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ส่วนที� 1 : การประกอบธุรกจิ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 วสัิยทัศน์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดําเนินงานของบริษัท 

บริษทัมีวสิัยทศัน์ที�จะพฒันาอสังหาริมทรัพยที์�เติบโตสูงและมั�นคง ดว้ยการมุ่งสร้างสังคมที�ดี และมอบความพึง
พอใจสูงสุดให้แก่ลูกคา้ มีระบบบริหารจดัการที�มีประสิทธิภาพ ตลอดจนบุคลากรที�มีความสามารถสูง และบริษทัมีนโยบาย
การสร้างบา้นอยา่งมีคุณภาพในพนัธกิจของบริษทัฯ เพื�อเป็นการสื�อสารให้ลูกคา้ พนกังาน และผูเ้กี�ยวขอ้งไดรั้บทราบถึง
คาํมั�นสัญญาระหว่างกนัในการทาํธุรกิจให้ไดต้ามเป้าหมาย สร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้อย่างสูงสุด และเพื�อเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ�มใหก้บัองคก์รอยา่งต่อเนื�อง 

1.2 การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญ 

บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ก่อตั=งมาตั=งแต่ปี พ.ศ. 2513 จวบจนปัจจุบนัเป็นเวลา 45 ปี  ดาํเนินธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทจาํหน่าย ตั=งแต่ปี พ.ศ. 2517  ส่วนใหญ่เป็นบา้นเดี�ยวพร้อมที�ดิน โดยจนถึงปัจจุบนั ไดส่้งมอบบา้นแก่ผู ้
ซื=อแลว้กวา่ 6,000 หน่วย นอกจากนี=ตั=งแต่ปี พ.ศ. 2549  บริษทัฯ ไดร่้วมทุนในการดาํเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเภทให้เช่า 
คือ ศูนยก์ารคา้เพียวเพลส (Pure Place Community Mall) ซึ� งมีที�ตั=งอยูห่นา้โครงการสัมมากรรังสิต คลอง 2 โครงการสัมมากรบาง
กะปิ และโครงการสัมมากรราชพฤกษ ์อนันาํมาซึ� งการสร้างเครือข่ายชุมชนให้มีความสะดวกสบายในการพกัอาศยั และสร้าง
มูลค่าเพิ�มแก่ทรัพยสิ์นที�ลูกคา้ไดซื้=อ และครอบครองไว ้สมกบัปณิธานของบริษทัฯที�ว่า “เราไม่เพียงสร้างบา้น แต่เราสร้าง
สังคม” อีกทั=งยงัเป็นการสร้างรายไดใ้นระยะยาวให้มีความผนัผวนนอ้ยลง รวมทั=งส่งเสริมทางการขายบา้นจดัสรรของบริษทัฯ 
อีกทางหนึ�งดว้ย 

การเปลี�ยนแปลงในแต่ละปี 

พ.ศ. 2549 เดือนพฤษภาคมบริษทัฯ ไดร่้วมกบั บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) หรือ (RPC) จดัตั=งบริษทั 
เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั หรือ (PSDC) ดว้ยทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท เพื�อประกอบธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพยแ์ละที�ดินโดยบริษทัฯ ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 49  

พ.ศ. 2550 เมื�อวนัที� 8 มิถุนายน 2550 บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั เปิดศูนยก์ารคา้เพียวเพลส บนถนน
รังสิต-คลอง 2  

พ.ศ. 2552 เดือนกุมภาพนัธ์ 2552 บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ไดเ้พิ�มทุนจดทะเบียนอีก 175 ลา้นบาท
เป็น 225 ลา้นบาท  

พ.ศ.2554 เมื�อเดือนสิงหาคม 2554 บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ไดเ้พิ�มทุนจดทะเบียนจาก 225 ลา้นบาท 
เป็น 260 ลา้นบาท โดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) มีมติไม่เพิ�มเงิน
ลงทุนครั= งนี=  ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัร่วมทุนเพิ�มขึ=นจากเดิมร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 55.87 
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พ.ศ.2555 เมื�อเดือนธนัวาคม 2555 บริษทัฯ ไดเ้พิ�มทุนจดทะเบียนจาก 450 ลา้นบาท  เป็น 650 ลา้นบาท  

พ.ศ.2556 เมื�อวนัที� 25 มกราคม 2556 บริษทัฯ จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชาํระจาก 450 ลา้นบาท เป็น 589.41 ลา้นบาท  
 เมื�อวนัที� 16 กุมภาพนัธ์ 2556 เปิดโครงการสัมมากร ชยัพฤกษ-์วงแหวน เดิมชื�อ โครงการ Flora Divina by 
Sammakorn (ทางหลวง345-ถนนราชพฤกษ)์   
 เมื�อวนัที� 12 ตุลาคม 2556 เปิดโครงการ S9 Condominium  (ใกลส้ถานีรถไฟฟ้าบางรักใหญ่)   

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

  บริษัทร่วม และบริษัทย่อย 

   บริษัท เพยีวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั  
 จดัตั=งขึ=นเมื�อวนัที� 25 พฤษภาคม 2549 มีวตัถุประสงคเ์พื�อประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละที�ดิน ใน

