอาศัยของลูกคา นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมคุณภาพของผูรับเหมาให
มีการกอสรางบาน   ที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตามที่กําหนด เชน มกีารกําหนดมาตรฐานการกอสรางและ
วัสดุกอสรางเอาไว มีหวัหนางานประจําแตละโครงการคอยควบคุมดแูล และมีหนวยงานตรวจสอบ
รับผิดชอบตรวจตรางานของผูรับเหมาอยางสม่ําเสมอ 

การจัดหาวัตถดุิบ 

• ในการจัดซือ้ที่ดินนั้นบรษิัทฯ มีนโยบายจัดซื้อที่ดนิ โดยพิจารณาจากสภาพแวดลอมและความพรอม
ของระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเปนสําคัญ  เชน สามารถเดินทางไดสะดวก และมีศักยภาพในการที่
จะนํามาพัฒนา ทั้ง ในปจจุบนัและในอนาคต ซ่ึงการจัดซื้อที่ดินดังกลาวนั้นบรษิัทฯ อาจติดตอซ้ือผาน
นายหนา หรือติดตอซ้ือที่ดินโดยทีม งานของบริษัทฯโดยตรง 
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สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดบิ 

• สวนวัสดุกอสรางนั้น  สวนใหญใชวัสดภุายในประเทศ บริษัทฯ ใชวิธีเจรจาซื้อขายลวงหนาโดย 
ประมาณ-การจํานวนที่ตองใชในแตละป และทําขอตกลงกับผูขายไวเพือ่ใหมั่นใจวาจะสามารถจัดวสัดุ
เขาในกระบวนการกอสรางไดอยางตอเนือ่งและทันเวลา บริษัทฯ มีการตกลงซื้อขายวัสดุจากผูจาํหนาย
หลายราย ในขณะนี้มีจํานวนกวา 10 ราย เปนการปองกันปญหาความเสีย่งเรื่องการพึ่งพาผูจัดจําหนาย
นอยราย 

(ข)  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 ในการกอสรางที่อยูอาศัย และการกอสรางสาธารณูปโภคตางๆ ของโครงการ อาจมีผลกระทบ
ตอสภาพสิ่งแวดลอม ที่สําคัญ ไดแก ระบบระบายน้ําของโครงการ ที่ระบายน้าํเสียจากครัวเรือนเขาสู
แหลงน้ําสาธารณะ หาก ระบบบําบัดไมดพีอก็อาจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  สําหรับบริษัทฯ ไดมีการ
จัดทําระบบบําบัดน้ําเสียที่ถูกตองไดมาตรฐานและมกีารตรวจสอบซอมบํารุงอุปกรณตางๆ ใหมีสภาพ
พรอมใชงานไดดีอยูเสมอ ดงันั้นบริษัทฯ จงึไมมี  ปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมแตอยางใด 
 

2.4 งานที่ยงัไมไดสงมอบ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษัทมียอดขายบานที่อยูระหวางการรอรับโอนกรรมสิทธิ์ จํานวน 32 ยูนิต คิดเปน

มูลคาขายทั้งสิ้น 169.11 ลานบาท คาดวาสามารถโอนกรรมสิทธิ์ไดในชวงไตรมาสที่ 1-2 ของป 2557 และมียอดจองซื้อ 
อาคารชุดพักอาศัยจํานวน 184 ยูนิต มูลคา 303.81 ลานบาท คาดวาสามารถโอนกรรมสิทธิ์ไดในชวงไตรมาสที่ 2-3 ของป 
2558 
 

3. ปจจัยความเสี่ยง 
ในป 2556 ธุรกิจบานจัดสรรยังมีความเสี่ยงอยูมาก  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ มากมาย ทั้งดานเศรษฐกิจ

สังคม และการเมืองที่มีความไมแนนอนคอนขางสูง  ทั้งอาจมีเหตุมาจากปจจัยภายในองคกร และจากปจจัยภายนอกที่
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได โดยเฉพาะปญหาความวุนวายทางการเมือง ปญหาการขาดแคลนแรงงานและปญหา
คาแรงสูง  กระทบตอตนทุน ทําใหนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นและชะลอการลงทุน แตบริษัทฯ ไดมีการวิเคราะหและ
ติดตามความเสี่ยงตางๆ โดยมีมาตรการติดตามดูแลความเสี่ยงและมาตรการเตือนภัยลวงหนา เพื่อเพิ่มความระมัดระวัง
และลดผลกระทบ มิใหมีความรุนแรง ซ่ึงเชื่อวาจะทําใหธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเติบโตอยางยั่งยืนและมั่นคงตอไปได 

ปจจัยความเสี่ยงที่บริษัทฯ ตองติดตามดูแลเปนพิเศษ ในป 2557 มีดังตอไปนี้ 
3.1 ความเสี่ยงดานการแขงขัน 

ธุรกิจจัดสรรบานและที่ดินและคอนโดมิเนียมเปนธุรกิจที่มีการแขงขันกันสูงมาก เพราะมีผูประกอบการใน
ตลาดมากราย แตละรายก็เนนที่จะเพิ่มยอดขายและกําไร  ทําใหปริมาณการกอสรางบานและคอนโดมิเนียมมีมากกวา
กําลังซื้อ บานจัดสรรจําเปนตองสรางเปนการลวงหนาและกวาจะแลวเสร็จตองใชเวลาหลายเดือน ถาเกิดภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัว กําลังซื้อตกลง จะเหลือบานในสต็อคจํานวนมาก  ดังนั้นเพื่อใหขายบานได ผูจัดสรรจําเปนตองลดราคาลง ทํา
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ใหการแขงขันยิ่งรุนแรงขึ้น ยอดขายโดยรวมจะลดลง  ขณะที่ตนทุนยังสูงอยู  สวนคอนโดมิเนียมตองลงทุนมาก และใช
เวลากอสรางยาวนาน  เมื่อตลาดเปลี่ยนแปลงไปจะกลับตัวไดยาก 

ทางแกไข คือ ตองติดตามสถานการณตลาดบานจัดสรรและคอนโดมิเนียม โดยดูทิศทางภาวะเศรษฐกิจ
อยางใกลชิด ลดการปลูกสรางบานและคอนโดมิเนียมลวงหนาจํานวนมาก สรางบานและคอนโดมิเนียม โดยเนนคุณภาพ 
ควบคุมตนทุน ลดคาใชจาย เนนการบริการและเพิ่มความพึงพอใจใหแกลูกคา  ใชการตลาดและสรางความแตกตาง เพื่อ
รักษายอดขาย ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอกําไรโดยรวม 

3.2 ความเสี่ยงเรื่องกําลังซื้อลดลง 
ความเสี่ยงดังกลาว อาจเกิดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทําใหมีผลกระทบตอการสงออกอยางมี

สาระสําคัญ เมื่อการสงออกลดลงมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศคอนขางมาก เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจพึ่งพา
การสงออกในอัตราที่สูงทําใหเกิดปญหาการวางงาน ประกอบกับมีปญหารุมเราดานสังคมและการเมืองคอนขางหนัก มี
การชุมนุมตอตานรัฐบาลจํานวนมาก ยังไมรูสถานการณจะเปนอยางไร จึงอาจทําใหผูบริโภคขาดความเชื่อมั่น และ
ระมัดระวังเรื่องการใชจายมากขึ้น 

     ทางแกไข คือ บริษัทฯ ตองเนนการสรางบานคุณภาพในราคาที่แขงขันได โดยใชนวัตกรรมตางๆ เขามา
ชวยใหมากขึ้น ทั้งรูปแบบวัสดุ และกระบวนการกอสราง โดยบริษัทฯตองใชการตลาดใหหลากหลายมากขึ้น เพื่อกระตุน
ยอดขาย ในขณะที่ยังมีขอดี คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกูยังคอนขางต่ํา อาจเปนตัวกระตุนใหลูกคาเรงซื้อบานได เพราะถารอ
ชาไปดอกเบี้ยอาจปรับตัวสูงขึ้น ตนทุนจะสูงขึ้น ดังนั้นผูซ้ือบานในปนี้ก็จะไดรับประโยชน   หากเศรษฐกิจของประเทศ
เร่ิมดีขึ้นชัดเจนในครึ่งหลังของป และหากสถานการณการเมืองมีความมั่นคง ประชาชนจะมีความเชื่อมั่นสูงขึ้น คาดวา
กําลังซื้อนาจะเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงจะลดลง อยางไรก็ดีบริษัทฯตองติดตามสถานการณอยางใกลชิด 

3.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
ความเสี่ยงดังกลาว อาจเปนความเสี่ยงที่สําคัญยิ่งของบริษัทฯ โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตทางการเมืองและ

เศรษฐกิจการเงินเชนปจจุบัน เพราะหากเกิดปญหาขาดสภาพคลองจะทําใหเครดิตของบริษัทฯเสื่อมเสีย อันดับความ
นาเชื่อถือจะตกลง ตนทุนทางการเงินจะสูงขึ้น การหาแหลงเงินกูจะยากลําบาก ทําใหบริษัทไมสามารถดําเนินธุรกิจ
ตามปกติได กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง บริษัทฯจึงตองระมัดระวังเรื่องนี้เปนพิเศษ ปญหาขาดสภาพคลองจะ
เกิดไดจากการที่รายรับของกิจการไดต่ํากวาเปาหมายมาก ในขณะที่ยอดรายจายสูง หรือกรณีที่สภาพคลองมีนอย แตมี
การลงทุนเพิ่มจํานวนมาก หรือมีภาวะหนี้ผูกพันระยะสั้นที่ตองจายตามกําหนดเวลาจํานวนมาก 

ทางแกไข คือ บริษัทฯตองติดตามดูแลปญหาสภาพคลอง โดยเฉพาะรายรับรายจายอยางใกลชิด และตองไมกอ
หนี้จํานวนมากเกินขีดความสามารถที่จะชําระได จะตองชะลอการลงทุนที่จะกอภาระหนี้สินจํานวนมากออกไปกอน 
หากจําเปนตองลงทุนก็ตองประเมินความเสี่ยงอยางรอบคอบรัดกุมที่สุด นอกจากนั้น จะตองมีการเจรจาทําความตกลง
กับธนาคารใหผอนปรนมากที่สุดและจะตองมีการสํารองเงินสดใหเพียงพอ และขอวงเงินกูกับธนาคารไวจํานวนที่สูง
เปนพิเศษดวย และที่สําคัญตองมีสัญญาณไวคอยเตือนภัยเพื่อรูทันกอนที่จะเกิดปญหา 
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4. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
4.1 ลักษณะสําคัญของทรัพยสิน  ไดแก ที่ดินคงเหลือของบริษัทฯ ส้ินป 2556 มีจํานวนเนือ้ที่ทั้งหมด 361.61 ไร 

และมีมูลคาตามราคาตลาด 3,501.29  ลานบาท   

ท่ีตั้ง เนื้อท่ี (ไร) ลักษณะกรรมสิทธิ ภาระผูกพัน 
ถนนรามคําแหง (ขาเขา) 63.64 เปนเจาของ    มีภาระผูกพัน 
ถนนสามวา (มีนบุรี) 09.25 เปนเจาของ    มีภาระผูกพั 
ถนนนิมิตใหม 12.49 เปนเจาของ    มีภาระผูกพัน 
ถนนรังสิต นครนายก  คลอง 2 19.60 เปนเจาของ    มีภาระผูกพัน 
ถนนรังสิต นครนายก  คลอง 7 83.61 เปนเจาของ   ไมมีภาระผูกพัน           
ถนนรามคําแหง (ฝงขาออก) 02.78 เปนเจาของ    มีภาระผูกพัน            
ถนนรามคําแหง ซ.164  02.68 เปนเจาของ    ไมมีภาระผูกพัน 
ถนนรามคําแหง ซ.94  22.85 เปนเจาของ    ไมมีภาระผูกพัน 
ทางหลวง 345  93.19 เปนเจาของ    มีภาระผูกพัน   
ถนนราชพฤกษ 10.00 เปนเจาของ    มีภาระผูกพัน   
ถนนรัตนาธิเบศร (ซ.ปาไมอุทิศ) 06.72 เปนเจาของ    มีภาระผูกพัน   
ถนนรัตนาธิเบศร (ซอยทาอิฐ) 09.00 เปนเจาของ    มีภาระผูกพัน          
ตําบลบางเสร (โครงการในอนาคต) 25.80 เปนเจาของ    ไมมีภาระผูกพัน 
รวมทั้งสิ้น 361.61   

 
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากดั 

เมื่อป 2549 บริษัทฯไดรวมทุนกับ บริษัท ระยองเพยีวริฟายเออร จํากดั (มหาชน) เพื่อจัดตั้งบริษทัรวมทุนเพื่อ
พัฒนาศูนยการคาประชาคมแบบครบวงจร (Community Mall) ในทําเลที่เหมาะสม ในนาม  บริษัท เพยีวสัมมากร           
ดีเวลลอปเมนท จํากัด (Pure Sammakorn Development Co.,Ltd.) หรือ PSDC ดวยทนุจดทะเบยีน 225 ลานบาท 
โดยบริษัทฯลงทุนรอยละ 49 ในหุนสามัญ และเพิ่มทนุเมื่อวันที ่ 23 ส.ค.54 โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 350,000 
หุน มูลคาหุนละ 100 บาท รวมเปนเงนิ 35 ลานบาท รวมเปนทุนจดทะเบียน 260 ลานบาท  ทําใหบริษัทฯ มีสัดสวนการ
ถือหุนเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 49 เปนรอยละ 55.87  ทําใหเงินลงทนุในบริษัทรวมดงักลาวเปลี่ยนสถานะเปนเงนิลงทุนใน
บริษัทยอย  โดยเริ่มศูนยการคาแหงแรกบนที่ดินของบรษิัท อยูบริเวณดานหนาโครงการสัมมากรรังสิต คลอง 2 และในป 
2553 ไดเพิ่มสาขาที่ 2 หนาโครงการสัมมากรบางกะป ถนนรามคําแหง 110 และในป 2555 เพิ่มสาขาที่ 3 หนาโครงการ
สัมมากรราชพฤกษ ผลประโยชนที่ไดรับ คอื คาเชาและสวนแบงกําไร ซ่ึงจะสรางผลประโยชนตอบแทนระยะยาวใหแก
บริษัทฯ และยังเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกที่ดนิในโครงการแตละโครงการดวย และเปนการลดความเสี่ยงจากการทํา
ธุรกิจหลัก ดวย 
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บริษัท โปรคิวบ เวนเจอร จํากัด 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนจดัตั้งบริษัท โปรคิวบ เวนเจอร จํากัด ดวยทนุจดทะเบียน   
2 ลานบาท (เรียกชําระแลวรอยละ 25) เพื่อบริหารงานกอสราง โดยบริษัทฯ ลงทุนรอยละ 100 ในหุนสามัญของบริษัท 

 

4.3 ราคาประเมินท่ีดิน และสินทรัพยท่ีมีไวขายและใหเชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ท่ีมาของขอมูลราคาประเมินที่ดินมาจากกรมที่ดิน ณ 31 ธันวาคม 2556 

 
5. ขอพิพาททางกฎหมาย 

“ ไมมี” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาขายที่ดินตอตารางวากับ
ราคาประเมินโครงการ 

ราคาขาย. 
(บาท/ตรว.) 

ราคาประเมิน* 
(บาท/ตรว.) 