รูป แบบที�มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่า อาทิเช่น ศูนยก์ารคา้ อาคารสาํนกังาน อพาร์ทเมน้ท ์หรือ โรงแรม ฯลฯ โดยบริษทัฯ ถือหุ้นอยู่
ในอตัราร้อยละ 49 ร่วมกบับริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ (RPC) ซึ� งถือหุ้นในอตัราร้อยละ 51 ดว้ยทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเมื�อ 24 กุมภาพนัธ์ 2552 ไดเ้พิ�มทุน 175 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจด
ทะเบียนชาํระแลว้ 225 ลา้นบาท และเมื�อวนัที� 23 สิงหาคม 2554 ไดเ้พิ�มทุนจดทะเบียนอีก 35 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนชาํระ
แลว้ 260 ลา้นบาท ซึ� ง RPC ไม่ลงทุนเพิ�มในหุน้เพิ�มทุนดงักล่าว ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PSDC ของบริษทัฯเพิ�มขึ=นจาก
เดิมร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 55.87 และไดด้าํเนินการการก่อสร้างและพฒันาศูนยก์ารคา้ ภายใตชื้�อโครงการ “เพียวเพลส” ขึ=นแห่ง
แรกบนถนนรังสิต คลอง 2  เปิดดาํเนินการเมื�อวนัที� 8 มิถุนายน 2550 โครงการที�สองบริเวณถนนรามคาํแหง 110 เป็นศูนยก์ารคา้
รูปแบบใหม่ทนัสมยั ภายใตแ้นวคิด “ชีวิตทนัสมยั ใกลบ้า้น” โดยใชชื้�อ “Pure Place Lifestyle Mall”  และโครงการเพียวเพลส 
ราชพฤกษ ์ เปิดดาํเนินการเมื�อวนัที� 12 พฤษภาคม 2555  

   บริษัท เอ็นชัวร์โฮม จํากดั 

 จดัตั=งขึ=นเมื�อวนัที� 30 มีนาคม 2554 มีวตัถุประสงคเ์พื�อจดัตั=งตวัแทนจาํหน่ายบา้นมือสองในตลาดอสังหาริม-
ทรัพย ์ดว้ยทุนจดทะเบียน 2 ลา้นบาท โดยบริษทัฯเขา้ร่วมทุนในอตัราร้อยละ 20 จาํนวน 40,0000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท 
จาํนวนเงิน 400,000 บาท   

 26 ธนัวาคม 2555 ที�ประชุมกรรมการบริษทั เอน็ชวัร์โฮม จาํกดั มีมติเลิกกิจการ เงินลงทุนเฉพาะของบริษทัฯ 
จาํนวน 400,0000 บาท และชาํระบญัชีเรียบร้อยแลว้ 

   บริษัท โปรคิวบ์ เวนเจอร์ จํากดั 

 จดัตั=งขึ=นเมื�อวนัที� 21 พฤษภาคม 2555 มีวตัถุประสงคเ์พื�อบริหารงานก่อสร้าง ดว้ยทุนจดทะเบียน 2 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เรียกชาํระแลว้ 500,000 บาท (ร้อยละ25) โดยบริษทัฯ ลงทุนร้อยละ 100 
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 โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม  

บมจ.สมัมากร

บรษิท เพยีวสมัมากร ดเีวลลอปเมน้ท ์จํากดั บรษัิท โปรควิบ ์เวนเจอร ์จํากดั

ถอืหุน้ 55.87% ถอืหุน้ 100%

 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

 ในปี 2558 โครงสร้างรายไดห้ลกัของบริษทัฯ นอกจากการจาํหน่ายโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื�ออยูอ่าศยั
แนวราบแล้ว บริษัทฯ ยงัมีรายได้จากการส่งมอบโครงการแนวสูงอีกเช่นกัน ซึ� งปัจจุบนับริษัทฯ มีโครงการ
อสังหาริมทรัพยที์�ยงัคงดูแลอยู่ทั=งหมด 9 โครงการ ใน 3 ทาํเล ได้แก่ โครงการสัมมากร AQUA DIVINA ถนน
รามคาํแหง 94 โครงการสัมมากรรามคาํแหง ถนนรามคาํแหง 162/1 (ปิดโครงการ) โครงการสัมมากรมีนบุรี 1 (ปิด
โครงการ) โครงการสัมมากรมีนบุรี 2 (ปิดโครงการ)  โครงการสัมมากรนิมิตใหม่ โครงการสัมมากรรังสิต คลอง 2 
โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 7  โครงการสัมมากร ชยัพฤกษ์-วงแหวน  และโครงการ เอสเกา้ คอนโดมิเนียม ถนน
รัตนาธิเบศร์ ทุกๆโครงการตั=งอยู่บนทาํเลที�มีโอกาสไดรั้บการพฒันาสิ�งอาํนวยความสะดวกและเติบโตตามแผนการ
พฒันาภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นแนวรถไฟฟ้าสีม่วง สีส้ม และสีชมพู หรือใกล้แนวถนนตดัใหม่ อาทิ ถนนมอร์เตอร์เวยที์�
เชื�อมต่อกบัภาคต่างๆของประเทศ เป็นตน้ 

โครงสร้างรายได้ 

 โครงสร้างรายได ้ของบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็น

หลกั ซึ� งในปี 2558 มีสัดส่วนร้อยละ 91.45 ของรายไดร้วม นอกจากนั=นก็มีรายไดจ้ากการบริการ รายไดจ้ากการให้เช่า 

และรายไดอื้�น โครงสร้างรายไดใ้นรอบ 3 ปี ที�ผา่นมามีสัดส่วนดงันี=  

โครงสร้างรายได้เปรียบเทยีบ 3 ปี 

 

ประเภทรายได ้
2556 2557 2558 

จาํนวนเงิน สดัส่วน % จาํนวน สดัส่วน % จาํนวน สดัส่วน % 
รายไดจ้ากการขายบา้นและที�ดิน 952.04 90.10% 903.38 89.64%  898.79 65.61% 
รายไดจ้ากการขายหอ้งชุด - - - - 353.97 25.84% 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 46.35 4.39% 47.29 4.69% 51.42 3.75% 
รายไดค้่าบริการ 48.45 4.59% 49.85 4.95% 52.17 3.81% 
รายไดอื้�น ๆ 9.85 0.93% 7.28 0.72% 13.49 0.99% 

   รวมรายได้ 1,056.69 100.00% 1,007.80 100.00% 1,369.85 100.00% 

หน่วย : ลา้นบาท 
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2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
บริษัทฯ พฒันาโครงการที�พกัอาศยัประเภทบ้านเดี�ยว และอาคารชุดพกัอาศัยเพื�อขาย มุ่งเน้นพฒันาในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นโยบายมุ่งเนน้ที�จะสร้างบา้นเสร็จก่อนขาย พร้อมให้ลูกคา้ซื=อและเขา้พกัอาศยัไดท้นัที ส่วน
โครงการอาคารชุดพกัอาศยัมุ่งเนน้ที�ทาํเลที�ตั=งที�เหมาะสมเป็นหลกัเพื�อใหลู้กคา้ไดผ้ลประโยชน์จากมูลค่าเพิ�มในอนาคต 

บริษทัฯ ไดผ้า่นการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก AFAQ & WIT Co., Ltd. ในเรื�องการบริหารงานก่อสร้าง และ
การบริหารงานขาย ซึ� งแสดงถึงความมีมาตรฐานในการดาํเนินงานและความมีประสิทธิภาพของบุคลากร ในการดาํเนินธุรกิจ ซึ� ง
ในปัจจุบนัไดรั้บการยกระดบัมาตรฐานเป็น ISO 9001:2008 ในปี 2555 ซึ� งมีความเขม้งวดในการปฎิบติังานมากขึ=น บริษทัฯได้
ตระหนกัถึงคุณภาพในการผลิตผลงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการปฎิบติังานก่อสร้างให้มีคุณภาพตามขอ้ 
กาํหนด ISO และจดัให้มีทีมบริหารระบบคุณภาพ จดัให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้และทกัษะที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงานให้แก่
พนกังาน ผูรั้บเหมา และคนงาน เพื�อเป็นการพฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพ ซึ� งจะส่งผลใหไ้ดง้านที�มีประสิทธิภาพเพิ�มขึ=น  

การพฒันาโครงการบา้นจดัสรรจาํตอ้งมีเงินทุนเพื�อซื=อที�ดินขยายโครงการตลอดเวลา ที�ดินบางทาํเลอาจติดขอ้ บญัญติั
ของกรุงเทพมหานคร ขอ้บญัญติัผงัเมือง ขอ้บญัญติัเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มและขอ้บญัญติัเกี�ยวกบัการจดัสรรที�ดินบริษทัฯจึงตอ้ง
มีเจา้หน้าที�เฉพาะทาํการศึกษา และติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด เพื�อป้องกนัไม่ให้เกิดความผิดพลาดและเสียหาย จากการ
ปฏิบติัผดิกฎหมาย และระเบียบปฏิบติัต่างๆ ซึ� งเป็นขอ้จาํกดัในการดาํเนินธุรกิจ 

โครงการที�ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันและโครงการระหว่างเตรียมการ  
ลักษณะโครงการ จํานวน ขนาดที�ดิน พื�นที�ขาย กรรมสิทธิ� ระยะเวลาพฒันา มูลค่าเงินลงทุน       ความคบืหน้างานก่อสร้าง

ชื�อ/ที�ตั�งโครงการ (1) หน่วย โครงการ  (ไร่) ในที�ดิน และก่อสร้าง (ล้านบาท) เงนิที�ลงทุนไปแล้ว ร้อยละของ
(ล้านบาท)  (ไร่) (ล้านบาท) งานที�เสร็จ

สัมมากรมีนบุรี 1/ถ.สามวา บา้นพร้อมที�ดิน 410 145-1-09 82-2-53 บมจ.สมัมากร ธ.ค.33-มิ.ย.59 781.74 775.15 99.16
สัมมากรนิมิตใหม/่ถ.นิมิตใหม่ บา้นพร้อมที�ดิน 601 154-3-89 108-0-59 บมจ.สมัมากร มี.ค.37-ธ.ค.59 1,026.61 979.24 95.39
สัมมากรรังสิต คลอง 2/ถ.รังสิต-นครนายก บา้นพร้อมที�ดิน 363 82-1-81 57-3-72 บมจ.สมัมากร ต.ค.37-ธ.ค.59 991.88 865.67 87.28
สัมมากรรังสิต คลอง 7/ถ.รังสิต-นครนายก บา้นพร้อมที�ดิน 739 215-3-95 134-3-97 บมจ.สมัมากร ต.ค.38-ธ.ค.60 2,323.78 1,052.42 45.29
สัมมากรมีนบุรี 2 /ถ.สามวา บา้นพร้อมที�ดิน 274 61-1-44 42-0-45 บมจ.สมัมากร ก.ค.44-ต.ค.54 582.84 582.84 100.00
สัมมากรรามคาํแหง /ถ.รามคาํแหง บา้นพร้อมที�ดิน 140 36-1-30.8 22-0-30 บมจ.สมัมากร พ.ย.50-ก.ค.58 554.90 554.90 100.00
Aqua Divina by Sammakorn บา้นพร้อมที�ดิน 200 66-2-22.1 41-3-60.1 บมจ.สมัมากร มิ.ย. 52-ธ.ค.59 1,118.17 1,064.37 95.19
สัมมากรชยัพฤกษ-์วงแหวน บา้นพร้อมที�ดิน 181 43-2-3.6 28-3-83.9 บมจ.สมัมากร มิ.ย. 53-ธ.ค.60 563.90 383.53 68.01
 S9 Condominium อาคารชุด 665 6-2-86.1 19,544 ตรม. บมจ.สมัมากร มิ.ย. 53-มิ.ย.58 805.07 805.07 100.00
สัมมากรชยัพฤกษ-์แจง้วฒันะ บา้นพร้อมที�ดิน 140 35-2-62.3 23-0-54 บมจ.สมัมากร มี.ค. 58-ธ.ค.60 688.66 339.87 49.35
สัมมากร อเวนิว รามอินทรา-วงแหวน บา้นพร้อมที�ดิน 352 36-1-54.2 20-2-69 บมจ.สมัมากร มิ.ย. 58-ก.พ.61 794.61 320.94 40.39  
 