โครงการสัมมากรมีนบุรี 1 - 2 
โครงการสัมมากรนิมิตใหม 
โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 2 
โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 7 
โครงการสัมมากรนครอินทร 
โครงการสัมมากรราชพฤกษ 
โครงการสัมมากรรามคําแหง 
โครงการ Aqua Divina 
โครงการ Flora Divina 

19,000 – 30,000 
17,000 – 19,500 
24,000 – 30,000 
19,000 – 22,000 
32,000 – 35,000 
40,000 – 42,000 
40,000 – 47,000 
40,000 – 48,000 
26,000 – 30,000 

25,000 
19,000 
28,000 –  30,000 
17,000 – 18,500 
 35,000 
 35,000 
37,500 
43,000 
16,000 
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6. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอ่ืน 
6.1 ขอมูลท่ัวไป 

บริษัท : บริษัท  สัมมากร จํากัด  (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ / รอบปบัญชี : พัฒนาอสังหาริมทรัพย /  1 มกราคม - 31 ธันวาคม  
ทุนจดทะเบียนหุนสามัญ : 650,000,000  บาท  ทุนชําระแลว  589,410,340 บาท (มูลคาหุนละ 1 บาท)   

ที่ต้ังสํานักงานใหญ : 86  ศูนยการคาเพียวเพลส  ช้ัน 3  ถนนรามคําแหง  แขวงสะพานสูง                  
เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร 10240  

เลขทะเบียนบริษัท : เลขที่ บมจ. 290   
โทรศัพท : (02) 106-8300 
โทรสาร : (02) 106-8399 
Email address / Website :  contact@sammakorn.co.th  , www.sammakorn.co.th 

ท่ีต้ังสํานักงานขาย  : โครงการของสัมมากร 

 : โครงการ  Flora  Divina 
ที่ต้ังสํานักงาน  เลขที่ 49/6 ตําบลลําโพ  อําเภอบางบัวทอง 
  จังหวัดนนทบุรี  โทร.  086 333 6772 

 : โครงการ S9 Condominium 
ที่ต้ังสํานักงาน  ใกลสถานี MRT บางรักใหญ  โทร. 02 922 1622 

 : โครงการ Aqua Divina 
ที่ต้ังสํานักงาน  เลขที่ 99/126 ซอยรามคําแหง 94  ถนนรามคําแหง  แขวงสะพานสูง 
  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร โทร.  02 373 2999  
 : โครงการรามคําแหง 
ที่ต้ังสํานักงาน  เลขที่ 444/2  ซอยรามคําแหง 162/1  ถนนรามคําแหง  แขวงสะพานสูง  
 เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร โทร.  02 540 1777 
 : โครงการนิมิตใหม 
ที่ต้ังสํานักงาน  เลขที่ 49/4  ซอยนิมิตใหม 34  ถนนนิมิตใหม  แขวงสามวาตะวันออก   
 เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร โทร.  02 915 6700 
 : โครงการมีนบุรี 
ที่ต้ังสํานักงาน  เลขที่ 83/6 หมูที่ 2  ถนนสามวา  แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา  

กรุงเทพมหานคร โทร.  02 956 8383   
 : โครงการรังสิตคลอง 2 
ที่ต้ังสํานักงาน  เลขที่ 6 ซอยรังสิต-นครนายก 63 ซอย 1 ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี  
 จังหวัดปทุมธานี โทร.  02 996 0922-3  
 : โครงการรังสิตคลอง 7 
ที่ต้ังสํานักงาน  เลขที่ 130/333  หมูที่ 1  ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี โทร.  02 957 0930-1 
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บริษัทยอย  

 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)  รวมทุน กับ  บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) 

บริษัทยอย : บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด  
ประเภทธุรกิจ  ศูนยการคาใหเชา (Community mall) ภายใตแบรนด  “Pure Place”  

 ที่ต้ังศูนยการคา : ราชพฤกษ  62/26-32 หมูที่ 1 ตําบลออมเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด จังหวัดปทุมธานี 
   รามคําแหง  86  ถนนรามคําแหง  แขวงสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร 10240 

    รังสิตคลอง 2  819/1-3 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุร ีจ.ปทุมธานี 
 โทรศัพท : : (02) 372-3323-6 

โทรสาร : (02) 372-3327 
Email address / Website :   www.puresammakorn.co.th 

นายทะเบียนหลักทรัพย 

บริษัท : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
 ที่ต้ังสํานักงาน : อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ช้ัน 4, 6-7 เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก 

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
โทรศัพท : (66) 0 2229-2800, (66) 0 2654-5599 
โทรสาร : (66) 0 2359-1259 
Email address /Website :  contact.tsd@set.or.th , www.tsd.co.th 
 
 ผูสอบบัญชี 

บริษัท : แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
 ที่ต้ังสํานักงาน : ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา  193/136-137  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย            

เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท : (66) 0 2264 - 0777, 0 2661 9190 
โทรสาร : (66) 0 2264 - 0789 - 90, 0 2661 9192 

  รายช่ือผูสอบบัญชี   :  นางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844และ/หรือ 
     นายเติมพงษ  โอปนพันธ             ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501  

  นายกฤษดา  เลิศวนา                    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 

สถาบันการเงิน 

 : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 : ธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) 

6.2 ขอมูลสําคัญอ่ืน 
“ ไมมี” 



 
แบบ 56-1 ป 2556                                                                                   

18 
 

 
สวนที่ 2 : การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

 
7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่  3 กุมภาพนัธ 2537    
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 530 ลานบาท แบงเปนหุนสามญั 530 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ             

1 บาท มีทุนชําระแลวจาํนวน 450 ลานบาท  แบงเปนหุนสามัญ 450 ลานหุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และเมื่อวันที ่
25 ธันวาคม 2555 บริษัทไดจดทะเบียนเพิม่ทุนอีก 200 ลานบาท  รวมเปนทุนจดทะเบียน 650 ลานบาท 

7.2 ผูถือหุน 
กลุมผูถือหุน 10 รายแรก ณ วนัปดสมุดทะเบียนพกัโอนชาํระหุนเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 

ลําดับที่ 
No. 

ช่ือ 
Name 

จํานวนหุน 
No.of shares 

รอยละ 
% 

1 
 
2. 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
H.M. KING BHUMIBOL ADULYADEJ 
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) 
RAYONG PURIFIER PUBLIC COMPANY LIMITED 

171,219,800 
 
148,852,800 
 

29.05 
 
25.25 
 

3. ทานผูหญิงทัศนาวลัย  ศรสงคราม 
THANPUYING TASANAVALAI SORNSONGKRAM  

40,891,400 6.94 

4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
H.R.H. PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN 

33,333,333 5.66 

5 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCE 27,317,866 4.63 

6. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LONDON BRANCE 26,666,666 4.52 

7. 
 
8. 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
ABERDEEN GROWTH FUND 
กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
ABERDEEN LONG-TERM EQUITY FUND 

20,566,533 
 
10,662,400 

3.49 
 
1.81 
 

9. กองทุนเปด อเบอรดีน สมอลแคพ 
ABERDEEN Small Cap 

  8,890,333 1.51 

10. นายพรเสก   กาญจนการ ี
Mr. Pornsek Kanjana Jaree 

  8,000,000 1.36 
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7.3 นโยบายการจายปนผล 
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงนิปนผลใหกับผูถือหุน ในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิ สําหรับผลการ

ดําเนินงานป 2556  บริษัทฯมีกําไรสุทธิ 109.23 ลานบาท  จะจายเงินปนผลเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 41.26  ลานบาท       
โดยจายหุนละ 0.07 บาท  ในวันที ่ 2 พฤษภาคม 2557  ซ่ึงมีผลทําใหอัตราการจายเงินปนผลตอกาํไรสุทธิเทากับรอยละ 
37.77 เปรียบเทียบกับในป 2555  บริษัทฯจายเงินปนผลเปนจํานวนเงนิ 23.58 ลานบาท โดยจายหุนละ 0.04 บาท คิดเปน
อัตราการจายเงินปนผลตอกาํไรสุทธิเทากับรอยละ 47.91 ทั้งนี้บริษทัฯ คาดวาจะมีการจายเงินปนผลสําหรับปตอไป
ตามปกติทุกป ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม  โดยตองใหผูถือหุนไดรับประโยชนอยางสูงสุด 

ประวัติการจายเงินปนผลยอนหลัง 7  ป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *ขณะที่สงรายงานแบบ 56-1 ป 2556  อยูระหวางการเสนอขอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ในวันที่ 3 เม.ย.2557 
 

8. โครงสรางการจัดการ 
โครงสรางองคกร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

คณะกรรมการบริษัท (BOD)

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และ
กําหนดผลตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กลุมบริษัทในเครือ

คณะกรรมการบริหาร (ExCom)

กรรมการผูจัดการ (MD)

คณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักงานตรวจสอบภายใน(IAO)

สํานักกรรมการผูจัดการ

สายบริหารและการเงิน (FAF) สายบริหารการตลาด (MKF) สายบริหารงานกอสราง (CMF)

ฝายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ

(HAD)

ฝายบัญชี(ACD) ฝายการเงิน
(FAD)

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ(ITD)

ฝายขาย (SLD) ฝายการตลาด
(MKD)

ฝายวิศวกรรม
และออกแบบ

(EDD)

ฝายกอสราง
(CTD)

ฝายบริหารธุรการ
โครงการ(PMD)

ฝายบริหาร
คุณภาพ (QAD)

 
 

ป พ.ศ. กําไร (บาท) กําไรตอหุน (บาท) อัตราการจายเงินปนผล (บาท / หุน) 
2556 109,231590 0.19 0.07* 
2555 49,212,355 0.11 0.04 
2554 20,012,317 0.04 0.02 
2553 89,204,259 0.20 0.10 
2552 106,709,017 0.24 0.10 
2551 70,227,639 0.16 0.07 
2550 48,847,663 0.11 0.06 
2549 36,924,400 0.08 0.05 
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8.1 คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกมาจากผูที่มีความรูความสามารถ และมีประสบการณกวางขวางในสาขาตางๆ

และกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทใหมีจํานวนที่เหมาะสมและมคีวามสมดุลในการกํากับดูแลธุรกิจตางๆ 
ของบริษัทฯคือ ไมนอยกวา 5 คน และไมเกนิ 12 คน ซ่ึงในปจจุบันบริษัทฯมกีรรมการทั้งหมด จํานวน 12 คน 
ประกอบดวยกรรมการอิสระ4 คน เปนไปตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. และเพื่อใหมกีารถวงดุลระหวางกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหารกับกรรมการที่เปนผูบริหารบริษัทฯ มีกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 7 คน กรรมการบริหาร 4 คน องคประกอบ
ของคณะกรรมการบริษัทจึงนับวามีความเหมาะสมที่จะทําใหคณะกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้มิไดกําหนดจํานวนบรษิัทจํากดัที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตาํแหนงกรรมการ เวนแตกําหนดใหกรรมการไป
ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเกนิ 5 บริษัท ซ่ึงไมมีกรรมการทานใดดํารงตําแหนงเกนิในบริษัทจด
ทะเบียน และแตละทานไดปฏิบัติหนาที่และใหเวลาบริหารงานของบริษัทอยางเพยีงพอแตบริษัทฯ กําหนด 

 
คณะกรรมการบริษัท    Board of Directors 

1. พลเรือเอก หมอมหลวงอัศนี  ปราโมช 
ประธานกรรมการ 

1. Admiral Mom Luang Usni  Pramoj  
        Chairman  

2. นายพงส  สารสิน 
กรรมการ 

2. Mr. Pong  Sarasin 
 Director  

3. นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา 
กรรมการอิสระ 

3. Mr. Paron Israsena  
Independent Director  

4. นายกวี  อังศวานนท 
กรรมการ 

4. Mr. Kavi Ansvananda 
Director  

5. นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล 
กรรมการ 

5. Mr. Satja  Janetumnugul    
Director  

6. ดร.อภิชัย  จันทรเสน 
กรรมการอิสระ 

6. Dr. Abhijai Chandrasen 
Independent  Director  

7. พลตํารวจตรี ชินภัทร  สารสิน 
กรรมการ 

7. Police Major General Chinnapat Sarasin 
 Director  

8. นายพิพิธ  พิชัยศรทัต 
กรรมการ  

8. Mr. Bibit Bijaisoradat 
Director  

9. นายอนุทิพย  ไกรฤกษ 
กรรมการอิสระ 

9. Mr. Anuthip  Krairiks 
Independent Director 

10. นายสิทธิชัย  จันทราวดี 
กรรมการอิสระ  

10. Mr. Sitthichai  Chantravadee 
 Independent Director 

11. นายธวัช  อึ้งสุประเสริฐ 
         กรรมการ 

11. Mr. Tawat  Ungsuprasert 
Director 

12. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา 
กรรมการผูจัดการ  

12. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya 
Managing Director  
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คณะอนุกรรมการ  COMMITTEE 
 คณะกรรมการบริหาร                                        Executive Committee 

1. นายกวี  อังศวานนท 
ประธานกรรมการบริหาร 

1. Mr. Kavi Ansvananda 
Executive Committee Chairman 

2. นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล 
กรรมการบริหาร  

2. Mr. Satja  Janetumnugul    
Executive Director  

3. นายพิพิธ พิชัยศรทัต 
กรรมการบริหาร 

3. Mr. Bibit Bijaisoradat 
Executive Director  

4. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 

4. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya 
Executive Director and Managing Director 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ และ  Audit Committee and   
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   Risk Management Committee 
1. นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. Mr. Paron Israsena 
Audit Committee and Risk Management Chairman 

2. ดร. อภิชัย จันทรเสน 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. Dr. Abhijai Chandrasen 
Audit Committee and Risk Management  Member 

3. นายสิทธิชัย  จันทราวดี* 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. Mr. Sitthichai  Chantravadee 
Audit Committee and Risk Management  Member 

*กรรมการตรวจสอบที่มีความรู ความสามารถในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน 
 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และ กําหนดผลตอบแทน   Nomination  and  Remuneration Committee  
1.  ดร. อภิชัย  จันทรเสน 

ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด
1. Dr. Abhijai Chandrasen 

Nomination and Remuneration Committee  Chairman 
2. นายอนุทิพย  ไกรฤกษ 

 กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน 
2. Mr. Anuthip  Krairiksh  

Nomination and Remuneration Committee Member 
3. พลตํารวจตรี ชินภัทร  สารสิน 

 กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน 
3. Police  Major General Chinnapat Sarasin 

Nomination and Remuneration Committee Member 
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ตารางสรุปคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 
สรุปการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ป 2556 

รายช่ือ 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย 

วาระการดํารง
ตําแหนง 

การเขาประชุม/ 
การประชุม
ทั้งหมด 

คณะกรรมการ
บริหาร  

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดผลตอบแทน 

1.  พลเรือเอกหมอมหลวงอัศนี  ปราโมช เม.ย.55-เม.ย.58   4/4    
2.  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เม.ย.53-เม.ย.56 4/4  4/4  
3.   นายพงส  สารสิน เม.ย.53-เม.ย.56 2/4    
4. ดร.อภิชัย  จันทรเสน เม.ย.54-เม.ย.57 4/4  4/4 2/2 
5. พลตํารวจตรี ชินภัทร  สารสิน เม.ย.54-เม.ย.57 4/4   2/2 
6.      นายสิทธิชัย  จันทราวดี ** เม.ย.54-เม.ย.57 4/4  4/4  
7.      นายอนุทิพย  ไกรฤกษ  เม.ย.54-เม.ย.57 3/4   2/2 
8. นายกวี  อังศวานนท * เม.ย.55-เม.ย.58 4/4 11/11   
9. นายพิพิธ  พิชัยศรทัต * เม.ย.55-เม.ย.58 4/4 11/11   
10. นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล* เม.ย.53-เม.ย.56 4/4 11/11   
11. นายธวัช   อึ้งสุประเสริฐ เม.ย.56-เม.ย.59 3/3    
12. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา * เม.ย.53-เม.ย.56 4/4 11/11   

*      กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  
**    กรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน 

รายช่ือ 
 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการยอยชุดตาง ๆ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการ    
ตรวจสอบ 
และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกําหนดผลตอบแทน 

1.  พลเรือเอกหมอมหลวงอัศนี  ปราโมช ประธานกรรมการ    
2.  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการอิสระ  ประธาน  
3.  นายพงส  สารสิน กรรมการ    
4.  นายกวี  อังศวานนท กรรมการ ประธาน   
5.  ดร.อภิชัย  จันทรเสน กรรมการอิสระ  กรรมการ ประธาน 
6.  นายอนุทิพย  ไกรฤกษ กรรมการอิสระ   กรรมการ 
7.  พลตํารวจตรี ชินภัทร  สารสิน กรรมการ   กรรมการ 
8.  นายสิทธิชัย  จันทราวดี กรรมการอิสระ  กรรมการ  
9.  นายพิพิธ  พิชัยศรทัต กรรมการ กรรมการ   
10. นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล กรรมการ กรรมการ   
11. นายธวัช  อึ้งสปุระเสริฐ กรรมการ    
12. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการผูจัดการ   
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บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. กําหนดนโยบาย และวิสัยทัศน 
คณะกรรมการบริษัท มีความมุงมั่นที่จะกํากับดูแลกจิการของบริษัท ใหเปนบริษัทชั้นนําในธุรกิจบานจัดสรร 

ที่ไดรับความนิยมเชื่อถือจากประชาชน มีการดําเนนิธุรกิจดวยการบริหารจัดการทีแ่ข็งแกรง มีการพัฒนาบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพดีทีสุ่ด มีการบริการเกินความคาดหวัง เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท ภายใตการนํา
ของประธานกรรมการบริษัท มีภาวะผูนําและมีความเปนอิสระในการตดัสินใจ สามารถกําหนดนโยบาย และกํากบัดูแล
การดําเนนิงานของผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางประธากรรมการ
บริษัท และกรรมการผูจัดการออกจากกนัอยางชัดเจน และตองไมเปนบคุคลเดียวกัน 

2. บทบาท หนาที่ และความรบัผิดชอบ 
คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่กําหนดวิสัยทัศนนโยบาย พันธกิจ กลยุทธ เปาหมาย ภารกจิ และทิศทางการ

ดําเนินธุรกจิของบริษัทฯ ดูแลใหฝายบริหารปฏิบัติตาม วัตถุประสงค ขอบังคับตัวบทกฎหมาย และมติที่ประชุมผูถือหุน 
ดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต ระมัดระวัง โปรงใส กํากับดูแล และพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ใหเปนที่
ยอมรับในระดบัสากล พิจารณาแผนการดําเนินงานและพฒันาขีดความสามารถของบริษัทฯ ใหสามารถแขงขันกับผูอ่ืน 
ไดด ีรวมทั้งคอยติดตามดแูลใหฝายจดัการบริหารงานใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ของผูถือหุน และของผูมีสวนไดเสยีทั้งหลาย และจัดการแบงผลประโยชนนัน้ แกผูมี
สวนไดเสยีทุกฝายอยางเหมาะสมและเปนธรรม 

3.การบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดใหมรีะบบและ 

วิธีการบริหารความเสี่ยงที่เปนมาตรฐานสากล โดยมอบหมายให คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงประเมินประสทิธิภาพ
ของการบริหาร และสอบทานผลการประเมินความเสีย่ง และกระบวนการทํางานเพื่อควบคุมความเสี่ยงของหนวยงาน
ตางๆ และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งทบทวน และเสนอนโยบายที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง
อยางนอยปละ 1 คร้ัง รวมถึงใหความสําคญักับสัญญาณเตือนภยัลวงหนาหรือรายการผิดปกติ และใหเปดเผยไวใน 
รายงานประจําป 

4.การควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญในการเสริมสรางระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 

ที่มีประสิทธิภาพ โดยสงเสริมใหพนกังานทุกระดับ ตระหนกัถึงความสําคัญและการปฏิบตัิตามระเบียบปฏิบัติที่
เหมาะสมกับการดํา เนินงาน และพัฒนาคณุภาพพนักงานใหสามารถกาํกับ ควบคุม สอบทาน และประเมินผลการทํางาน
ไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