วนัที�เปิดขาย ราคาขาย มูลค่าโครงการ           ความคบืหน้าการขาย วิธี ยอดรับรู้ มูลค่าที�ขาย
ชื�อ/ที�ตั�งโครงการ โครงการ ต่อหน่วย (ล้านบาท) มูลค่าที�ขายแล้ว ร้อยละของ รับรู้ รายได้สะสม ให้กลุ่มผู้บริหาร หน่วย มูลค่า

(ล้านบาท) มูลค่าโครงการ รายได้ (ล้านบาท) หรือผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

สมัมากรมีนบุรี 1/ถ.สามวา 23 ธ.ค.2535 4.2-5.2 1,350.70 1,319.80 97.71 1 1,281.33 ไม่มี 395 1,281.33
สมัมากรนิมิตใหม่/ถ.นิมิตใหม่ 25 ธ.ค.2537 4.6-5.2 1,714.43 1,658.91 96.76 1 1,631.76 ไม่มี 585 1,631.76
สมัมากรรังสิต คลอง 2/ถ.รังสิต-นครนายก 25 พ.ย.2538 3.9-4.6 1,364.19 1,176.72 86.26 1 1,154.30 ไม่มี 326 1,154.30
สมัมากรรังสิต คลอง 7/ถ.รังสิต-นครนายก 25 พ.ย.2539 3.7-4.5 2,904.72 939.71 32.35 1 921.19 ไม่มี 273 921.19
สมัมากรมีนบุรี 2 /ถ.สามวา 9 มี.ค.2545 2.5-3.9 903.34 903.34 100.00 1 903.34 ไม่มี 274 903.34
สมัมากรรามคาํแหง /ถ.รามคาํแหง 22 มี.ค.2551 6.4-12.0 829.46 829.46 100.00 1 829.46 ไม่มี 140 829.46
Aqua Divina by Sammakorn 9 ก.ย.2553 7.5-20.4 1,720.26 1,492.43 86.76 1 1,440.81 ไม่มี 174 1,440.81
สมัมากรชยัพฤกษ-์วงแหวน 17 ก.พ.2556 3.9-6.5 794.22 273.21 34.40 1 224.29 ไม่มี 55 224.29
 S9 Condominium 17 ก.พ.2556 1.4-2.9 1,136.52 648.08 57.02 1 353.97 21.00 206 353.97
สมัมากรชยัพฤกษ-์แจง้วฒันะ 6.5-10.6 1,069.87 0.00 0.00 1 0.00 ไม่มี 0 0.00
สมัมากร อเวนิว รามอินทรา-วงแหวน 1.9-4.5 1,169.66 0.00 0.00 1 0.00 ไม่มี 0 0.00

   จํานวนที�โอนแล้ว
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2.2 ตลาดและภาวะการแข่งขัน 

กลยทุธ์การตลาดและการแข่งขนั 
นโยบายที�บริษทัถือปฏิบติัเสมอมาไดแ้ก่การที�บริษทัไม่เพียงแต่สร้างบา้น แต่ยงัสร้างสังคม ยงัคงเป็นปรัชญาในการ

ทาํงานอยู่เสมอมา บริษทัเชื�อว่าความสัมพนัธ์ที�ดีในสังคมก็คือรั= วป้องกนับา้นที�ดี ดงันั=นภายในโครงการต่างๆ ที�บริษทัได้
ดาํเนินการมาทั=งครั= งอดีตและปัจจุบนั จะเริ�มมีการเพิ�มเติมส่วนสาธารณูปโภคหรือสิ�งอาํนวยความสะดวกแก่ชุมชน ที�สามารถ
ส่งเสริมนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ของบริษทัได ้อาทิ สวน 4 GEN ในโครงการบางกระปิ ที�มีหลายสิ�งที�ลูกบา้นสามารถมาใชท้าํ
กิจกรรมที�สร้างความสามคัคีในชุมชนได ้ 

ภายหลงัจากบริษทัประสบความสาํเร็จจากไดเ้ปลี�ยนนโยบายจากการสร้างบา้นแบบสั�งสร้างมาเนน้นโยบายสร้างบา้น
เสร็จก่อนขาย ทาํใหบ้ริษทัยงัคงมุ่งเนน้ที�จะดาํเนินนโยบายดงักล่าวต่อไป โดยบริษทัไดเ้พิ�มนโยบายการส่งมอบบา้นและห้อง
ชุดใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยคุณภาพที�ดีและทนัเวลา ทั=งนี=บริษทัไดเ้นน้ใหบ้า้นทุกหลงัและห้องชุดทุกยนิูตที�จะส่งมอบให้แก่ลูกคา้ตอ้ง
ผา่นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจากทั=งฝ่ายดูแลงานวศิวกรรม และฝ่ายดูแลลูกคา้ เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่บา้นและห้องชุดที�สร้าง
เสร็จจะถูกตอ้งตามหลกัวิศวกรรมพื=นฐานและตรงความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมาย กลยุทธ์ดงักล่าวไดเ้พิ�มศกัยภาพในการ
แข่งขนัของบริษทัและยงัเพิ�มความเชื�อมั�นใหแ้ก่ลูกคา้ไดสู้งขึ=น  

นอกจากความเอาใจใส่ในคุณภาพของสินคา้ก่อนขายแลว้ บริษทัยงัให้ความสําคญักบัการบริการหลงัการขายดว้ย
เช่นกนั ส่วนงานบริการหลงัการขายจึงถูกพฒันาอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้พนกังานที�ดูแลบริการหลงัการขายในแต่ละโครงการ
สามารถเขา้ถึง เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้และสามารถใหก้ารบริการที�ประทบัใจไดอ้ยา่งดี 

อีกหนึ� งกลยุทธที�สําคญัที�บริษทัให้ความสําคญัสูงคือกลยุทธ์ในการวางแผนการตลาด การดาํเนินงานของบริษทัได้
เนน้หนกัความเขา้ใจในลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั ทั=งนี= เพื�อสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ในการ
วางแผนการตลาดของโครงการต่างๆจะมีความแตกต่างกนัขึ=นอยู่กบัพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที�อยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบั
ที�ตั=งของโครงการนั=นๆ ซึ� งหากจาํแนกกลุ่มเป้าหมายของโครงการต่างๆสามารถจาํแนกออกไดด้งันี=  

1.  กลุ่มเป้าหมายที�มีที�ทาํงานในทาํเลเดียวกบัโครงการและตอ้งการหาที�พกัอาศยัที�อยูใ่กลก้บัที�ทาํงาน 
2. กลุ่มเป้าหมายที�พกัอาศยัในโครงการบา้นหรือทาวเฮาส์ขนาดเล็กมาระยะหนึ�งและตอ้งการขยายขนาดที�อยู่

อาศยัที�มีพื=นที�ใหญ่ขึ=นแต่ไม่อยากยา้ยทาํเล  
3. กลุ่มเป้าหมายที�ตอ้งการขยายครอบครัวแต่ไม่ตอ้งการยา้ยทาํเลหรือยา้ยห่างไกลจากครอบครัวเดิม 

นอกเหนือจากกลยทุธ์ที�ดาํเนินการขา้งตน้ บริษทัยงัเริ�มมองเห็นความสาํคญัของการขยายฐานและกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ 
บริษทัจึงไดเ้ริ�มตน้ศึกษาโอกาสความเป็นไปไดใ้นการเพิ�มประเภทของสินคา้ที�พกัอาศยัประเภททาวน์-โฮม เพื�อจบั
กลุ่มเป้าหมายที�เริ�มสร้างครอบครัวแต่ะยงัมีกาํลงัซื=อค่อนขา้งจาํกดั ในปี 2559 นี=บริษทัมีแผนที�จะเปิดจะเปิดตวั Brand 
สัมมากร อเวนิว ที�จะใชก้บัสาํหรับสินคา้ทาวน์โฮมโดยเฉพาะ ซึ� งในอนาคตบริษทัจะมี Brand สาํหรับกลุ่มสินคา้ของ
บริษทัดงันี=  

1. Brand สัมมากร สาํหรับที�อยูอ่าศยัประเภทบา้นเดี�ยว 
2. Brand S9 สาํหรับที�อยูอ่าศยัประเภทอาคารชุด 
3. Brand สัมมากร อเวนิว สาํหรับที�อยูอ่าศยัประเภททาวน์โฮม 

นอกจากนั=นเพื�อให้นโยบายดงักล่าวขา้งตน้บรรลุถึงเป้าหมาย บริษทัจึงเสริมความพร้อมในดา้นต่างๆอีกดงันี=  
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ก. ความพร้อมทางดา้นการเงิน และสภาพคล่อง  โดยการปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมกบัลกัษณะ
การพฒันาโครงการ เตรียมวงเงินหมุนเวยีนให้เพียงพอ เพื�อป้องกนัปัญหาขาดสภาพคล่อง หาก
โครงการไม่สามารถดาํเนินการไดต้ามแผนที�กาํหนดไว ้ 

ข. ความพร้อมดา้นการก่อสร้างและพฒันาโครงการ  นอกจากการเตรียมแผนการบริหารโครงการก่อสร้าง 
ใหเ้ป็นระบบและรัดกุม ทั=งก่อนและหลงัการก่อสร้าง  เพื�อลดงานแกไ้ขใหเ้หลือนอ้ยที�สุดแลว้ บริษทัฯ
ไดน้าํเอาเทคโนโลยผีนงัหล่อสาํเร็จรูปมาใชใ้นการสร้างบา้น เนื�องดว้ยระบบดงักล่าวในปัจจุบนัไดถู้ก
พฒันาไปกา้วไกลกวา่ในอดีตมากแลว้ ทาํใหบ้ริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงโอกาสในการนาํมาใชเ้พื�อตอบสนอง
แผนการตลาดและขายที�จะตอ้งรวดเร็วขึ=นในขณะที�คุณภาพของสินคา้ส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ตอ้งยงัอยูใ่น
มาตรฐานคุณภาพของบริษทั  