ในดานการตรวจสอบภายใน กําหนดใหสํานักงานตรวจสอบภายใน คือ นางสาวศิริวรรณ สุขไพเราะ ผูจัดการ
ฝายตรวจสอบ ขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีหนาที่ประเมินระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบดานการ
จัดการ การเงินและการปฏบิัติงานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน อํานาจดําเนินการ มติ คําสั่ง ระเบียบ และ
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธรุกิจ รวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบภายในเพื่อใหมัน่ใจวางาน
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ตรวจสอบเปนประโยชนกับหนวยงานตามเปาหมายทีก่ําหนดไว และคณะกรรมการตรวจสอบควรใหความเห็นถึงความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงไวในรายงานประจําป 

5. การกํากับดแูลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับคณะกรรมการบริษัท จดทะเบยีนเกี่ยวกับการกํากับ

ดูแลกิจการ จึงมอบหมายใหคณะกรรมการกํากับดแูลกจิการ กําหนดแนวปฏิบัต ิและปรับปรุงใหสอดคลองตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย (ก.ล.ต.) และ
มาตรฐานสากลคณะกรรมการบริษัท เปนผูกํากับดแูล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของ
บริษัทฯอยางสม่ําเสมอ เพื่อพิจารณา และเสนอแนวทางพัฒนาเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการดําเนนิธุรกิจใหยั่งยนื รวมทั้ง
การพัฒนาทรพัยากรบุคคลตามทางบริหารสมัยใหม ตลอดจนแนวนโยบายในการตรวจสอบใหเกิดความโปรงใส โดย
เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ เพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูมีสวนไดเสยีทุกฝาย และควรทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติ
ตามนโยบายตามหนวยงานกาํกับดูแล อยางเหมาะสม และทันเหตุการณอยางสม่ําเสมอ 

6. จริยธรรมธุรกิจ คูมือจรรยาบรรณ สําหรับกรรมการผูบริหาร และพนักงาน 
คณะกรรมการของบริษัท มีหนาที่กํากับดแูลใหฝายบรหิารจัดทําจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจ พรอมทั้งเผยแพร 

เพื่อสงเสริมใหพนักงานทุกคนมีมาตรฐาน และมีจติสํานึกดานจริยธรรมเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อใหภารกิจของบริษัทฯ บรรลุเปาหมายดวยพื้นฐานของคณุธรรม ความซื่อสัตยสุจริตและมีความโปรงใส 
โดยมีกรรมการ และผูบริหารระดับสูงประพฤติตนเปนแบบอยางที่ด ี

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ 
 บริษัทฯกําหนดใหมกีารประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment) เพื่อใชเปน
กรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ และเปรียบเทียบการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัทวา ไดดาํเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกจิการที่ไดอนุมัติไวและ/หรือตามแนวปฏิบัติทีด่ี 
(Good Practices) หรือไม เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการใหสอดคลองกับแนวนโยบายทีก่ําหนดไว ซ่ึง
ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการในป 2556 คะแนนที่ไดอยูในเกณฑดี 2.95 จากคะแนนเต็ม 3 
หรือ รอยละ 98.37    
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8.2 ผูบริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 9 ทาน ดังนี้ 

                 ฝายจัดการ          MANAGEMENT OFFICES 
1. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา 

กรรมการผูจัดการ 1. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya                  
Managing Director 

2. นางสุพรรณี   ตัณไชยศรีนคร 
ผูจัดการทั่วไป สายบริหารและการเงิน 

2. Mrs. Supannee   Tanchaisrinakron 
  General Manager Finance & Administration  Function 

3. นายวสันต   ซื่อตรง                                       
ผูจัดการทั่วไป  สายบริหารงานกอสราง 3. Mr.Wasun   Sutrong                                                     

General Manager Construction Management Function 

4. นางสาวสมศรี  กมลาพันธุ                          
ผูจัดการฝายบัญชี 4. Miss. Somsri  Kamalapun                              

Accounting Manager Dept. 

5. นางไขมุก พราหมณีย                                   
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ และ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5. Mrs. Khaimook Prahmanee                                            
HR & Administration Manager Dept &  Secretary    
to the Risk Management  Committee 

6. นางสาวศิริวรรณ  สุขไพเราะ                    
ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน  และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

6. Miss Siriwan Suhpairor                                       
Internal Audit Office & Secretary to the Audit 
Committee 

7. นายยุทธนา   ไชยสัตย                                
ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 7. Mr. Yuttana   Chaiyasat                               

Information Technology Manager Dep. 

8. นางอรุณี  บันเทิงสุข                                        
ผูจัดการฝายการเงิน 8. Mrs. Arunee  Bunturnsuk                                        

Finance Manager Dept. 

9. นางกาญจนรัตน   ล้ิมล้ําเลิศกุล                      
เลขานุการบริษัท 9. Mrs. Karnjanarat   Limlumlertkul                        

Company Secretary 
หมายเหต:ุ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 นางไขมุก   พราหมณีย ไดรับการแตงตั้งใหเปนเลขานุการบริษัท 

 
8.3 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้ง นางไขมกุ พราหมณยี ซ่ึงเปนผูทีม่ีคุณวุฒ ิ คุณสมบัติ และประสบการณที่

เหมาะสม  ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษทั โดยมีบทบาทและหนาที่ในการใหคําแนะนําดานกฏหมายและกฏเกณฑตางๆ
ที่คณะกรรมการตองทราบและปฏิบัติ  การจัดการประชมุผูถือหุนและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามขอ
กฏหมาย ขอบังคับของบริษัท และขอพงึปฏิบัติตางๆ  บันทึกรายงานการประชมุและติดตามใหมีการปฏิบัตติามมติที่
ประชุม  ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบถึงสิทธิตางๆของผูถือหุนและขาวสารของบริษัท  การดูแล
ประสานงานกจิกรรมตางๆของคณะกรรมการ  ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฏหมายกําหนด 
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8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงนิ 
คาตอบแทนสําหรับกรรมการของบริษัทฯและฝายจดัการ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  ดังนี้   

หนวย : บาท 

คาตอบแทนอืน่ๆ                 “ไมมี” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาตอบแทนของ จํานวน 
(คน) 

คาตอบแทน คาตอบแทนรวม ลักษณะคาตอบแทน 
ประธานกรรมการ กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท 12 300,000/คน/ป 204,000/คน/ป 2,544,000 คาตอบแทนรายเดือน 
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 216,000/คน/ป 192,000/คน/ป 600,000 คาตอบแทนรายเดือน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 18,000/คน/ครั้ง 16,000/คน/ครั้ง 200,000 เบี้ยประชุม 
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล 
และกําหนดผลตอบแทน 3 18,000/คน/ครั้ง 16,000/คน/ครั้ง 104,000 เบี้ยประชุม 

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู
สอบทานงบการเงิน 

1 - 16,000/คน/ครั้ง 64,000 เบี้ยประชุม 

ฝายบริหาร 5 - - 5,978,733 เงินเดือนและโบนัส 
ฝายจัดการ 7 - - 4,857,150 เงินเดือนและโบนัส 
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8.5 บุคลากร  
•   จํานวนบุคลากร 

จํานวนพนกังานของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวนทั้งสิ้น 154 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลตอบแทนพนักงานประจําป 
 ประเภทคาตอบแทน (บาท) ป 2554 ป 2555 ป 2556 
เงินเดือน / ลวงเวลา 47,307,624 47,101,557 47,760,524 
โบนัส  2,616,637  5,349,002  5,425,842 
ผลตอบแทนรวม 49,924,261 52,450,559 53,186,366 

 

 • ลักษณะผลตอบแทนที่ใหกับพนักงาน 
1. คาจางและเงนิเดือน 
2. กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม 
3. เงินรางวัลประจําป (พิจารณาตามความเหมาะสม และสภาพเศรษฐกจิ) 
4. เงินบําเหน็จ (พนักงานปฏิบัติงานไมนอยกวา 10 ปและออกจากงานโดยไมมีความผิดรายแรง) และ  

กองทุนเงินสํารองเล้ียงชีพ 
5. สวัสดิการตางๆ เชน คารักษาพยาบาล , ประกันชวีิตกลุม , ตรวจสุขภาพประจําป เครื่องแบบพนกังานฯลฯ 

จํานวนพนักงานสายงานหลกั / ฝายบริหารงานกอสราง จํานวนพนักงาน (คน) 
ฝายบริหาร 5 คน 
สํานักงานกรรมการผูจัดการ 2 คน 
สํานักงานตรวจสอบภายใน                                     4 คน 
ฝายบัญชี                                     10 คน 
ฝายกอสราง                                                       18 คน 
ฝายวิศวกรรมและออกแบบ                       11 คน 
ฝายการเงิน                                  4 คน 
ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 19 คน 
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 คน 
ฝายการตลาด 3 คน 
ฝายบริหารธุรการโครงการ 53 คน 
ฝายบริหารคุณภาพ 2 คน 
ฝายขาย 19 คน 
รวม 154 คน 
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• วินัยและมาตรการลงโทษ 
1. เตือนดวยวาจา 
2. ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
3. พักงานไมเกินครั้งละ 7 วัน โดยไมไดรับคาจาง 
4. เลิกจางโดยไดรับคาชดเชย 
5. เลิกจาง โดยไมไดรับคาชดเชย กรณีประพฤติ หรือกระทาํการที่ฝาฝนวนิัยขั้นรายแรง 

 •  นโยบายพัฒนาพนักงาน 
1. มีการคัดเลือกพนักงานอยางถี่ถวนเพื่อใหไดพนักงานที่มคีวามเหมาะสมสามารถรับผิดชอบและ

ปฏิบัติงานไดตรงกับลักษณะงานที่ไดรับมอบหมายไดด ี
2. มีการอบรมพนักงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหพนักงานมีทกัษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึน้ 
3. มีการประเมินผลงานของพนักงานอยางเปนระบบและเปดเผย 
4. มีการพิจารณาเลื่อนขั้นตามความเหมาะสมโดยจะพิจารณาจากพนกังานภายในองคกรกอน 
5. มีการพิจารณาผลตอบแทนตามผลงานอยางเปนธรรมและเปดเผย 

 
9. การกํากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) มีความมุงมั่นที่จะกาํกับดูแลกจิการของบริษัทฯ ใหเปน

บริษัทชัน้นําในธุรกจิบานจดัสรรที่ไดรับความนยิมเชื่อถือจากประชาชน มีการดําเนนิธรุกิจดวยการบริหารจดัการที ่ยึดหลัก      
ธรรมาภิบาลเปนสําคัญ มีการพัฒนาบุคลากรใหมีศกัยภาพสูง และสงเสริมใหมีการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพดี พรอมการ
บริการที่ประทับใจ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อเปน
กลไกการควบคุมและการถวงดุลอํานาจเพือ่ใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใสตรวจสอบได โดย
ไดจัดทํานโยบายจริยธรรมธุรกิจ คูมือจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อปลูกฝงใหทุกคนปฎิบัติ
หนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความเคารพในสิทธิความเทาเทียมกนัของผูอ่ืนและผูมีสวนไดเสยี ซ่ึงเปนสวนสําคญัในการ
เสริม สรางความเชื่อมั่นแกนกัลงทุน สถาบันการเงิน พนัธมิตรธุรกิจ  ผูถือหุน ลูกคา และผูมีสวนเกี่ยวของ มกีารดูแล
ส่ือสารใหเกิดความเขาใจและยึดถือเปนแนวปฎิบัติทั่วทั้งองคกร และประการสําคัญไดกําหนดวิสัยทัศนและ พันธกิจ
เพื่อใหทกุคนมีจุดมุงหมายในทิศทางเดยีวกัน และบริษัทฯมีแนวนโยบายจะเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เพื่อใหผูบริหาร พนักงาน ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย และบริษัทจดทะเบียนเห็น
ความสําคัญ และรวมมือกันใหเกิดการตอตานการทุจริตในวงกวาง รวมท้ังนํามาพัฒนาบริษัทฯ โดยใหเกิดการปฏิบัติงาน
ในทุกสวนงาน เพื่อสงเสริมการกํากับดแูลกิจการที่ดีในองคกรดวย ซ่ึงบริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ โดยเขาเปนแนวรวม
แลว  และจดัทําเปนนโยบายของบริษัทฯ พรอมทั้งทบทวนการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพื่อใชเปนแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการที่ดขีองบริษัทฯใหเปนไปตามมาตรฐานสากลซึ่งประกาศใชเมื่อปลายป 2556 และไดปรับปรุง
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯและผูถือหุนโดยมีขอปฏิบัติดังนี้ 
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1. สิทธิของผูถือหุน 
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกนั 
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
4. การเปดเผยขอมูล และความโปรงใส 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
9.2 คณะกรรมการชุดยอย 

บริษัทฯ กําหนดใหมีคณะกรรมการชุดยอยเฉพาะเรื่องขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการกํากบัดูแลและกลั่นกรอง
งานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานแทนคณะกรรมการบริษัท ไดแก คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
กํากับดแูลกิจการ โดยมวีาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ตามวาระของการครองตําแหนงกรรมการบริษัทและเมื่อครบ 
กําหนดออกตามวาระแลว อาจไดรับการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิัทแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไปได 

การประชุมคณะกรรมการชุดยอยเปนไปตามภาระหนาทีค่วามรับผิดชอบและตามความจําเปน เพื่อใหงาน
ลุลวงตามเปาหมายและใหรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท 

1.คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารกําหนดใหมกีารประชุมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง กําหนดวันประชุมไวลวงหนา

ตลอดปอยางชดัเจน โดยทําหนาที่กล่ันกรองนโยบาย กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงาน รวมทั้งกํากับดแูลและ
บริหารจัดการตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาธุรกิจของบริษทัฯมีการเติบโตอยางมั่นคงสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและการ
แขงขันพิจารณากําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจบริหารตางๆ รวมถึงตรวจสอบติดตามการดําเนนินโยบาย 
และแนวทางการบริหารงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการดําเนินงานและพจิารณากลั่นกรองโครงการ
ลงทุนขนาดใหญของบริษัท รวมทั้งดําเนนิการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และรายงานผลการดาํเนินงาน
ใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจําทกุเดือน 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน ซ่ึงในป 2556 มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารรวม 11 คร้ัง 

2.คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่วางหลักเกณฑ การกาํกับดูแลกจิการที่ดี สอบทานกระบวนการจดัทํา

รายงานฐานะการเงิน และกาํกับการดําเนนิงานของบริษัทใหถูกตองตามนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอกําหนดของหนวยงานกํากับดแูล สงเสริมใหพัฒนาระบบรายงานทางการเงินใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากลและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ โปรงใส และตรวจสอบ
ได โดยแตงตั้งใหกรรมการ 1 คน คือ นายสทิธิชัย จันทราวด ีเปนกรรมการที่มีความรูและประสบการณเพียงพอทีจ่ะทํา
หนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบยังทําหนาที่ในการสอบทานใหบริษัท 
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มีระบบควบคมุภายในที่เพยีงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที่ไดมาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารความเสีย่งที่มี
ประสิทธิภาพรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีการจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเปนอิสระในการปฏิบัตหินาที่และการแสดงความคิดเห็นตางๆ โดยให
หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและใหมีสิทธิในการพิจารณาแตงตั้ง 
โยกยาย ถอดถอนหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาอนุมัติงบประมาณและกําลังพลของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน และมสิีทธิจางที่ปรึกษาแนะนําทางวิชาชีพซ่ึงเปนบุคคลภายนอกได  นอกจากนี้ ยังมหีนาทีใ่นการพจิารณาผลการ
ปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของผูสอบบัญชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบในการเสนอตอที่ประชุมผู
ถือหุนใหเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชี โดยแตงตั้งผูสอบบัญชีแหง บริษัท สํานักงาน เอินสทแอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทในป 2556 ตอไปอีก 1 ป เปนปที่ 8 ในอัตราคาสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 66,000 บาท คิดเปนรอย
ละ 9.24 โดยกาํหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีและคาสอบทานงบการเงิน เปนจาํนวน 780,000 บาทและใชผูสอบ
บัญชีรายเดียวกับบริษัทยอย ดวย 

3.คณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดผลตอบแทน 
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน ทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑ นโยบาย และวิธีการ

พิจารณาสรรหาผูที่มีความรู ความสามารถ ช่ือเสียง เกียตปิระวัติที่ดแีละประสบการณเหมาะสมทีจ่ะไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการบริษัทฝายจัดการ และที่ปรึกษาของบริษทั ทดแทนผูที่พนจากตาํแหนงรวมทั้งพิจารณาทบทวนระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และมีหนาที ่ ศึกษา พิจารณา และติดตามการเปลี่ยนแปลงและ
แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร โดยพิจารณาผลสรุปขอมูล
คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯทีศู่นยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรพัยไดจัดทําขึน้ เปรียบเทยีบคาตอบแทนของบริษัทอื่นตามขนาดของทุนจดทะเบยีน กําไรสทุธิ กับ
คาตอบแทนกรรมการที่ไดรับอยูเพื่อเสนอเปนนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารใหมีความ
เหมาะสมตามหนาที่ความรบัผิดชอบและเปนธรรม คณะกรรมการทรพัยากรบุคคลฯ ไดกําหนดผลตอบแทนในป 2556 
เพิ่มขึ้นตําแหนงละ 1,000 บาท จากป 2554-2555 และไดกําหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละครั้ง 2 คร้ัง ในปที่ผานมา 
มีการประชุมจาํนวน 2 คร้ัง เพื่อพิจารณาและดําเนินงานตางๆ ตามความรับผิดชอบ ซ่ึงไดเปดเผยขอมูลดังกลาวไวใน
รายงานประจําป 

นอกจากนี้ในป 2556 คณะกรรมการทรพัยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน ไดเสนอคณะกรรมการ
บริษัทใหความเห็นชอบในการเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเปนนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนพเิศษใหกรรมการ
บริษัทที่ไมใชผูบริหารโดยทีป่ระชุมผูถือหุนอนุมัติเปนวงเงินไมเกินรอยละ 0.5 ของเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุนในป 
2556 

การอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารกําหนดไวดังนี ้
1.ผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการ และคาตอบแทนพิเศษกรรมการบริษัทที่

ไมใชผูบริหารโดยพิจารณาจากหนาทีแ่ละความรับผิดชอบตามนโยบายของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดผลตอบแทน 
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2.คณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของผูบริหารโดยพจิารณาจากหนาทีค่วาม
รับผิดชอบผลการปฏิษัติงานและผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดผลตอบแทน 

4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่กําหนดนโยบายและหลักเกณฑในการบริหารความเสี่ยงตาม

หลักสากลและการประเมนิความเสี่ยงของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยกําหนดมาตรการปองกันและสัญญาณเตือน
ภัย เพื่อจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม มีการกํากับดแูลใหทุกหนวยงานปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดทีเ่กีย่วของ 

ในป 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดกําหนดใหจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงเปนประจํา
ทุกไตรมาสและมีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงเปนประจําที่สําคญัไดแก ความเสี่ยงจากการขายและการโอนไมได
ตามเปาหมายและความเสีย่งจากขาดแคลนผูรับเหมางานกอสรางที่มีคุณภาพซึ่งจากการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง
ดังกลาวที่ผานมาเห็นวาอยูในระดับทีย่อมรับได แตทั้งนี้ไดพยายามแกไขรายการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหลดลง และไดมี
การทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทกุป 

 
9.3 การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกําหนดผลตอบแทน มีหนาที่สรรหาผูที่สมควรไดรับการแตงตั้ง
ทดแทนกรรมการ ฝายจัดการ และที่ปรึกษา ที่พนจากตําแหนง เสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน 
เพื่อลงมติแตงตั้งโดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ ความรู และความเชีย่วชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ จาก
ผูที่มีภาวะผูนํามีวิสัยทัศน เปนผูมีคุณธรรม มีจริยธรรม ประวัติการทํางานด ี และมีความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็นอยางเปนอิสระ 

กรรมการอิสระ 
บริษัทฯ ไดกาํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เทากับขอกําหนดขั้นต่ําของ ก.ล.ต. หรือตลาด

หลักทรัพยฯในเรื่องการถือหุนในบริษัท คือ ตองถือหุนในบริษัทฯไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด และไมไดบริหารจดัการบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ เปนอิสระตอการบริหารจัดการจากผูถือหุนใหญ 
และไมมีธุรกิจกับบริษัทฯ ซ่ึงอาจทําใหผลประโยชนของบริษัทฯ และ/หรือ ผลประโยชนของผูถือหุนตองลดลง โดย
บริษัทฯไดกําหนดคณุสมบัติไว ดังนี ้

1. ถือหุนไมเกนิรอยละ 1 ของจํานวนหุนทีม่ีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท ซ่ึงรวมถึงหุนที่ถือโดยบุคคล
ที่เกี่ยวของของหุนที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ในกรณีที่เปนกรรมการใน
คณะกรรมการตรวจสอบการถือหุนดังกลาวจะจํากดัไมใหเกินรอยละ 0.5 

2. ตองไมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการวันตอวัน หรือเปนพนกังาน/ลูกจาง/ที่ปรึกษาที่ไดรับ
เงินเดือนประจํา/ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดบัเดียวกัน หรือนติิบุคคล
ที่อาจมีความขดัแยง ในเวลา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง 
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3. ไมมีความสมัพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบดิามารดา คูสมรส พี่นอง 
และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญผูมีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อ
เปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

4.ไมมีความสมัพันธทางธุรกิจกับบริษัท นิติบุคคลหรือบุคคลที่ถือวาเขาขายไมอิสระตามขอกําหนด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ทั้ง
ความสัมพันธในลักษณะของการใหบริการวิชาชีพ และความสัมพันธทางการคาทางธุรกิจทุกประเภท ตามขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย เร่ืองการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนัยกเวนมีเหตจุําเปนและสมควรซึ่งมิไดเกิดขึน้อยางสม่ําเสมอและ 
ตอเนื่อง ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอน และมติที่ไดตองเปนมติเปนเอกฉันท 

5.ไมเปนกรรมการที่รับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซ่ึงเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท ยกเวนไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทใหตดัสินใจในการ
ดําเนินกิจการของบริษัทบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดยีวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
โดยมีการตัดสนิในรูปแบบองคคณะ 

6.ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษัท 
บริษัทใหญบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดยีวกนั หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

7. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอยบริษัทรวม และบริษัทยอยลําดับเดยีวกัน 
8.สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเหน็หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทไดโดยอิสระ ไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้ง
ผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

บริษัทฯ ไดกําหนดใหประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ ตองไมเปนบุคคลคนเดียวกัน เพื่อ
แบงแยกบทบาทหนาที่ใหชัดเจน และเพือ่ใหมีความสมดุลในอํานาจการดําเนนิงานระหวางผูนําฝายนโยบาย และผูนํา
ฝายบริหาร ปจจุบันประธานกรรมการบริษัทเปนตวัแทนของผูถือหุนใหญลําดับที ่ 1 และลําดบัที่ 3 ที่แสดงไวใน
โครงสรางการถือหุนเปนผูนาํของคณะกรรมการในฐานะผูนําฝายนโยบาย ปฏิบัติหนาที่ในฐานะประธานการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทและในฐานะประธานการประชุมผูถือหุนดานบรหิารมีคณะกรรมการบริหารเปนผูรับผิดชอบกํากับ
ดูแลโดยตรงมหีนาที่ในการวางกรอบนโยบายและกํากับดแูลการบริหารงานประจําโดยกําหนดขอบเขตหนาที่ของฝาย
บริหารในแตละระดับชัน้ไวชัดเจนสามารถตรวจสอบไดงาย นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารยังไดรับมอบหมายใหเปน
คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการ ทําหนาที่กําหนดแนวปฏิบัติและปรับปรุงการกํากับดูแลกจิการของบริษัทฯ ให
สอดคลองตามแนวทางของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) และมาตรฐานสากล ซ่ึงที่ผานมาคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลใหปฎิบัติตามกฏระเบียบของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด และไมมีการกระทําใดๆ ที่เปนการฝาฝนกฎระเบียบและขอบังคับเลย 
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9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
การเสนอชื่อและการใชสิทธิออกเสียงแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวมดําเนนิการโดย

คณะกรรมการบริหาร  ซ่ึงบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม มีหนาที่ดําเนินการเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทยอยและบริษทัรวมนั้นๆ   

 บริษัทไดกํากับดูแลบริษัทยอย ในเรื่องการเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํา
รายการระหวางบริษัทยอยกับบุคลลที่เกี่ยวโยง  การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย หรือการทํารายการสําคัญอื่นใด
ของบริษัทยอยดังกลาว ใหครบถวน  โดยมีขอบังคับในเรื่องการทํารายการเกี่ยวโยงกันและการเปดเผยขอมูลที่สอดคลอง
กับหลักเกณฑของบริษัท  รวมถึงการกํากับดูแลใหมีการจัดเก็บขอมูล  การบันทึกบัญชีใหถูกตองครบถวน สามารถ
ตรวจสอบได  และรวบรวมขอมูลมาจัดทํางบการเงินรวมใหทันภายในกําหนด   

 
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ ยึดมัน่และคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของลูกคา และบริษัทฯ ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับรายการที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รายการเกี่ยวโยง และรายการระหวางกันทีไ่มเหมาะสม โดยกาํหนดนโยบายใหมีการ
ทํารายการอยางเปนธรรมเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป ตามราคาตลาด และตามปกติธุรกิจการคาที่แขงขันได โดยผานการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบรษิัทฯที่ชัดเจน โปรงใส และยตุิธรรมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ และตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด ทั้งนีไ้ดแจงใหคณะกรรมการบรษิัทฯ และผูบริหารรับรองวาไมได
กระทําการใดๆ อันจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษทัฯ และสงใหผูสอบบัญชีรับทราบเปนประจําทุกป 

บริษัทฯ ไดกาํหนดนโยบายและวิธีดแูลไมใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตน ดังนี ้

-หามไมใหผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายใน เปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอก หรือ
บุคคลที่ไมมีหนาที่เกีย่วของ และตองไมซ้ือขายหลักทรัพยของบริษทัฯ ในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพรตอ
สาธารณชน ในระหวางปทีผ่านมากรรมการและผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ไมปรากฏวามีการซื้อขาย
หุนในชวงทีห่ามเลยและคณะกรรมการไดพิจารณารายการที่อาจมีความความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบครอบทุก
คร้ังตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และไดเปดเผยรายละเอียดไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1 

-กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบญัญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซ่ึงกรรมการไดถือปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ อยางนอยรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส 

-กําหนดใหผูบริหารรายงานการมีสวนไดเสียสําหรับการพิจารณาเรื่องตางๆ โดยผูที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวม
ประชุม หรือถาเขารวมประชมุก็ตองงดออกเสียง และบนัทึกไวในรายงานการประชุม 
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9.6 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 
9.6.1 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)   ป 2556 บริษัทไดจายคาสอบบัญชีใหบริษัท สํานักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จํากัด ดังนี้ 

คาตรวจสอบบัญชีของบริษัท 780,000  บาท 
คาตรวจสอบบัญชีของบริษัทยอย -  บาท 
                รวม 780,000  บาท 

9.6.2 คาบริการอื่น (Non-audit Fee)         -ไมมี- 
 

9.7 การปฏิบตัิตาม code of best practices ของ SET 

1. สิทธิของผูถือหุน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดตระหนกัและใหความสําคัญแกผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอย นักลงทุนสถาบัน

อยางเทาเทยีมกันในการใชสิทธิดูแลรักษาผลประโยชนของตนเองโดยเฉพาะสิทธิขัน้พื้นฐาน เชน การซื้อขายหลักทรัพย 
การมีสวนแบงกําไร การเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ และออกเสียงลงมติในที่ประชุมผูถือหุน 
สิทธิรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญ สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนสิทธิในการไดรับรูขอมูลขาวสาร 
อยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทันเวลา เปนตน และในปที่ผานมาบริษัทฯ ไมไดกระทําการใดๆ อันเปนการลิดรอน
สิทธิของผูถือหุน 

1.1 การดําเนนิการในวนัประชุมผูถือหุน 
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีการประชมุสามัญผูถือหุนภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะบัญชี

ของบริษัทฯ ในป 2556 บริษัทฯ ไดจัดใหมกีารประชุมสามัญผูถือหุนในวันที่ 4 เมษายน 2556 ณ หองมณฑาทิพยโรงแรม
โฟรซีซ่ันส เลขที่ 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแตเวลา 11.00 น. - 12.30 น. และไดจัดสง
หนังสือเชิญประชุม ขอมูลประกอบการประชุม พรอมความเหน็ของคณะกรรมการตามวาระตางๆ ถึงผูถือหุนลวงหนา
ไมนอยกวา 14 วัน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลดังกลาวไดอยางละเอียด และมกีารอํานวยความสะดวก
ใหผูถือหุนในการมารวมประชุมผูถือหุน จัดเตรียมสถานที่และหองประชุมที่เขาถึงไดสะดวก มีขนาดเหมาะสมในการ
รับรองผูเขาประชุม และในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถมารวมประชุมดวยตนเองก็สามารถมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขาประชุม
และลงมติแทนได โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการผูเขารวมประชุม ซ่ึงกรรมการได
ช้ีแจงและตอบขอซักถามของผูถือหุนอยางทั่วถึง และมกีารบันทึกการประชุมไวถูกตองครบถวนและไดเปดโอกาสใหผู
ถือหุติดตอส่ือสารกันโดยไมมีการกีดกนัผูถือหุนแตอยางใด อันเปนการลิดรอนสิทธิของผูถือหุน 

1.2 จัดทํารายงานการประชุม และการเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุน 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 บริษัทฯ ไดจัดประชุมโดยมีขั้นตอนการประชุมเปนไปตาม

หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย มีกรรมการเขารวมประชุม รวมทั้งสิ้น 9 คน โดยปกตใินการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง 
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจัดการ ผูจัดการฝายบัญชแีละการเงนิ รวมถึงผูสอบบัญชีของ



 
แบบ 56-1 ป 2556                                                                                   

35 
 

บริษัทไดเขารวมชี้แจงตอบขอซักถามของผูถือหุนดวยเสมอ ในป 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ นายพารณ         
อิศรเสนา ณ อยุธยา ลาประชุมเนื่องจากตดิภารกิจ และนายพงส สารสิน ลาปวยประธานที่ประชุมไดจัดสรรเวลาใหอยาง
เหมาะสม และสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสเทาเทียมกนัในการแสดงความเหน็ ขอเสนอแนะตั้งคําถามตอที่ประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอไมมีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน พรอมทั้ง
จัดใหมีผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และไดบันทกึประเด็นซักถามขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชมุที่มีการ
จัดทําอยางถูกตองครบถวน เสร็จสมบูรณในเวลาที่เหมาะสม และเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนใหสาธารณชนทราบถึงผล
การลงคะแนนเสียงหลังจากประชุมเสร็จ และมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมผูถือหุนทีด่ีสามารถตรวจสอบและ
อางอิงได ซ่ึงไดบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนไวในรายงานการประชุมผูถือหุน 
อยางละเอียด และในปที่ผานมาไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามไดลวงหนา โดยผานเลขานุการบริษัทฯ และสงเสริม
ใหมีการนาํเทคโนโลยีมาใชในการลงทะเบียน การนับคะแนน การแสดงผลและจัดใหมีบุคคลอิสระมาตรวจสอบคะแนน
เสียง และเปดเผยไวในรายงานการประชุมผูถือหุน หลังจากประชุมเสร็จ มีการเปดเผยผลการลงคะแนนของตลาด
หลักทรัพยฯ และแจงขาวไวบนเว็บไซตบริษัทฯ ในวนัทําการถัดไป พรอมนําภาพบรรยากาศการประชุมเปดเผยไมเกนิ 1 
สัปดาห 

คณะกรรมการของบริษัทฯไดจัดทํารายงานของคณะกรรมการไวในรายงานประจําปเสนอตอผูถือหุนโดอธิบาย
ถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทควบคูไปกับรายงานทางการเงินโดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องสําคัญๆ ตาม
ขอแนะนําของตลาดหลักทรัพยฯ 

2. การปฏิบตัิตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
คณะกรรมการบริษัทฯไดตระหนกัและใหความสําคัญแกผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอย สนับสนุนใหใชสิทธิ

ดูแลรักษาผลประโยชนของผูถือหุนอยางเทาเทียมกนัในดานตางๆ ดังนี้ 
1.3 การใหขอมูลกอนการประชมุผูถือหุน 

ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง บริษัทฯไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารขอมูลประกอบการประชุมที่มี
รายละเอียดครบถวน เพียงพอ ใหแกผูถือหุนทุกรายลวงหนากอนวนัประชุมเกนิกวาระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ในป 
2556 กรณีไปรษณียลงทะเบยีนเกนิ 14 วัน และนําขึน้ไวบนเว็บไซตบริษัทฯ กอนประชุม 35 วัน (1 มีนาคม 2556) เพื่อ
เปดโอกาสใหผูถือหุนมีโอกาสศึกษาขอมูลดังกลาวไดอยางละเอียด ในกรณทีี่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวย
ตนเองก็สามารถมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมและลงมติแทนได และบริษัทฯไดเสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 คน 
คือ ดร.อภิชัย จันทรเสน และนายสิทธิชัย จันทราวดี เปนผูรับมอบฉันทะ รูปแบบหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯ 
สามารถสนองตอบความตองการของผูถือหุนในการกําหนดทิศทางการลงคะแนนไดเปนอยางด ี และแจงใหผูถือหุน
ทราบถึงขั้นตอนสิทธิและกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุม 

1.4 การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย 
 เพื่อความเทาเทียมกันของผูถือหุน บริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลบนเว็บไซตบริษัทฯ ใหผูถือหุนทราบถึงสิทธิและ
วิธีการเสนอเพิ่มวาระ ลวงหนา 3 เดือน และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ รวมทั้งการกําหนดระยะเวลาสิ้นสดุการเสนอเพิม่วาระและเสนอชื่อบุคคล เพื่อให
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาไดวา จะบรรจุหรือไมบรรจุเปนวาระในหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไมเคย
เสนอเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา และในวาระที่เลือกตั้งกรรมการบริษัทไดมกีารลงมติ
เลือกกรรมการเปนรายบุคคล และในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ผูถือหุนหลายรายไดมอบอํานาจให
กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเปนผูรับมอบอํานาจใหออกเสียงแทนดวย 

1.5 การปองกันการใชขอมูลภายใน และปองกนัความขัดแยงทางผลประโยชน 
บริษัทฯ ยึดมัน่และคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของลูกคา และบริษัทฯ ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจมี 

ความขัดแยงทางผลประโยชน รายการเกีย่วโยง และรายการระหวางกันที่ไมเหมาะสม โดยกําหนดนโยบายใหมีการทํา
รายการอยางเปนธรรมเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป ตามราคาตลาด และตามปกติธุรกิจการคาที่แขงขันได โดยผานการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทฯทีชั่ดเจน โปรงใส และยุติธรรมตามหลักการกํากับดแูลกิจการที่ดีตามกฎระเบยีบที่เกี่ยวของ 
และตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด ทั้งนี้ไดแจงใหคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารรับรองวาไมไดกระทําการใดๆ 
อันจะกอใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ และสงใหผูสอบบัญชีรับทราบเปนประจําทุกป 

บริษัทฯ ไดกาํหนดนโยบายและวิธีดแูลไมใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตน ดังนี ้