ค. ความพร้อมดา้นการตลาดและการขาย  นโยบายในดา้นการวางแผนกลยทุธ์การตลาดและขายของบริษทั
ฯ จะเน้นในความรวดเร็วในการขาย เพื�อจะให้เกิดความสามารถในการหมุนเวียนเงินทุนที�รวดเร็ว 
เพื�อให้บรรลุตามนโนบายบริษทัฯจึงเน้นหนังในการวิเคราะห์การตลาดอย่างต่อเนื�อง ทั= งทางด้าน
อุปทาน และอุปสงค ์  เพื�อนาํมากาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ให้สอดรับกบัช่องวา่งทางการตลาด และยงั
ช่วยในการพฒันาสินคา้ให้เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายทั=งทางดา้น รูปแบบสินคา้ (Product) ราคา 
(Price) ช่องทางการตลาด (Distribution channel)  และรูปแบบการส่งเสริมการขาย (Promotion) ส่วนใน
ดา้นการพฒันาคุณภาพสินคา้ บริษทัฯไดเ้ริ�มนาํเทคโนโลยผีนงัสําเร็จมาใชก้บังานก่อสร้างบา้น เพิ�อเพิ�ม
ความรวดเร็วนในการก่อสร้างในขณะที�สามารถลดจุดบกพร่องตามส่วนต่างๆของสินค้าที�เกิดขึ= น
ต่อเนื�องจากขอ้จาํกดัของวธีิการก่อสร้างแบบเดิม อาทิเช่น รอยร้าวตามผนงัเป็นตน้   

ง. ความพร้อมดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละการพฒันาบุคลากร บริษทัฯ เนน้หนกัให้ผูบ้ริหารนาํความคิด
รูปแบบใหม่ที�แตกต่างจากที�เคยปฏิบติัมาใชเ้พื�อการวางแผน ในขณะที�ระดบัพนกังานถูกกาํหนดให้
เรียนรู้ในการทาํงานอยา่งเป็นทีม นอกจากนี=บริษทัฯยงัไดล้งทุนเพิ�มเติมในส่วนโครงการพฒันา
ระบบปฏิบติัการ ERP เพื�อจะช่วยในการเชื�อมต่อขอ้มูลระหวา่งฝ่ายและระดบัต่างๆ อนัจะนาํมาซึ� ง
ผลสาํเร็จของงานอยา่งมีคุณภาพ  ทนัเวลา  และภายใตต้น้ทุนที�กาํหนดไวไ้ด ้

(ก) นโนบายและลกัษณะการตลาด 

  นโยบายการตลาด 
การวางแผนกลยุทธ์ของบริษทัฯ จะมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลกั การพฒันาสินค้าหรือ

โปรโมชั�นต่างๆจะตอ้งตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้  

  กลยุทธ์การตลาด 
  ดงัที�กล่าวมาแลว้ถึงความสําคญัของความตอ้งการของลูกคา้ บริษทัฯ ยึดมั�นในนโยบายหลกั คือ การ
ผลิตสินคา้และบริการที�เนน้การตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสําคญั โดยไม่เพียงเนน้คุณภาพ
งานก่อสร้างเท่านั=น แต่ยงัเนน้การสร้างสังคม การดูแลสภาพแวดลอ้มในโครงการ ความปลอดภยั และความสะดวกสบาย
ของสมาชิกในโครงการดว้ย 
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การเลือกทาํเลที�มีศกัยภาพในการเจริญเติบโตเป็นหลกัโดยการจดัซื=อที�ดิน เพื�อการพฒันาที�ดินติดถนน
ใหญ่ การคมนาคมสะดวก ใกลแ้หล่งอาํนวยความสะดวก และสามารถเขา้ถึงศูนยก์ลางเมืองไดง่้ายและรวดเร็ว ในปัจจุบนั
แบ่งออกเป็น 3 โซน คือ โซนทิศตะวนัออก ไดแ้ก่ โครงการสัมมากรมีนบุรี  โครงการสัมมากรนิมิตใหม่ โครงการสัมมา
กรรามคาํแหง และโครงการ สัมมากร Aqua Divina โซนทิศเหนือ ไดแ้ก่ โครงการสัมมากรรังสิต คลอง 2  และโครงการ
สัมมากรรังสิต คลอง 7 โซนทิศตะวนัตก ไดแ้ก่  โครงการสัมมากร ชยัพฤกษ-์วงแหวน และโครงการ S9 Condominium 

ด้านการพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ บริษทัฯ ให้ความสําคญัด้านคุณภาพงานก่อสร้าง มีการดูแล
ควบคุม และตรวจสอบงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน และด้านคุณภาพงานบริการ คุณภาพของสิ�งแวดล้อมที�ร่มรื�นใน
โครงการ  รวมถึงความปลอดภยั และคุณภาพของสังคมโดยรวมของโครงการด้วย ซึ� งการพฒันาคุณภาพสังคมใน
โครงการนั=นบริษทัฯ ถือวา่เป็นสิ�งสาํคญั เพราะจะเป็นรากฐานของการอยูร่่วมกนั ช่วยเหลือเกื=อกูลซึ� งกนัและกนั ซึ� งจะทาํ
ให้สังคม   น่าอยู่และมีความสุข  โดยบริษทัฯ จดักิจกรรมส่งเสริมให้ลูกบา้นในโครงการต่างๆ มีกิจกรรมร่วมกนัอย่าง
สมํ�าเสมอ  โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้การบริการอยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด  

 ดา้นการกาํหนดราคา บริษทัฯ ใชก้ลยุทธ์การตั=งราคาที�ใกลเ้คียงกบัคู่แข่ง การวางตาํแหน่งของสินคา้ให้
ไดเ้ปรียบคู่แข่งในทาํเลเดียวกนั โดยใช้ลกัษณะของสภาพบรรยากาศโครงการ ขนาดที�ดิน และพื=นที�ใช้สอย และเพิ�ม
ความแตกต่างทางดา้นแนวคิด และจุดขาย เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละโครงการ ซึ� งทาํให้ราคาขายแตกต่างจากคู่แข่ง 
นอกจากนี=  บริษทัฯ ยงัเน้นการบริหารตน้ทุน ตั=งแต่ตน้ทุนทางการเงิน  ตน้ทุนค่าที�ดิน ตน้ทุนการพฒันาโครงการ และ
ตน้ทุนการก่อสร้าง ซึ� งการบริหารตน้ทุนดงักล่าว เป็นการบริหารตน้ทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดหลกัการ คือ 
ผลิตสินคา้และบริการที�ไดม้าตรฐานตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ในราคาที�เหมาะสม โดยบริษทัฯ เน้นการพฒันา
ที�ดินและสร้างบา้น เพื�อขายใหแ้ก่ผูมี้รายไดป้านกลางในระดบัราคา 3-8 ลา้นบาท ขนาดที�ดิน 50-70 ตารางวา  ขนาดบา้น 
120-200 ตารางเมตร เป็นหลกั ซึ� งกลยุทธ์ในการตั=งราคานั=นใช้หลกัการตั=งราคาให้สมเหตุสมผล ซึ� งแต่ละโครงการจะ
แตกต่างกนัตามทาํเลที�ตั=ง ขนาดที�ดิน และขนาดบา้น 