- หามไมใหผูบริหารหรือหนวยงานทีไ่ดรับทราบขอมูลภายใน เปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอก หรือ
บุคคลที่ไมมีหนาที่เกีย่วของ และตองไมซ้ือขายหลักทรัพยของบริษทัฯ ในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพรตอ
สาธารณชน ในระหวางปทีผ่านมากรรมการและผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ไมปรากฏวามีการซื้อขาย
หุนในชวงทีห่ามเลยและคณะกรรมการไดพิจารณารายการที่อาจมีความความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบทุก
คร้ังตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และไดเปดเผยรายละเอียดไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1 

- กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบญัญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซ่ึงกรรมการไดถือปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ อยางนอยรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส 

- กําหนดใหผูบริหารรายงานการมีสวนไดเสียสําหรับการพิจารณาเรื่องตางๆ โดยผูที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวม
ประชุม หรือถาเขารวมประชมุก็ตองงดออกเสียง และบนัทึกไวในรายงานการประชุม 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
บริษัทฯ ตระหนักดีวา แรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียทุกลุมทั้งลูกคา บริษัทคูคา เจาหนี้ เจาหนาที่ภาครัฐและ

หนวยงานอืน่ๆ ที่เกี่ยวของ คูแขง ผูถือหุน ตลอดจนผูบริหารและพนักงานชวยสรางความสามารถในการแขงขนั สราง
กําไร และสรางความสําเร็จในระยะยาวใหกับบริษัทฯ ดังนั้น การใหความสําคัญตอสิทธิผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะ
เปนผูมีสวนไดเสียภายใน และผูมีสวนไดเสียภายนอก บริษัทฯ กาํหนดเปนนโยบายไวในคูมือจรรยาบรรณและแจก
ใหแกพนกังานทุกคนเพื่อปฏิบัติ ตามขอกาํหนดของกฏหมายและกฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนได
เสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี และในปที่ผานมาบริษัทฯ ไดปฏิบัตติามแนวนโยบายที่มีตอผูมีสวนไดเสยีสรุปประเด็น
สําคัญได ดังนี ้
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1. ผูถือหุน นอกจากสิทธิขั้นพืน้ฐาน สิทธิทีก่ําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับบริษัท สิทธิในการเขารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเหน็อยางเปนอิสระ และสิทธิในการ
เสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกจิ และสิทธิที่จะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรม 

2. ลูกคาบริษัทฯ มีความมุงมัน่ใหลูกคาไดรับประโยชนสูงสุดเริ่มตั้งแตการใหขอมูลที่ถูกตองเพียงพอตอ
การตัดสินใจสงมอบสินคาที่มีคุณภาพ และบริการที่ดรีวมทั้งจัดใหมรีะบบ และชองทางใหลูกคา
รองเรียนเกีย่วกับคุณภาพของสินคา และบริการ 

3.  พนักงาน บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานโดยถือวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคา และมุงมัน่จะให
พนักงานมีความภาคภูมใิจในองคกร สงเสริมใหพัฒนาศักยภาพของพนักงานทั้งองคกรอยางตอเนื่อง 
ตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และใหผลตอบแทนอยางเปนธรรม รวมทั้งสงเสริมใหพนักงานเปน
คนดีมีคุณธรรม และในปทีผ่านมาไดจัดการฝกอบรมภายในใหกับพนกังานทุกระดบั คิดเปนรอยละ 82 
ของพนักงานทั้งองคกร โดยเฉลี่ยคนละ 3 วัน/ปและมีการกําหนดคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมีสวัสดิการใหกับพนกังานอยางเหมาะสม มีนโยบายการสงเสริมความปลอดภัย 
สุขอนามัยในสถานที่ทํางานทุกโครงการ จัดกิจกรรมฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม ดานพฒันาชุมชน สังคม 
ประเพณวีัฒนธรรมและมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับพนักงาน ดวย 

4.  คูคา และ คูแขง มีเกณฑการคัดเลือกอยางเหมาะสมทั้งดานคุณภาพของสินคา จรรยาบรรณของการทํา
ธุรกิจ สวนคูแขงทางการคา บริษัทฯไมมีขอพิพาทใดๆ ที่เปนการทําลายภาพลักษณของคูแขงเลย 

5.  เจาหนี ้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา
จรรยาบรรณ และคํามั่นสัญญาที่ใหไวกับคูคา และเจาหนี้ และทําธุรกจิอยางเปนธรรมเสมอภาค 

6.  สิทธิมนุษยชน บริษัทฯสงเสริมใหพนักงานทุกคนเคารพซึ่งกันและกนั และไมทําการใดๆ ที่เปนการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทัง้การจางแรงงานเด็ก 

1.6 รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษัท ไดจัดทํารายงานของคณะกรรมการไวในรายงานประจําปเสนอตอผูถือหุน โดย

อธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ควบคูไปกับรายงานทางการเงิน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง
สําคัญๆ ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจัดทํานโยบายตางๆ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดแูลกิจการที่ได และเปดเผยไว ดังนี้ 
นโยบาย และแนวปฏิบตัิดานทรัพยสินทางปญญา 
บริษัทฯ ดําเนนิธุรกิจ และสงเสริมใหพนกังานปฏิบัติหนาที่ภายใตกฎหมาย หรือขอกําหนดที่เกีย่วกับสิทธิ

ในทรัพยสินทางปญญา ไมวาจะเปนเครื่องหมายการคา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ความลับทางการคา และทรัพยสินทางปญญา
ดานอื่นที่กฎหมายกําหนด เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทีม่ีลิขสิทธิ์ถูกตองโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรทุกชนิด
จะตองผานการตรวจสอบ และลงโปรแกรม โดยฝายพฒันาระบบงาน เทานั้น ซ่ึงนโยบายอนัเกี่ยวกับพรบ.วาดวยการ
กระทําผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และแจงใหพนักงานรับทราบเปนลายลักษณอักษร 
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นโยบาย และแนวปฏิบตัิดานเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการบริษัท สนับสนุน และเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน ดูแลมิใหธุรกจิของบริษัท พนักงาน 

ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของ มิใหเขาไปมีสวนรวมในการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไมมีการบงัคับใชแรงงาน หรือ 
แรงงานเดก็ ไมมีการใชแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย ใหความเคารพนับถือ และปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทกุฝายดวย
ความเปนธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยไมเลือกปฏบิัติ ไมแบงแยกถิ่นกําเนดิ เชือ้ชาติ เพศ อายุ สีผิว 
ศาสนา สภาพรางกาย ฐานะ เชื้อชาติ และบริษัทฯ เคารพในเกยีรติของพนักงาน โดยจะดาํเนินการเพื่อรับประกันวา 
พนักงานจะมสิีทธิในดานความปลอดภยัสวนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิที่จะมสีถานที่ทํางานที่สะอาดปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการลวงละเมดิ หรือการขมเหงทุกรูปแบบ และใชหลักความยตุิธรรมในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับคาจาง และผลประโยชนของพนกังานและไมเลือกปฏิบัติ 

นโยบาย ดานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอม 
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความปลอดภัยอาชวีอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของ

พนักงานทกุระดับซึ่งผูปฏิบัติงานทุกคนของบริษัท จะตองไดรับความปลอดภัย มีสุขภาพอนามยัทีด่ี ภายใตสภาพการ
ทํางาน และสิง่แวดลอมที่ด ีและจัดหาเครือ่งมือ เครื่องใชที่มีสภาพปลอดภัย รวมถึงการสงเสริมใหความรูแกผูปฏิบัติงาน 
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบ เพราะถือวาบุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสูงสุดขององคกร 

นโยบาย และแนวปฏิบตัิดานการตอตานการทุจริต และการทุจริตคอรรัปชั่น 
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนัก และใหความสําคัญโดยสนับสนุนใหบริษัทฯ เขารวมเปนบริษัททีป่ระกาศ

เจตนารมณเปนแนวรวมปฏบิัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน 
ตลอดจนผูมีสวนไดเสียรวมมือกันตอตานการทุจริตในทกุภาคสวน รวมทั้งพนักงานในองคกรเพื่อชวยกันในการปองกัน
การทุจริต เบื้องตนไดจดัทําเปนนโยบายและประกาศใชเมื่อ 14 พ.ย. 2556 และแจงใหพนักงานทุกระดับนําไปปฏิบัติ 
เพื่อผลประโยชนของสูงสุดของผูมีสวนเกีย่วของทุกฝาย และจะพัฒนาโดยจะกําหนดแนวทางการประเมิน การกํากับ
ดูแลปองกันตดิตามนโยบายที่วางไวตอไป  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังเนนใหผูมีสวนไดเสียทุกคนรวมมือรวมใจกันรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ ทํางาน
เปนทีมมีเปาหมายรวมกนั ลดความสูญเปลาและดอยประสิทธิภาพ พบเห็นสิ่งใดทีไ่มควรใหแจงบรษิัทฯ ทางจดหมาย 
โทรศัพท อีเมล หรือเว็บไซต รับขอรองเรียน www.sammakorn.co.th/whistleblower.php หรือแจงตอกรรมการอิสระ ใน
ลักษณะของ Whistle Blowerเพื่อใหกรรมการอิสระเปนผูพิจารณาดําเนินการ และมกีระบวนการในการปกปองพนักงาน
ผูรองเรียน เปนผลใหบริษัทฯ ดําเนนิธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใส และมีจรรยาบรรณ เปนการสราง
ความสามารถในการแขงขนัและสรางผลกําไรอีกทางหนึง่ 

4.  การเปดเผยขอมูล และความโปรงใส 
4.1 การเปดเผยขอมูล 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหมกีารเปดเผยขอมูลขาวสารของบริษัท ตอผูถือหุน ผูลงทุน และ

สาธารณชนทั่วไปดวยความโปรงใส ถูกตอง ครบถวน ทั่วถึง เพียงพอ ทันเวลาตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยฯกําหนดไว
บนเว็บไซตของบริษัทฯสวนงานนักลงทนุสัมพันธ ซ่ึงสามารถตรวจสอบได เพื่อใหผูใชขอมลูไดรับประโยชนในการ
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ประกอบการตดัสินใจลงทุนมากที่สุดโดยจดัใหมีผูบริหาร และเจาหนาที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกบัผูลงทุนสัมพันธเปน
ตัวแทนในการใหขอมูล  และสื่อสารกับผูลงทุน และนกัวิเคราะหหลักทรัพยทั่วไป เพื่อใหมีความชัดเจนและโปรงใส 
และในปที่ผานมามีการเผยแพรขอมูลขาวสาร โดยผานสื่อมวลชนเปนครั้งคราว และเขารวมงาน Opportunity Day เมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2556 จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและไดมีการเปดเผยสารสนเทศรายงานขอมูลทางการเงิน
อยางครบถวน ถูกตอง และภายในกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ผูลงทุนสามารถติดตอที่ นางอรุณี บนัเทิงสุข 
ผูจัดการฝายการเงิน และนางไขมุก พราหมณีย ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ และเลขานุการบริษัท หมายเลข
โทรศัพท 0 2106 8300 หรือ E-mail address: arunee.b@sammakorn.co.th, khaimook.p@sammakorn.co.th 

งบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปและเว็บไซตของบริษัทฯ 
www.sammakorn.co.th จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพนิิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํารวมทั้งมีการเปดเผยขอมูล
สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเปนประโยชนตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไป ที่จะไดรับทราบ
ขอมูลที่แสดงฐานะการเงินและผลการดํา เนินงานที่ครบถวนเปนจริงและสมเหตุสมผล ซ่ึงคุณภาพของรายงานทางการ
เงินปรากฏอยูในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินในรายงานประจําป 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการที่มีความเปน
อิสระและไมเปนผูบริหาร เปนผูดูแลเกีย่วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป
แลว คณะกรรมการบริษัทมคีวามเหน็วาระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสราง
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 

4.2 ขอมูลที่เปดเผยบนเว็บไซตบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ไดสงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่

กําหนด และผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ แบบแสดงรายการขอมูลประจําป(แบบ 56-1) และรายงานประจําปแลว 
และใหมีการเปดเผยขอมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผานชองทางอื่นๆ ดวย เชน websiteของบริษัทฯ และนําเสนอ
ขอมูลที่เปนปจจุบัน ขอมูลขั้นต่ําที่บริษัทฯเปดเผยบน website ของบริษัทฯ ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี ้

- วิสัยทัศน และพันธกจิของบริษัทฯ 
- ลักษณะการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ 
- รายช่ือคณะกรรมการ และผูบริหาร 
- งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานทัง้ฉบับปจจุบัน และปกอนหนา 
- แบบรายงาน 56-1 และรายงานประจําป ที่สามารถใหดาวนโหลดได 
- ขอมูล หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นําเสนอตอนักวเิคราะหผูจัดการกองทุน หรือส่ือตางๆ 
- โครงสรางการถือหุนทั้งทางตรง และทางออม 
- โครงสรางกลุมบริษัท รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม 
- กลุมผูถือหุนรายใหญทั้งทางตรง และทางออมที่ถือหุนตั้งแตรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
 และมีสิทธิออกเสียง 
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- การถือหุนของผูถือหุนรายใหญ ผูบริหารระดับสูง 
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน และวสิามัญผูถือหุน 
- ขอบังคับบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ 
- นโยบายดานการกํากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
- นโยบายดานบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงดานตางๆ 
- กฎบัตรหรือหนาที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงเรื่องที่ตองไดรับความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท 

- กฎบัตรกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกําหนด
ผลตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดแูลกิจการที่ด ี

- จรรยาบรรณสําหรับพนักงาน และกรรมการของบริษัท 
4.3 นโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิ ทั้งนี้บริษัทฯ 

คาดวาจะมีการจายเงินปนผลสําหรับปตอไปตามปกติทกุป ตามที่คณะกรรมการเหน็สมควรและเหมาะสม โดยตองใหผู
ถือหุนไดรับประโยชนอยางสูงสุด 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสรางกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกมาจากผูที่มีความรูความสามารถ และมีประสบการณกวางขวางในสาขา

ตางๆและกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทใหมีจํานวนที่เหมาะสมและมีความสมดุลในการกํากับดูแลธุรกิจ
ตางๆ ของบริษัทฯคือ ไมนอยกวา 5 คน และไมเกิน 12 คน ซ่ึงในปจจุบันบริษัทฯมีกรรมการทัง้หมด จํานวน 12 คน 
ประกอบดวยกรรมการอิสระ4 คน เปนไปตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. และเพื่อใหมกีารถวงดุลระหวางกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหารกับกรรมการที่เปนผูบริหารบริษัทฯมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 7 คน กรรมการบริหาร 4 คน องคประกอบของ
คณะกรรมการบริษัทจึงนับวามีความเหมาะสมที่จะทําใหคณะกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้มิไดกําหนดจํานวนบรษิัทจํากดัที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตาํแหนงกรรมการ เวนแตกําหนดใหกรรมการไป
ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเกนิ 5 บริษัท ซ่ึงไมมีกรรมการทานใดดํารงตําแหนงเกนิในบริษัทจด
ทะเบียน และแตละทานไดปฏิบัติหนาที่และใหเวลาบริหารงานของบริษัทอยางเพยีงพอแตบริษัทฯ กําหนด 

5.2 คณะกรรมการชุดยอย 
คณะกรรมการบริษัทไดจดัตัง้คณะกรรมการชุดยอยเฉพาะเรื่องขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการกํากับดแูล และ

กล่ันกรองงานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานแทนกรรมการบริษัท ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
กํากับดแูลกิจการ โดยมวีาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ตามวาระของการครองตําแหนงกรรมการบริษัทและเมื่อครบ 
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กําหนดออกตามวาระแลว อาจไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไปได การประชุม
คณะกรรมการชุดยอยเปนไปตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบและตามความจําเปน เพื่อใหงานลุลวงตามเปาหมายและให
รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท 

5.3 บทบาทและหนาที่ของกรรมการ 

1. กําหนดนโยบาย และวิสัยทศัน  

2. กําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 

3. การบริหารความเสี่ยง 

4. การควบคุมภายใน 

5. การกํากับดแูลกิจการ 

6. จริธรรมธุรกิจ คูมือจรรยาบรรณ สําหรับกรรมการผูบริหาร และพนักงาน 
 

10. ความรับผดิชอบตอสังคม 

   1.นโยบายภาพรวม 
บริษัทฯ กําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดวยการใส

ใจดแูลรักษาสิง่แวดลอมและใหความสนับสนุนชวยเหลือชุมชน สังคมโดยรวม สอดคลองกับการปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมและการแบงปน ไมกระทําสิง่ที่เปนผลเสียตอสังคมทั้งทางตรงและทางออม กระทําสิ่งที่ดีเปนประโยชนตอ
สังคมสวนรวม ตามกําลังความสามารถโดยผูบริหารและพนกังานทุกคนจะเขาไปมีบทบาทเกี่ยวของกบักิจกรรม
ชวยเหลือสังคมดังกลาว ดวยความรวมมือรวมใจกันทํากจิกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน และสังคมหลายภาคสวนอยาง
มุงมั่น และกาํหนดใหมกีารติดตามการดําเนินงานในกจิกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อการพัฒนาสังคมใหมีการเติบโต
อยางยั่งยืน ดังปรัชญาการดําเนินงานของบริษัทที่วา  “เราไมเพียงสรางบาน...แตเราสรางสังคม” 

 

   2.การดําเนินงาน 
ตัวอยางกิจกรรมตางๆ  และผลประโยชนท่ีไดรับสอดคลองกบัผูมีสวนไดเสีย มีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการทํา CSR  ท่ีดําเนินการแลว 

ภายในบริษัท 

หนวยงาน ประโยชนท่ีไดรับ ผูมีสวนไดเสีย 

1. บริหารจัดการสิ่งแวดลอม และสังคมภายในหนวยงาน ทุกหนวยงาน มีสุขอนามัยที่ดี สงเสริมใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู  

พนักงาน, ผูบริหาร, 
ลูกคา 

2. จัดกิจกรรมพนักงานพบผูบริหาร ทุกหนวยงาน เสริมสรางความสัมพันธที่ดี       
ลดชองวางระหวางกัน 

พนักงานและ ผูบริหาร 
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กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการทํา CSR  ท่ีดําเนินการแลว 

ภายในบริษัท 

หนวยงาน ประโยชนท่ีไดรับ ผูมีสวนไดเสีย 

3. สนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมดาน
ตางๆ เชน ดานการศึกษา ,ดานสิ่งแวดลอม ,ดานสังคม 
ชุมชน และวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณี 

ทุกหนวยงาน พนักงานมีทักษะ พัฒนาตนเอง  
มีจิตสารธารณะ  มีสวนอยาก
ชวยเหลือสังคม โดยไมมุงหวังผล  

พนักงาน, ลูกบาน,  
ชุมชน และสังคม 

4. ปลูกจิตสํานึกในการทําความดีรวมกัน มีกิจกรรม
ตางๆ เชน ใสบาตรรวมกันกับลูกบาน , กิจกรรมวัน 

สําคัญทางศาสนา วันประเพณีตางๆ  ฯลฯ 

ทุกโครงการ ยกระดับจิตใจใหมีความจิตใจ         
ที่ดีงาม โดยใชศาสนาเปนจุดรวม
ศูนยกลาง   มีความเอื้ออาทรตอ
กัน    ทําใหเกิดมิตรสัมพันธที่ดี  

พนักงาน, ผูบริหาร,  
ลูกบาน, คูคา, คูแขง,  
ชุมชน และสังคม 

5. ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ตลท.และ ก.ล.ต. และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ และคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุน 
ใหไดรับขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส 

สวนงานกํากับดูแล
กิจการ และนัก
ลงทุนสัมพันธ 

ผูถือหุน, นักลงทุน จะรับทราบ
ขอมูลธุรกิจ และนําไปใช
ตัดสินใจลงทุนไดในอนาคตอยาง
มีประสิทธิภาพ 

ผูถือหุน และนักลงทุน 
และผูที่เกี่ยวของ 

6. การเพิ่มมูลคา และรักษาสิ่งแวดลอม และปรับปรุง  
ทัศนียภาพในโครงการ 

     

โครงการบางกะป 
โครงการนิมิตใหม 

ลดตนทุนงานบริการ และมี
สภาพแวดลอมที่ดีขึ้น  

พนักงาน, ลูกบาน,  
ลูกคาที่เยี่ยมชม      
โครงการ 

7. การพัฒนารักษาความปลอดภัยใหมีคุณภาพ โครงการนิมิตใหม ความเช่ือมั่นในความปลอดภัยตอ
ชีวิต และทรัพยสิน 

พนักงาน, ลูกบาน,  
ลูกคา  

8. การวิเคราะหหาขอบกพรองของงานสาธารณูปโภค โครงการมีนบุรี รูแนวทางในการปองกันปญหา
ระบบงานสาธารณูปโภค  ลด
ตนทุน  เกิดความเชื่อมั่นคุณภาพ
ของโครงการ 

พนักงาน, ลูกบาน,  
ลูกคาที่เยี่ยมชม      
โครงการ, ชุมชน และ
สังคม 

9. โครงการปลูกตนไมเพื่อลดภาวะโลกรอน และรณรงค
การปลูกปา ฟนฟูปาใหกับแผนดิน โดยรวมเปนสวน
หนึ่งของ  “ 1 ลานกลา ถวายพอ”  และแจกตนไมใหกับ
ลูกบาน เพื่อชวยกันปลูกภายในโครงการ 

โครงการรังสิต
คลอง 7 

เสริมสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางลูกบาน เปนการสราง  
ทัศนคติที่ดีตอบริษัทฯในเรื่องการ
เอาใจใสดูแลลูกบาน  และเปน
การปลุกจิตสํานึก ใหทุกคนมี
สวนรวมในการชวยรณรงคลด
โลกรอนได  

ลูกบาน พนักงาน สังคม 
ลูกคาที่เยี่ยมชม       
โครงการ 

10. จัดสวนสาธารณะภายในโครงการ  ทุกโครงการ สรางทัศนียภาพภายในโครงการ
ใหรมรื่นขึ้น  

ลูกบาน พนักงาน สังคม 
ลูกคาที่เยี่ยมชม      
โครงการ 
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ประโยชนท่ีไดท่ีรับ 

  • เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหพนักงานมีทกัษะความคิดแบบนวัตกรรม วเิคราะหปญหา และแสวงหาหนทางแกไข
ปญหาดวยวิธีการใหมๆ ที่มปีระสิทธิภาพ 

 • เพื่อสรางแรงกระตุน และแรงจูงใจ และเชิดชูเกยีรติสําหรับผูที่มีสวนสรางความเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนา    
องคกรควบคูไปกับปลุกจิตสาํนึกใหเหน็ถึงการทําประโยชนเพื่อสวนรวม หรือ ชุมชน และสังคม 

 • เกิดความภาคภูมิใจในการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตางๆ  เปนการเพิ่มพูนทักษะใหมๆ มาผสมผสานเขากับ
การทํางานในปจจุบัน และสงเสริมใหพนกังานมีจิตสาธารณะ เอื้ออาทรตอเพื่อนรวมงาน ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะทําใหเกิดเปน
วัฒนธรรมองคกรที่ดีไดตอไปในอนาคต  

   ในป 2556 บริษัทฯมีความมุงมั่นทําใหเกดิผลการดําเนนิที่เติบโตมั่งคง และปฏิบัติตามหลักการการกํากับดแูล
กิจการใหดยีิ่งขึ้น  สงเสริมใหพนักงานมีคณุธรรมและจริยธรรมเปนสําคัญ ซ่ึงในปนี้จะผลักดนัใหพนักงาน และผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝาย เขามามีสวนรวม และชวยกันทําใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอทุกสวนงาน  พรอมทั้งสนับสนุนการ
ชวยเหลือสังคม ควบคูไปกบัการดูแลรักษาผลประโยชนของผูมีสวนเกีย่วของทุกฝาย  บริษัทฯมีแผนการที่จะดําเนินงาน
ตามหลักการพื้นฐานของ ISO 26000 โดยจะพยายามดาํเนินการใหครบถวนมากขึน้ในปตอๆ ไป สําหรับป 2557 บริษัทฯ
จะสงเสริมใหพนักงานทกุคนเห็นความสําคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน และยอมรับในความเทาเทียมกนั เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน และการอยูรวมกันอยางมีความสุข  

   3. การดําเนินธรุกิจที่มีผลกระทบตอ CSR 

    -ไมม-ี 

   4. CSR after process. 

   4.1 โครงการ “เมตตาธรรม ค้ําจุนโลก วัดพระบาทน้ําพ ุจ.ลพบุรี” 

    
เมื่อวันจนัทรที่ 15 กรกฎาคม 2556 พนักงานและผูมีจติศรัทธา ไดรวมกันบรจิาคปจจัยส่ิงของอปุโภค

บริโภค ยา และเวชภณัฑ ถวายใหแกทานเจาคุณอลงกต เจาอาวาสวดัพระบาทน้ําพ ุเทศบาลเมืองเขาสามยอด อําเภอเมือง 
จังหวดัลพบุรี เพื่อนําไปใชชวยเหลือผูติดเชื้อและผูปวยโรคเอดส รวมถึง เด็กกําพราที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส ซ่ึง
กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเปนการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ความมีเมตตาใหกับพนกังาน ใหรูจักแบงปน และเปนการ
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สรางกําลังใจใหกับผูติดเชื้อ และผูปวยโรคเอดส อีกทั้งจะทําใหพนักงานตระหนักถึงความรายแรงของโรคเอดส และให
ความสําคัญถึงวิธีการปองกันโรคเอดส 

4.2 โครงการ “ไฮโดรโปนิกส : ปลูกพืชไรดิน” 

       
เมื่อวันเสารที ่22 มิถุนายน 2556 พนักงานบริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ไดรวมเดินทางไปทํากจิกรรม

ดานสิ่งแวดลอม ณ สวนสุภทัราแลนด ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง มีการใหความรู และสาธิตการ
ปลูกพืชที่ใชแตน้ําหรือดวยวธีิไฮโดรโปนิกส เปนการเพิม่ทักษะความรูในดานเชิงเกษตรกรรม และตระหนกัถึงปญหา
จากสภาพดิน น้ํา และอากาศ ที่มีผลกระทบตอการปลูกพืชในปจจุบัน ซ่ึงเปนการปลูกจิตสํานึกใหพนักงานไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการอนุรักษธรรมชาติ และใหรวมกันใชทรัพยากรอยางพอเพียง นอกจากนี ้ กิจกรรมยังเปนการสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานกับบุคคลอื่นดวย 

 

4.3 โครงการพัฒนาชุมชนบานหนองขวาง และงานทอดกฐิน ณ วัดบานหนองขวาง ต.โคกกลาง         
จ.บุรีรัมย 

        
บริษัทฯ ไดรวมกับสมาคมพัฒนาประชากร (PDA) พัฒนาชุมชนมาเปนเวลาตอเนื่อง 3 ป ตั้งแตป 2553-

2555 โดยเขาไปมีสวนรวมในการสงเสริม และสนับสนุนโครงการพฒันาชนบท สังคม ส่ิงแวดลอมสุขภาพอนามัยและ
พัฒนาเยาวชน เปนการปรับปรุงคุณภาพชวีิต เสริมสรางความสามารถ และโอกาสในการประกอบอาชีพของชุมชน เพื่อ
เพิ่มรายไดใหแกครอบครัวและชวยกันพัฒนาความเปนอยูในแตละครอบครัวใหดีขึ้นเปนการเสริมสรางความเขมแข็ง 
ใหกับชุมชนบานหนองขวาง ใหสามารถพึ่งตนเองไดในป 2556 บริษัทฯ พนักงาน ผูบริหารชาวบานหนองขวางและผูมี
จิตศรัทธา รวมกันสืบทอดประเพณีสําคญัทางพระพุทธศาสนาจัดตั้งกองกฐินสามคัคีเปนปที่ 4 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2556 
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เปนการพัฒนาวัด ทํานุบํารุงศาสนา และพฒันาชุมชน ใหมีความเปนอยู และสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น และเปนสถานที่ยึด
เหนีย่วจติใจของชาวบานตอไป 

4.4 โครงการรวมกับตลาดหลักทรัพยฯ และบมจ. ซิงเกอรประเทศไทยชวยกันฟนฟู และพัฒนา
โรงเรียน ตอเนื่องจากโครงการ“คืนโรงเรียนใหลูกหลาน สานสัมพันธชุมชน” 

    
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมกับกองทุน“ตลาดหุนรวมใจชวยภัยน้ําทวม” และบริษัทจดทะเบียนเขา

ฟนฟูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา  โรงเรียนในพระอุปถัมภ พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทิ
นัดดามาต ุ (โรงเรียนมัธยมวัดทองสะอาด) อําเภอลาดหลุมแกว จังหวดัปทุมธาน ี ซ่ึงไดรับผลกระทบจากมหาอทุกภยั ป 
พ.ศ. 2554 อยางรุนแรง ทําใหวัสด ุ ครุภัณฑ ส่ิงปลูกสราง ส่ือการเรียนการสอนตางๆ อยูในสภาพไมสามารถใชงานได 
ตลาดหลักทรพัยฯ จึงใหความชวยเหลือดําเนินฟนฟ ู ซอมแซมโดยใหบริษัทฯเปนเจาภาพ รวมกับ บมจ. ซิงเกอร
ดําเนินการเขาปรับปรุงโรงเรียน เพื่อใหนกัเรียนไดกลับมาเรียนในสภาพแวดลอมที่ดี 

 

   5.การปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น 
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนัก และใหความสําคัญโดยสนับสนุนใหบริษัทฯ เขารวมเปนบรษิัทที่

ประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัต ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร 
พนักงาน ตลอดจนผูมีสวนไดเสียรวมมือกันตอตานการทุจริตในทุกภาคสวน รวมทั้งพนักงานในองคกรเพื่อชวยกันใน
การปองกันการทุจริต เบื้องตนไดจดัทําเปนนโยบายและประกาศใชเมือ่ 14 พ.ย. 2556 และแจงใหพนกังานทุกระดับ
นําไปปฏิบัติ เพื่อผลประโยชนของสูงสุดของผูมีสวนเกีย่วของทุกฝาย และจะพัฒนาโดยจะกําหนดแนวทางการประเมิน 
การกํากับดแูลปองกันติดตามนโยบายทีว่างไวตอไป 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังเนนใหผูมีสวนไดเสียทุกคนรวมมือรวมใจกนัรักษาผลประโยชนของบรษิัทฯ 
ทํางานเปนทีมมีเปาหมายรวมกัน ลดความสูญเปลาและดอยประสิทธิภาพพบเหน็สิ่งใดที่ไมควรใหแจงบริษัทฯ ทาง 
จดหมาย โทรศัพท อีเมล หรือเว็บไซต รับขอรองเรียน www.sammakorn.co.th/whistleblower.php หรือแจงตอกรรมการ
อิสระ ในลักษณะของ Whistle Blowerเพื่อใหกรรมการอสิระเปนผูพิจารณาดําเนนิการ และมีกระบวนการในการปกปอง
พนักงานผูรองเรียน เปนผลใหบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใส และมีจรรยาบรรณ เปนการ
สรางความสามารถในการแขงขันและสรางผลกําไรอีกทางหนึ่ง 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
บริษัทฯใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในเปนอยางยิ่ง โดยมุงเนนใหมีระบบการควบคุมภายในที่

เพียงพอ และเหมาะสมกับการดําเนินธุรกจิ  เพื่อปองกนัความเสียหายที่อาจจะเกดิขึ้นกับบริษัทฯ โดยครอบคลุมทั้งดาน
การเงิน การตรวจสอบดูแลทรัพยสิน การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดแูลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ไดจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบปฏิบัติงาน และจดัใหมีฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน และประเมนิการควบคุมภายใน และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ  

 บริษัทฯไดนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี กําหนดจรรยาบรรณ และระบบ Whistle Blower มาใชอยาง
ตอเนื่อง  โดยกําหนดใหพนกังานทุกคนไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดแูลกิจการทีด่ี และจรรยาบรรณที่กําหนดไว รวมทั้ง
การมีสวนรวมในการใหขอมลูที่เปนประโยชน ตลอดจนเรื่องอันจะทําใหบริษัทเสียหายตามชองทางที่กําหนดไว   

ในการประเมนิการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯไดแตงตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมนิและบริหาร
ความเสี่ยง มกีารสอบทานความเสี่ยงเปนรายไตรมาสเพือ่จะไดจัดการกับความเสี่ยงใหเหมาะสม  ทันเวลา โดยการ
กําหนดกลยุทธในการปรับปรุง แกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง  ความเสี่ยงที่
สําคัญไดแสดงไวในรายงานประจําปแลว     

 
12. รายการระหวางกัน 

ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมรีายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการ
ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกีย่วของ
กันเหลานัน้ ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี ้

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม นโยบายการกําหนดราคา 
 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
รายไดจากการใหเชา - - 5.8 5.2 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน      
รายไดจากการใหเชา 1.8 1.2 1.5 1.5 ราคาตามสัญญา 
รายไดคาบริการ 0.3 1.4 - - ราคาตามสัญญา 
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย - 1.1 - - ราคาตลาด 

 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากับสํานักงานจัดการทรัพยสินสวนพระองคสําหรับการ
จําหนายที่ดินรอการพัฒนาในโครงการนิมิตใหมทั้งหมด มูลคาสัญญารวมทั้งสิ้น 197 ลานบาท ในระหวางป 2555 
บริษัทฯไดรับชําระเงินมัดจําจากการจําหนายที่ดินจํานวนเงิน 47 ลานบาท และในระหวางไตรมาสที่สองของปปจจุบัน



 
แบบ 56-1 ป 2556                                                                                   

47 
 

บริษัทฯไดรับชําระเงินคาที่ดินสวนที่เหลืออีกจํานวน 150 ลานบาท บริษัทฯไดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกลาวใหแก
สํานักงานจัดการทรัพยสินสวนพระองคเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีกรรมการรวมกัน) - 8,000,000 - 8,000,000 

เงินมัดจํารับจากการจําหนายที่ดิน     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีกรรมการรวมกัน) - 47,000,000 - 47,000,000 

คาตอบแทนสิทธิการเชาที่ยังไมถือเปนรายได       
บริษัทที่เกี่ยวของกัน  
 (เปนผูถือหุนบริษัทที่เกี่ยวของรวมกัน) 2,000,000 3,000,000 2,000,000 3,000,000 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

ยอดคงคางของเงินกูยืมระยะสั้นระหวางบริษัทฯและบริษทัที่เกี่ยวของกนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 
2555 และการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินกูยืมระยะสั้นดังกลาวมีรายละเอยีดดังนี ้

(หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ        
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2555 
ลดลง 

ระหวางป 

ยอดคงเหลือ        
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทท่ีเก่ียวของกัน    
บริษัท ศรีพัฒน จํากัด (เปนผูถือหุนของบริษัทฯ) 8,000,000 (8,000,000) - 

เงินกูยืมดังกลาวคิดอัตราดอกเบี้ยโดยอางอิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ํา (MLR) ลบดวยสวนตางที่
กําหนดในสัญญา โดยมีกําหนดชําระคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 4 เดือน นับจากวันที่เบิกเงินกูยืม และไมมีหลักทรัพยค้ํา
ประกัน 
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สวนที่ 3 : ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13.  ขอมูลทางการเงินท่ีสําคญั 
 13.1 งบการเงนิ 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี  

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซ่ึง
ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงนิสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดยีวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) 
ดวยเชนกนั 