  ช่องทางการจําหน่าย 

• บริษทัฯ เน้นการขายที�สํานกังานขายโครงการเป็นหลกั โดยสร้างบรรยากาศให้อบอุ่นประทบัใจ มี
บา้นตวัอยา่งที�ตกแต่งเป็นแนวคิดตามสมยันิยมเพื�อใหลู้กคา้สามารถเขา้ใจรายละเอียดของแบบบา้น ช่วยการตดัสินใจให้
ง่ายขึ=น นอกจากนี= ยงัได้ออกบูธในงานบา้น และคอนโด และตามห้างสรรพสินคา้ใกล้เคียงกบัโครงการเป็นการเพิ�ม
โอกาสพบกบักลุ่มเป้าหมายที�กาํลงัมองหาบา้น  

  การโฆษณา และประชาสัมพนัธ์ 

•  ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์นั= น บริษัทฯอาศัยการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า เป้าหมายผ่านการ
ประชาสัมพนัธ์แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเนื�อง สื�อหลกัที�ใช ้คือ ป้ายโฆษณา ทั=งบิลบอร์ด และมินิบอร์ด บนถนน
และแยกหลักที�จะผ่านมายงัโครงการ ไดเรคเมล์ อีเมล์ และสื�ออิเลคทรอนิค อาทิ การลงทะเบียนผ่านเว็ปไซด์ การ
ประชาสัมพนัธ์บนเฟสบุค๊ หรืออินสตาร์แกรม เป็นตน้ ซึ� งการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในแบบเจาะกลุ่มนี=ตอ้งอาศยัระบบ
ฐานขอ้มูล ซึ� งบริษทัฯ มีการพฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นการตลาดอยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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• ด้านการส่งเสริมการขาย บริษัทฯ ได้จัดทําอย่างต่อเนื�องและแตกต่างตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายในพื=นที�  เพื�อเร่งรัดการตดัสินใจของกลุ่มเป้าหมายให้เร็วยิ�งขึ=น ในการกาํหนดรายการส่งเสริมการขาย
บริษทัจะใชข้อ้มูลจากการวจิยัความตอ้งการของลูกคา้ที�เขา้แวะชมโครงการเป็นหลกั   

  การบริการ 

• บริษทัฯ ให้ความสําคญัการให้บริการแก่ลูกคา้อย่างมีคุณภาพ โดยมีการวดัความพึงพอใจของลูกคา้
ต่อการบริการในด้านต่างๆ และนาํข้อมูลเหล่านั=นมาปรับปรุงพฒันา นอกจากนี= ยงัมีการอบรมพฒันาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื�อง ใหต้ระหนกัถึงความสําคญัของลูกคา้ เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ และใส่ใจการให้บริการ เพื�อให้ลูกคา้ไดรั้บ
ความพึงพอใจสูงสุด 

  การสร้างภาพลกัษณ์ 

• บริษทัฯ มีการพฒันาภาพลกัษณ์ให้ทนัสมยัขึ=น โดยให้กลุ่มเป้าหมายยงัสามารถเชื�อมโยงความมั�นคง 
และประสบการณ์ที�ดีในอดีตกบัภาพลกัษณ์ใหม่ที�ทนัสมยัขึ=น ในขณะนี= บริษทัฯ ไดใ้ช้แบรนด์สัมมากรนาํหนา้ชื�อของ
โครงการต่างๆ เพื�อเป็นการย ํ=าถึงคุณภาพและความหน้าเชื�อถือให้กบัโครงการของสัมมากร อาทิเช่น สัมมากร อเวนิว 
สาํหรับโครงการทาวน์โฮม หรือ สัมมากร เอสเกา้ คอนโดมิเนียม สาํหรับโครงการแนวสูง เป็นตน้ 

  ลกัษณะลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

   การจดัแบ่งลกัษณะของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 

 ก.  กลุ่มลูกค้าเดิม 

 หมายถึง กลุ่มลูกคา้ที�อาศยัและซื=อบา้นในโครงการของสัมมากรอยู่แล้ว  ลูกคา้กลุ่มนี= จะเป็นกลุ่มที�
บริษทัฯ ใหบ้ริการดูแลชุมชน สังคม และสิ�งแวดลอ้ม เพื�อให้เป็นสังคมคุณภาพ ลูกคา้กลุ่มนี= จะเป็นกลุ่มที�แนะนาํญาติ พี�
นอ้ง เพื�อน มาเป็นลูกคา้ใหม่ หรือขยบัขยายซื=อบา้นในโครงการของสัมมากรเพิ�มในเวลาต่อมา 