ความรับผดิชอบของผูบริหารตองบการเงนิ 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกดิจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผูสอบบัญชี 
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจา

ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดงขอมลูที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสาํคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและ
การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทาํและการ
นําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใช
เพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้น
โดยผูบริหารรวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม  

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเหน็ของขาพเจา 
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ความเห็น 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงนิขางตนแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนนิงานและ    กระแสเงินสด 
สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกนัของบริษทั สัมมากร จํากดั (มหาชน) และบรษิัทยอย และ        เฉพาะของบริษัท สัมมากร จํากดั 
(มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ศิราภรณ เอื้ออนันตกุล 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 13 กุมภาพนัธ 2557 

รายชื่อผูสอบบัญชียอนหลัง 3 ป  

ป รายชื่อ บริษัท 
2556 นางสาวศิราภรณ  เอ้ืออนันตกุล บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยงั จํากัด 
2555 นางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
2554 นางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
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(ข) ตารางสรุปงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการงิน
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ
             สินทรัพย
     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 93,318,678        2.80% 57,536,792        1.83% 18,281,618        0.57%
     เงินลงทุนช่ัวคราว 42,103,451        1.26%
     ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอ่ืน 24,460,625        0.73% 32,186,076        1.02% 31,977,344        0.99%
     ตนทุนการพัฒนาโครงการอสังหารมิทรพัย 2,181,812,223   65.50% 1,860,778,442   59.11% 2,047,451,143   63.66%
     เงินมัดจําจายคาท่ีดิน -                     0.00% 40,000,000        1.27% 9,000,000          0.28%
     สินทรพัยหมุนเวียนอ่ืน 8,977,905          0.27% 7,818,207          0.25% 10,559,993        0.33%
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,350,672,882   70.57% 1,998,319,517   63.48% 2,117,270,098   65.83%
สินทรพัยไมหมุนเวียน
     ท่ีดินรอการพัฒนา 121,945,165      3.66% 288,840,949      9.18% 290,474,090      9.03%
     เงินลงทุนในบรษัิทรวม 191,087             0.01% 191,087             0.01% 40,056               0.00%
     อสังหารมิทรพัยเพื่อการลงทุน 714,278,967      21.44% 705,420,336      22.41% 653,377,933      20.31%
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 101,532,791      3.05% 112,793,333      3.58% 115,949,367      3.60%
     สินทรพัยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 31,455,888        0.94% 34,581,495        1.10% 35,307,811        1.10%
     สินทรพัยไมหมุนเวียนอ่ืน 10,991,485        0.33% 7,696,580          0.24% 4,000,414          0.12%
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 980,395,383      29.43% 1,149,523,780   36.52% 1,099,149,671   34.17%
รวมสินทรัพย 3,331,068,265   100.00% 3,147,843,297   100.00% 3,216,419,769   100.00%
หนี้สินหมุนเวียน
   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 20,000,000        0.60% 151,204,672      4.80% 208,695,451      6.49%
   เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 126,633,723      3.80% 108,493,660      3.45% 77,444,672        2.41%
   เงินมัดจําและเงินรบัลวงหนาจากลูกคา 42,818,637        1.29% 44,369,224        1.41% 65,047,163        2.02%
   เงินกูยืมระยะส้ันจากบรษํิทท่ีเก่ียวของกัน 8,000,000          0.25%
   เงินมัดจํารบัจากการจําหนายท่ีดิน 47,000,000        1.49%
   เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 103,725,030      3.11% 118,360,724      3.76% 193,402,596      6.01%
   เงินประกันการเชารบัที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 5,705,125          0.17% 18,317,859        0.58% 0.00%
  ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 9,340,100          0.28% 8,501,873          0.27% 2,721,181          0.08%
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,014,999          0.27% 8,177,196          0.26% 13,067,039        0.41%
รวมหนี้สินหมุนเวียน 317,237,614      9.52% 512,425,208      16.28% 560,378,102      17.42%
หนี้สินไมหมุนเวียน
   เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนด
        ชําระภายในหนึ่งป 619,928,864      18.61% 640,956,435      20.36% 679,370,901      21.12%
   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 61,711,900        1.85% 58,415,319        1.86% 56,788,754        1.77%
   เงินประกันการเชารบั 38,155,731        1.15% 22,628,005        0.72% 36,511,115        1.14%
   คาตอบแทนสิทธิการเชาที่ยังไมถือเปนรายได 2,000,000          0.06% 3,000,000          0.10% 4,000,000          0.12%
   หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 13,598,060        0.41% 14,631,393        0.46% 14,826,870        0.46%
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 735,394,555      22.08% 739,631,152      23.50% 791,497,640      24.61%
รวมหนี้สิน 1,052,632,169   31.60% 1,252,056,360   39.78% 1,351,875,742   42.03%

2556 2555 2554
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งบแสดงฐานะการงิน
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ
สวนของผูถือหุน
        ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 589,410,340 17.69% 450,000,000 14.30% 450,000,000 13.99%
     สวนเกินมูลคาหุน 636,258,408 19.10% 468,966,000 14.90% 468,966,000 14.58%
        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 58,941,034 1.77% 53,000,000 1.68% 53,000,000 1.65%
        ยังไมไดจัดสรร  909,882,974 27.32% 835,780,491 26.55% 800,249,434 24.88%
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 2,194,492,756 65.88% 1,807,746,491 57.43% 1,772,215,434 55.10%
สวนของผูมีสวนไดเสียทีไมมีอํานาจควบคุมของบ.ยอย 83,943,340 2.52% 88,040,446 2.80% 92,328,593 2.87%
รวมสวนของผูถือหุน 2,278,436,096 68.40% 1,895,786,937 60.22% 1,864,544,027 57.97%
รวมหนีสินและสวนของผูถือหุน 3,331,068,265 100.00% 3,147,843,297 100.00% 3,216,419,769 100.00%

2556 2555 2554
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31  ธันวาคม บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ
รายได
        รายไดจากการขายที่ดินและบาน 952,044,996      80.59% 744,395,899      79.00% 594,666,844      83.93%
        รายไดจากการใหเชา 73,031,128        6.18% 67,380,110        7.15% 61,079,812        8.62%
        รายไดคาบรกิาร 141,812,024      12.00% 112,834,870      11.98% 42,670,545        6.02%
        รายไดอ่ืน 14,466,976        1.22% 17,620,864        1.87% 10,117,105        1.43%
รวมรายได 1,181,355,124   100.00% 942,231,743      100.00% 708,534,306      100.00%
คาใชจาย
    ตนทุนจากการขายที่ดินและบาน 610,755,812      51.70% 499,638,075      53.03% 413,760,045      58.40%
    ตนทุนจากการใหเชา 21,623,170        1.83% 15,286,985        1.62% 20,158,144        2.85%
    ตนทุนจากการใหบรกิาร 137,255,332      11.62% 123,274,750      13.08% 51,933,278        7.33%
   คาใชจายในการขาย 77,515,846        6.56% 59,402,133        6.30% 46,339,554        6.54%
   คาใชจายในการบรหิาร 153,975,520      13.03% 120,666,625      12.81% 98,411,917        13.89%
รวมคาใชจาย 1,001,125,680   84.74% 818,268,568      86.84% 630,602,938      89.00%
กําไรกอนสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุน
   ในบรษิัทรวม คาใชจายทางการเงิน และภาษีเงินไดนิติบุคคล 180,229,444      15.26% 123,963,175      13.16% 77,931,368        11.00%
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบรษิัทรวม -                     0.00% 151,031             0.02% (9,300,167) -1.31%
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิตบิุคคล 180,229,444      15.26% 124,114,206      13.17% 68,631,201        9.69%
คาใชจายทางการเงิน 45,366,812        3.84% 66,809,915        7.09% 46,425,099        6.55%
กําไรกอนภาษีเงินไดนิตบิุคคล 134,862,632 11.42% 57,304,291 6.08% 22,206,102 3.13%
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 35,829,863        3.03% 17,061,381        1.81% 19,559,941        2.76%
กําไรสุทธิสําหรับป 99,032,769 8.38% 40,242,910 4.27% 2,646,161 0.37%

     กําไรสุทธิ 0.18                   0.10                   0.01                   

2556 2555 2554
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งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31  ธันวาคม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     จายเงินลงทุนในบริษัทรวม -                           -                           (400,000)                  
     จายซื้อเงินลงทุนช่ัวคราว (42,103,451)             -                           -                           
     เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากผูมีสวนไดเสียท่ี
        ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 490,000                   -                           
     เงินมัดจํารับจากการจําหนายท่ีดิน -                           47,000,000              
     เงินสดรับจากการซื้อบริษัทยอย -                           -                           3,136,926                
     ซ้ืออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (1,683,859)               (87,105,227)             (50,685,442)             
     ซ้ืออาคารและอุปกรณ (50,651,280)             (5,270,048)               (24,029,184)             
     เงินสดรับจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน -                           5,135,000                
     เงินสดรับจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ 475,925                   1,395,537                1,315,607                
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (93,472,665)             (38,844,738)             (70,662,093)             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
        สถาบันการเงินลดลง (131,204,672)           (57,490,779)             74,365,017              
     ชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทท่ีเก่ียวของกัน (8,000,000)               -                           -                           
     เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 306,702,748            -                           -                           
     เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 262,994,592            273,523,881            412,813,915            
     ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (298,657,856)           (386,980,220)           (328,725,531)           
     เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน -                           8,000,000                -                           
     จายเงินปนผล (23,576,358)             (9,000,000)               (44,999,860)             
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 108,258,454            (171,947,118)           113,453,541            
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 35,781,886              39,255,174              17,145,098              
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 57,536,792              18,281,618              1,136,520                
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 93,318,678              57,536,792              18,281,618              

2556 2555 2554
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อัตราสวนทางการเงิน (Ratio Analysis) 2556 2555 2554

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)

อัตรสวนสภาพคลอง (เทา) 7.41 4.05 3.78

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา 0.43 0.12 0.03

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 5.20 5.37 5.34

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 70.26 67.92 68.32

 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)

อัตรากําไรขั้นตน 34.85% 32.27% 31.43%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 15.26% 13.16% 11.00%

อัตรากําไรสุทธิ 8.38% 4.27% 0.37%

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 4.35% 2.12% 0.14%

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 2.97% 1.28% 0.08%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร 28.21% 7.78% 0.52%

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.35 0.30 0.22

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.46 0.66 0.73

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา) 3.97 1.86 1.68

อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม 31.60% 39.78% 42.03%

อัตราสวนกําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 0.18 0.10 0.01  
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ   
 ผลการดําเนินงานในป 2556  เปรียบเทียบกับป 2555  มียอดขายบานและที่ดินมีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 27.89  สวน
ยอดรายไดรวม มีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 25.94  สาเหตุที่เพิ่มขึ้นเปนเพราะบริษัท ไดขายที่ดินรอการพัฒนาออกไป รายได
จากการขายบานและที่ดนิจะเปนประมาณรอยละ 80.59 ของรายไดรวม กําไรสุทธิในป 2556  ของบริษัทฯ เทากบั 99.03  
ลานบาท  คิดเปนอัตรารอยละ 8.38 ของรายไดรวม  สามารถแยกวิเคราะหรายละเอียดในเรื่องตางๆ ไดดังนี ้

 ผลการดําเนินงานของบริษทัในป 2556 

รายได ในป 2556  บริษัทฯมีรายไดจากการขายที่ดินและบาน จํานวน 952.04  ลานบาท คิดเปนรอยละ 80.59  ของ
จํานวนรายไดรวม 1,181.35 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากป 2555  ซ่ึงมีรายไดจากการขายทีด่ินและบาน จาํนวน 744.39     ลาน
บาท   คิดเปนรอยละ 79.00  ของจํานวนรายไดรวม 942.23  ลานบาท   

คาใชจาย   
 บริษัทฯมีตนทนุจากการขายที่ดินและบานในป 2556  จํานวน 610.75  ลานบาท คิดเปนรอยละ 64.15  ของ      
รายไดจากการขายที่ดินและบาน เทียบกับป 2555  ซ่ึงมีตนทุนจากการขายที่ดินและบาน จํานวน 499.63  ลานบาท คิด
เปนรอยละ 67.12  ของรายไดจากการขายที่ดินและบาน  มีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 22.24  ตนทุนจากการใหเชาและบริการ  
คาใชจายในการขาย และคาใชจายในการบริหาร จํานวน 390.37  ลานบาท หรือคดิเปนรอยละ 33.04  ของรายไดรวม  
เทียบกับป 2555  ซ่ึงมีจํานวน 318.63  ลานบาท หรือรอยละ 33.82 ของรายไดรวม    และมีคาใชจายภาษีเงนิได 35.83  
ลานบาท  เทียบกับป 2555 จาํนวน  17.06 ลานบาท 

กําไรสุทธิ 
 งบการเงินเบรษิัทฯ มีกําไรสทุธิในป 2556 จํานวน 99.03  ลานบาท คิดเปนอัตรากาํไรสุทธิรอยละ 8.38 ของ
รายไดรวม กําไรตอหุน 0.18 บาท  เทียบกบัป 2555   ซ่ึงมีกําไรสุทธิ 40.24 ลานบาท  คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 4.27 
ของรายไดรวม กําไรตอหุน 0.10 บาท   

(ข) ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯมีสินทรัพยรวม จํานวน 2,944.77  ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากป 2555  จํานวน 220.06  ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.08  แบงเปนสินทรัพยหมุนเวยีน 2,337.05  ลานบาท คิดเปน
รอยละ 79.36  ของสินทรัพยรวม  เปนสินทรัพยไมหมุนเวยีนจํานวน 607.72  ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.64 ของ
สินทรัพยรวม  และงบการเงินรวม บริษทัฯมีสินทรัพยรวม จํานวน 3,331.06  ลานบาท เพิ่มขึน้จากป 2555 จํานวน 
183.22  ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.82  แบงเปนสนิทรัพยหมนุเวียน 2,350.67  ลานบาท คิดเปนรอยละ 70.57  ของ
สินทรัพยรวม  เปนสินทรัพยไมหมุนเวียนจาํนวน 980.39  ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.43 ของสินทรัพยรวม   
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หนี้สิน 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีหนี้สินรวม 711.26  ลานบาท ลดลงจากป 2555  
จํานวน 172.30  ลานบาท หรือลดลงรอยละ 19.50  แบงออกเปนหนี้สินหมุนเวยีนจํานวน 245.49  ลานบาท เปนหนี้สิน
ระยะยาวและหนี้สินอื่นๆ  จํานวน 465.77  ลานบาท  งบการเงินรวม บริษัทฯมีหนี้สิน 1,052.63 ลานบาท ลดลงจากป 
2555  จํานวน 199.42  ลานบาท หรือลดลงรอยละ 15.93  แบงออกเปนหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 317.23  ลานบาท เปน
หนี้สินระยะยาวและหนี้สินอื่นๆ  จํานวน 735.39  ลานบาท 

สวนของผูถือหุน 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษัทฯมีสวนของผูถือหุน จํานวน 2,233.50  ลานบาท  
เพิ่มขึ้นจากการขายหุนเพิม่ทนุจาก 450 ลานหุน เปน 589.41 ลานหุน  เทียบกับ ป 2555 ซ่ึงมีสวนของผูถือหุน จํานวน 
1,841.14  ลานบาท งบการเงินรวม บริษทัฯมีสวนของผูถือหุน จํานวน  2,278.43  ลานบาท  เพิม่ขึ้น 382.65  ลานบาท 
หรือคิดเปนอตัรารอยละ 20.18 

กระแสเงินสด 
 บริษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิ(ใชไป)ในกจิกรรมดําเนนิงานจํานวน 21.00  ลานบาท สวนเงินสดสุทธิใชไปใน
กิจกรรมลงทุน  (93.47) ลานบาท  

 สวนกระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิรับมาจํานวน 108.26  ลานบาท รวมแลวยอดเงินสดเพิ่มขึน้ 35.78 ลาน
บาท  ทําใหเงนิสดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 จํานวน 57.54  ลานบาท เพิ่มขึน้เปน 93.32  ลานบาท  ณ วนัที่  31 
ธันวาคม 2556 

มูลคาตามบัญชีตอหุน 
ป 2556  บริษัทฯมีมูลคาตามบัญชีเทากับ 3.87 เทียบกับ ป 2555  เทากบั 4.21 

วิเคราะหอัตราสวนการเงินท่ีสําคัญ 
1. การวิเคราะหอัตราสวนสภาพคลองทางการเงิน 

 ป 2556 บริษัทฯมีอัตราสวนสภาพคลอง จํานวน 7.41  เทา  เทียบกับ ป 2555 จํานวน 4.05 เทา   

2. การวิเคราะหประสิทธิภาพในการดาํเนนิงาน 
 ป 2556 บริษัทฯมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม รอยละ 2.97  เทียบกับ ป 2555  มีอัตรารอยละ 1.28  มี
อัตราการหมุนของสินทรัพยจํานวน  0.35  เทียบกับ ป 2555  จํานวน 0.30  สวนอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถาวร 
จํานวน 28.21  เทียบกับ ป 2555  จํานวน  7.78  
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3. การวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร 
 ป 2556 บริษัทฯมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 34.85 เทียบกับ ป 2555 มีอัตรารอยละ 32.27 มีอัตราสวนกําไรจาก
การดําเนนิงานรอยละ 15.26 เทียบกับป 2555 มีอัตรารอยละ 13.16  และมีอัตรากําไรสุทธิเทากับ 8.38 เทียบกบัป 2555 
เทากับ 4.27  และมีอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุนเทากับ 4.35 เทียบกับป 2555 เทากับ 2.12  โดยรวมแลวบริษัทฯมี
ความสามารถในการทํากําไรเพิ่มขึ้นจากป 2555  

4. การวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
 ป 2556 บริษทัฯมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  เทากับ 0.46 เทียบกับป 2555  เทากบั 0.66   ซ่ึง
อัตราสวนดังกลาวถือวาอยูในระดับคอนขางต่ํา จึงทําใหสถานะการเงินของบริษัทฯมีความมั่นคง อัตราสวนหนี้สินตอ
สินทรัพยรวมรอยละ 31.60  เทียบกับ ป 2555  มีอัตรารอยละ 39.78   อัตราสวนกําไรตอหุนเทากับ  0.18ทียบกับ ป 2555  
เทากับ  0.10   และ มีอัตราสวนการจายปนผลรอยละ  37.77   เทียบกับ ป 2555  เทากับ  47.91  ซ่ึงบริษัทฯมีนโยบายใน
การจายปนผลอัตรา รอยละ 60 ของกําไรสุทธิ   

 

             ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  14.1  คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี 
  คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี 
 บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีให  

• ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมาเปนจํานวนเงินรวม  780,000. -บาท 
• สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกบัผูสอบบัญชีและ 

 สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงนิรวม........-.........บาท  

  คาบริการอื่น  
บริษัทจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ไดแก ................................-.................................. ใหแก 
•  ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม .........-..........บาท และจะตองจายในอนาคตอนั
เกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงนิรวม.......-.....บาท 

 • สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานบัญชี
ดังกลาว ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม...........-............บาท และจะตองจายในอนาคตอนัเกิดจากการ
ตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม........-.......บาท 

 
 
 



 
แบบ 56-1 ป 2556                                                                                        

 
หนาที่   1 

 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
“บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนีแ้ลวดวยความระมัดระวัง บริษัท

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจง
ในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัท
ยอยแลว 

(2) บริษัทไดจดัใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน
สาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดแูลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว 

(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่  13  กุมภาพันธ 2557  ตอผูสอบบัญชีและ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกนักบัที่บริษัทไดรับรองความถูกตอง
แลว บริษัทไดมอบหมายให นางสาวสมศรี  กมลาพันธุ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทกุหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นางสาวสมศรี  กมลาพนัธุ กํากับไว  บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับ
รองความถูกตองแลว ดังกลาวขางตน 
 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1. นายพิพิธ  พิชัยศรทัต กรรมการบริหาร ____________________________ 
    

2. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการบริหาร ____________________________ 
 ผูรับมอบอํานาจ   

3. นางสาวสมศรี  กมลาพันธุ ผูจัดการฝายบญัชี ____________________________ 
 
 



รายละเอียด คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน (เอกสารแนบ 1)

ชื่อ-สกุล อายุ        จํานวนหุนที่ถือ สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ตําแหนง 30 ธ.ค. 2556 30 ธ.ค. 2555 การถือหุน ระหวางกรรมการ และประวัติการอบรม

พลเรือเอก หมอมหลวงอัศนี ปราโมช 79 6,770,000      5,077,500      1.149% มีความสัมพันธเปนบิดาของ Barrister-at-law, Gray's Inn, London, U.K. 2512 - ปจจุบัน ผูจัดการ สํานักงานจัดการทรัพยสินสวนพระองค 
ประธานกรรมการ นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา Director Accreditation Program (DAP) 2516 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทโรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)

2521 - 2553 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟูจิซีร็อกซ จํากัด
2527 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซิงเกอร ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

นายพงส  สารสิน 86 2,813,333 2,110,000 0.477% มีความสัมพันธเปนลุงของ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2533 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 
กรรมการ  พลตํารวจตรี  ชินภัทร  สารสิน สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2534 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตอุปกรณกอสราง จํากัด

2543 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด
2543 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 86 - - - Master of Science (ME) Massachusetts Institute of Technology (MIT)USA. พ.ศ 2497 2528 - 2535 กรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ปูนซิเมนตไทย
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2494 2529 - 2532 ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟา(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2493 2535 - 2539 ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม วุฒิสภา
Director Accreditation Program (DAP) 2535 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

Improving The Quality of Financial Report 2535 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วิชัยยุทธ จํากัด
The Characteristics of Effective Directors 2543 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

Role of The Compensation Committee
นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล 59 - - - วศ.บ. ไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา (ธนบุรี) 2549 - 2553 กรรมการ บจก. เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท
กรรมการ / กรรมการบริหาร Director Accreditation Program (DAP) 2550  2552, ปจจุบัน กรรมการ บจก. เพียวไบโอดีเซล

2546 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. เพียวซิลิกา มายนิ่ง,บจก. จตุจักร ออยล,บจก.ไทยควอท มายนิ่ง
2545 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. เพียวอินเตอรเทรด, บจก.ทศทิศโลจิสติกส
2544 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.เพียวพลังงานไทย.บจก.อารพีซี แมเนจเมนท
2544 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.จตุรทิศขนสง
2541 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.เพทโทร-อินสตูรเมนท
2538 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.เอสซีที ปโตรเลียม

ปจจุบัน กรรมการ บจก.เอสซีที สหภัณฑ
ปจจุบัน กรรมการ บจก. ซุปเปอรเพียวแกส

2554 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร
2538 - ก.พ.2555 กรรมการบริหาร บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร

ดร.อภิชัย  จันทรเสน 65 200,000 150,000 0.034% นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (เกียรตินิยมดีมาก) 2534 - ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ, สํานักงานจัดการทรัพยสิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน  มหาวิทยาลัยปารีส (ซอรบอน) ประเทศฝรั่งเศส 2543 - ปจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง เนติบัณฑิตไทย รุนที่ 23, นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาฯ 2548 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามกลการ จํากัด

Director Accreditation Program (DAP)
Finance for Non - finance Director (FND)

Developing Corporate Governance Policy  (DCGP)
Role of the Compensation Committee (RCC)

Audit Committee Program (ACP)
พลตํารวจตรี ชินภัทร  สารสิน 50 26,666 20,000 0.005% มีความสัมพันธเปนหลานของ ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 30 มิ.ย.48-31 ต.ค.48 ผกก.2 บก. ปส.2 บช. ปส.
กรรมการ /  กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน นายพงส  สารสิน ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 16 ธ.ค.45-มิ.ย.48 ผกก.4 บก. ปส.1 บช. ปส.

Central Missouri State University 1 พ.ย.48-ก.ย.52 รอง ผบก. ปส.2 บช.ปส.
Director Accreditation Program (DAP) พ.ย.52 - ปจจุบัน  ผบก.ปส.3 บช. ปส.

นายอนุทิพย  ไกรฤกษ 64 200,000         166,000         0.034%   B.A.(Fine and Applied Art) 2535 - 2544 ผูจัดการสวนบริการตลาด ฝายผูแทนจําหนาย บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ /  กรรมการทรัพยากรบุคคล และกําหนดผลตอบแทน Northeastern University, U.S.A 2544 - 2548 ผูจัดการลูกคาสัมพันธ ฝายประสานงานและการตลาด บริษัท ซิเมนตไทยการตลาด จํากัด

Director Accreditation Program (DAP) 2549 - 2552 กรรมการ บริษัท ดรากอน วัน จํากัด (มหาชน)
Directors Certification Program  (DCP) 2535 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตอุปกรณกอสราง จํากัด

2552 - ปจจุบัน กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท A.Host จํากัด

      ประวัติการทํางาน



ชื่อ-สกุล อายุ        จํานวนหุนที่ถือ สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ตําแหนง 30 ธ.ค. 2556 30 ธ.ค. 2555 การถือหุน ระหวางกรรมการ และประวัติการอบรม

      ประวัติการทํางาน

นายสิทธิชัย  จันทราวดี 63 - - - ปริญญาโทบัญชี (ตนทุน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2538 - 2543 ผูอํานวยการฝายบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง Fostering A Board and Management Team 2543 - 2553 ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

Director Accreditation Program (DAP) 2544 - 2546 นายกสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
Directors Certification Program  (DCP)

Audit Committee Program (ACP)
Board Performance Evaluation

Raising The Awaveness of Corporate Fraud in Thailand
Monitoring the Internal Audit Function (MIA)

Monitoring the Quality of Financial Reporting  (MFR)
Monitoring the System of Internal Control and Risk

            Management (MIR) 
Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

ISO 26000 (Social Responsibility)
นายกวี  อังศวานนท 78 445,000 445,000 0.075% บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2518-2541 ผูชวยผูจัดการ สํานักงานจัดการทรัพยสินสวนพระองค
กรรมการ /  ประธานกรรมการบริหาร Directors Certification Program (DCP) 2519-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีพัฒน จํากัด

Audit Committee Program (ACP) 2519-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีปวิธ จํากัด
 Role of The Chairman Programp (RCP) 2521-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนาคมและการพัฒนา จํากัด
Finance for Non - finance Director (FND) 2524 - ปจจุบัน ผอ.โครงการพัฒนาสวนพระองค

Improving Quality of Financial Reporting (QFR) 2537 - 2555 กรรมการอิสระ  บริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
Financial Statement for Directors (FSD) 2538 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีธรณี จํากัด

2538 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บานบึงเวชกิจ จํากัด
2541 - ปจจุบัน ผูจัดการ สํานักงานจัดการทรัพยสินสวนพระองค
2542 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จํากัด

พ.ย.2542-ม.ค.2547 ประธานกรรมการ บริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
2543 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2543 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สุวรรณชาด จํากัด
ก.พ.2547-2555 กรรมการตรวจสอบ บริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
2549 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด

 พ.ค.2552-2555 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

นายพิพิธ พิชัยศรทัต 52 133,000         100,000         0.023% พัฒนาบริหารศาสตร มหาบัณทิต 2539 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จํากัด
กรรมการ / กรรมการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2543 - ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการ สํานักงานจัดการทรัพยสินสวนพระองค

รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2543 - ปจจุบัน รองผูอํานวยการ โครงการพัฒนาสวนพระองค
Directors Certification Program (DCP) 2543 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สุวรรณชาด จํากัด

Audit Committee Program (ACP) 2544 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการนโยบายและกลยุทธ/
/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ปจจุบัน กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิงเกอร ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
ปจจุบัน กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน)
ปจจุบัน กรรมการ บริษัท รวมทนุไทย จํากัด
ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

นายธวัช   อึ้งสุประเสริฐ 67 - - - ปริญญาตรี (วท.บ. เคมี) 2553 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.เพียวไบโอดีเซล
กรรมการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.จตุรทิศขนสง

2542 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ.เชอรวูดเคมีคอล
ปจจุบัน กรรมการ บจก. เอสซีที ปโตรเลียม  บจก.เพียวซิลิกา มายนิ่ง  บจก.จตุจักร ออยล
ปจจุบัน กรรมการ บจก.ไทยควอทซ มายนิ่ง  บจก.ทศทิศโลจิสติกส  บจก.เพียวพลังงานไทย
ปจจุบัน กรรมการ บจก. อารพีซี แมเนจเมนท  บจก.เอสซีที สหภัณฑ



ชื่อ-สกุล อายุ        จํานวนหุนที่ถือ สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ตําแหนง 30 ธ.ค. 2556 30 ธ.ค. 2555 การถือหุน ระหวางกรรมการ และประวัติการอบรม

      ประวัติการทํางาน

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 42 813,333 610,000 0.138% มีความสัมพันธเปนบุตรของ ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 2543 - 2553 กรรมการ บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ /  กรรมการบริหาร /  กรรมการผูจัดการ พลเรือเอก ม.ล.อัศนี ปราโมช จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548 -2552 อุปนายก และเลขาธิการ สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย

Directors Certification Program (DCP ) 2552 - 2554 นายกสมาคมอสังหาริมทรัพยไทย
Directors Accreditation Program (DAP ) 2551 - 2555 กรรมการ บมจ.ไซเบอรแพลนเน็ต อินเตอรแอคทีฟ

Audit Committee Program (ACP) 2547 - 6 ธ.ค.55 กรรมการ บมจ.SFG
2543 - 2555 กรรมการผูจัดการ บริษัท ธนาคมและการพัฒนา จํากัด

2549 - ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร  บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด

รายละเอียดฝายจัดการ
นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 42 813,333         610,000         0.138% ดูรายละเอียดในหัวขอรายละเอียดคณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการผูจัดการ 
นางสุพรรณี   ตัณไชยศรีนคร 47          -          -           - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปจจุบัน รก.ผจก.ทั่วไปสายบริหาร และการเงิน/ผจก.ฝายบัญชีการเงิน บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร
ผูจัดการฝายทั่วไป สายบริหารและการเงิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี 2553-2555 ผจก.สํานักกรรมการผูจัดการ/รก.ผจก.สํานักตรวจสอบและควบคุมภายใน บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร

2551-2553 รก.ผจก.สํานักกรรมการผูจัดการ/สํานักตรวจสอบและควบคุมภายใน บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร
2545-2550 ผจก.ฝายบัญชี บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร

นายวสันต   ซื่อตรง 44          -          -           - อุตสาหกรรมศาสตร สาขาเทคโนโลยีการขนถายวัสดุ 2550-ปจจุบัน ผูจัดการทั่วไปสายโรงงาน บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร
ผูจัดการฝายทั่วไป สายงานบริหารงานกอสราง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา (พระนครเหนือ)
นางสาวสมศรี  กมลาพันธุ 49          -          -           - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2533-2548 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายบัญชี 2549-2550 ผูจัดการแผนกบัญชี บริษัท ริเวอรเอนจิเนียริ่ง จํากัด

1 มิ.ย 50.-31 ธ.ค.50 ผูชวยผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)
2 ม.ค.51 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน  บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)

นางไขมุก  พราหมณีย 60 100,000 100,000 0.02% ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2537 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายขายและการตลาด / ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล และธุรการ / เลขานุการบริษัท
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล และธุรการ/เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.สัมมากร
นางสาวศิริวรรณ สุขไพเราะ 45 70,000 70,000 0.02% ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ก.ค.47 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน  บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยรังสิต
นายยุทธนา   ไชยสัตย 42          -          -           - ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2544-ปจจุบัน บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา 2556-ปจจุบัน บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)
นางอรุณี  บันเทิงสุข 44          -          -           - ปริญญาโท สาขาการเงิน พ.ค.50 - ต.ค.53 บริษัท สุวรรณภูมิ ทรานส เซอรวิส จํากัด
ผูจัดการฝายการเงิน University of Exeter England พ.ย.53-ต.ค.54 บริษัท พร็อพเพอรตี้ 16 จํากัด

พ.ย.54-ปจจุบัน บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)



 
แบบ 56-1 ป 2556                                                                                        

 
หนาที่   1 

 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
 
 
 
 

บมจ.สัมมากร 

บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด
1.นายกวี   อังศวานนท 
2.นายพิพิธ   พิชัยศรทัต 
3.นายกิตตพิล   ปราโมช ณ อยุธยา 
4.นายศภุพงศ   กฤษณกาญจน 
5.นายสุนัย   สุวรรณหิรัญกุล 
6.นางศิรพร   กฤษณกาญจน 

บริษัท โปรคิวบ เวนเจอร จํากัด 
1.นายกิตตพิล  ปราโมช ณ อยุธยา 
2.นายพิพิธ   พิชัยศรทัต 



 
แบบ 56-1 ป 2556                                                                                        

หนาที่ 1 
 

เอกสารแนบ 3 
1.รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน 
ชื่อ    นางสาวศิริวรรณ  สุขไพเราะ 
ตําแหนง   ผูจัดการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
วุฒิการศึกษา  

• ปริญญาตรี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาบริหารทั่วไป 
• ปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประสบการณทํางาน 
• ป 2537-2544  เจาหนาที่คอมพิวเตอร 
• ป 2545-2546  ผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบงาน 
• ป 2547-ปจจุบนั  ผูจัดการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

การฝกอบรมที่เก่ียวของ   
• การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตร 1 
• การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตร 2 
• การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ 
• การจัดทําเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ 
• การตรวจตดิตามคุณภาพภายใน 
• Using CAAT in Auditing 
• การตรวจพิสูจนการฉอโกงทางบัญชี 
• วิธีประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน 
• หัวหนางานในยุคการแขงขนั 
• การวิเคราะหการบริหารเชิงกลยุทธ 
• Raising the awareness of corporate fraud in Thailand 
• ระบบการควบคุมภายใน พื้นฐานสูการเติบโตที่ยั่งยืน 
• ประกาศนยีบตัรผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย รุนที่ 10 
• CG Forum 2/2556 เร่ือง  Board Monitoring – how to build the spirit of good CG 
• Audit Committee Effectiveness Seminar 
• Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 
• แนวทางการจดัทํารายงานการกํากับดแูลกจิการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน 

 



 
แบบ 56-1 ป 2556                                                                                        

หนาที่ 2 
 

2.รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานกุารบริษัท 
ชื่อ   นางไขมุก  พราหมณยี 
ตําแหนง  ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
   เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
   และเลขานุการบริษัท 
 
วุฒิการศึกษา  

• ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
 
ประสบการณทํางาน 

• ป 2520-2527 เจาหนาที่ธุรการงานขาย 
• ป 2528-2531 หัวหนาแผนกขาย 
• ป 2532-2536 ผูชวยผูจัดการฝายขาย 
• ป 2537-2556 ผูจัดการฝายขายและการตลาด 
• ป 2556-ปจจุบนั ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
• 10 ม.ค. 2557 เลขานุการบริษัท 

 
การฝกอบรม   

• กลยุทธการบริหารโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย (ยุคใหม) 
• การจัดทําเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ 
• การตรวจตดิตามคุณภาพภายใน 
• การวางแผนกลยุทธการตลาด 
• เทคนิคการขายระดับสูง 
• การบริหารความเสี่ยง 
• หัวหนางานในยุคการแขงขนั 

 
3.รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานกํากับการดูแลกิจการ 
  - ไมมี - 
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หนาที่   1 

 
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่วกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน: 
   -ไมม-ี 
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