ข.  กลุ่มลูกค้าใหม่ 

 หมายถึง กลุ่มที�ยงัไม่ไดซื้=อบา้นของสัมมากร ในกลุ่มนี=สามารถแบ่งยอ่ยออกเป็น 

 •  กลุ่มที�เคยแวะชมโครงการ จะเป็นกลุ่มที�บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญั เพราะถือวา่มีความตอ้งการซื=อบา้น จะ
มีการจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้เพื�อนาํมาวิเคราะห์ความตอ้งการ และนาํเสนอสินคา้ที�ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ บริษทัฯ        
จะสื�อสารขอ้มูลใหลู้กคา้อยา่งต่อเนื�องทั=งทางเอกสาร และการติดต่อจากพนกังานขาย 

 •  กลุ่มที�ยงัไม่เคยแวะชมโครงการ จะเป็นกลุ่มลูกคา้ที�ตอ้งใชก้ลยทุธ์การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เพื�อให้
เขา้ถึงลูกคา้ และกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ  พร้อมทั=งเชิญชวนใหแ้วะเยี�ยมชมโครงการ และบริษทัฯ ยงันาํปัจจยัดา้นอื�นมา
พิจารณาเพื�อหากลุ่มลูกคา้เพิ�มขึ=นดว้ย เช่น 
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 - ดา้นทาํเลที�อยูอ่าศยั กลุ่มลูกคา้ของสัมมากรส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตร รอบโครงการ และ
ในกรณีที�มีการตดัถนนใหม่หลายเส้นทาง ซึ� งทาํใหเ้กิดกลุ่มเป้าหมายในทาํเลใหม่ๆ ที�สามารถเดินทางมาถึงโครงการ และ
สามารถเดินทางไปทาํงานไดส้ะดวก 

 -   ดา้นอาย ุกลุ่มเป้าหมายหลกัของสัมมากรมีอายใุนช่วง 25-35 ปี และช่วง 36-45 ปี  
  - ดา้นสถานะทางสังคม กลุ่มเป้าหมายหลกัของสัมมากรจดัอยูใ่นระดบั C-B+ ซึ� งสอดคลอ้งกบัระดบัราคาของ
สินคา้ คือ ส่วนใหญ่ประมาณ 3-8 ลา้นบาท 

(ข) ภาวะอุตสาหกรรมการและแข่งขัน 

•  สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรม  

 เศรษฐกิจไทยปี 2558 มีการเติบโตของ GDP ประมาณ 2.8-3.0% ซึ� งสูงกวา่อตัราการเติบโตปี 2557 ที�ขยายตวั
เพียง 0.8-0.9% อย่างไรก็ตามอตัราการขยายตวันี= ยงัตํ�ากว่าที�ประมาณการไวเ้มื�อตน้ปี 2558 ซึ� งเป็นผลจากทั=งปัจจยั
ภายนอก  เช่น การชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ที�ส่งผลกระทบมากต่อการส่งออก และปัจจยัภายใน เช่น ความ
มั�นใจและกาํลงัซื=อของผูบ้ริโภคที�ยงัอยู่ในเกณฑ์ที�ต ํ�า การจดัเก็บรายไดข้องภาครัฐดีขึ=นช่วงปลายปี 2558 มาจากสาม
ปัจจยัหลกั คือ 1) การประมูลคลื�น 4G 2) รายไดภ้าษีสรรพสามิตรรถยนตเ์นื�องจากผูบ้ริโภคเร่งซื=อก่อนมีการปรับอตัรา
ขึ= นต้นปี 2559 3) รายได้จากภาษีหัก ณ ที�จ่ายจากการเร่งโอนอสังหาริมทรัพย์ซึ� งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้น
อสังหาริมทรัพยข์องภาครัฐ การลงทุนของภาครัฐด้านระบบสาธารณูปโภคยงัเป็นไปอย่างต่อเนื�อง เช่น การสร้าง
รถไฟฟ้าสายสีม่วง สีนํ= าเงิน และสีเขียวส่วนต่อขยาย ซึ� งล้วนแต่เป็นผลดีต่อภาคอสังหาริมทรัพยเ์พราะเป็นการเพิ�ม
ศกัยภายพื=นที�นอกเมือง ส่วนแผนการขยายระบบสาธารณูปโภคทั=งประเทศมีความชดัเจนมากขึ=น และคาดว่าจะมีการ
ลงทุนจากภาครัฐเพิ�มขึ=นในอนาคตอนัใกล ้
 ขอ้มูลจากศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์การโอนกรรมสิทธิ� ที�อยูอ่าศยัในกรุงเทพฯและปริมณฑลปี 2558 มีมูลค่า 
484,115 ลา้นบาท จาก 196,095 หน่วย ซึ� งถือวา่ยงัอยูใ่นเกณฑ์ที�ดี การเปลี�ยนแปลงที�มีนยัสําคญัคือสัดส่วนของจาํนวน
ทาวน์เฮาส์มีเพิ�มขึ=นเป็น 35% ของจาํนวนหน่วยที�โอนกรรมสิทธิ� ทั=งหมด เทียบจาก 4 ปีก่อนหนา้ซึ� งจะมีสัดส่วนประมาณ 
30% และสัดส่วนอาคารชุดลดลงต่อเนื�องจากปรกติ 40-42% เหลือ 37% 
ตารางแสดงสัดส่วนของหน่วยที�อยู่อาศัยโอนกรรมสิทธิEในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2554 – 2558 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล  
(BKK & Vicinities) 

2554 2555 2556 2557 2558 

อาคารชุด/Condominiums 40% 42% 41% 39% 37% 

บา้นเดี�ยว/Detached Houses 18% 17% 17% 19% 17% 

ทาวน์เฮาส์/Townhouses  31% 29% 31% 31% 35% 

บา้นแฝด/Duplexes 3% 3% 3% 4% 4% 

อาคารพาณิชย/์Shophouses 8% 9% 8% 7% 8% 
                                                                                                        ขอ้มูลจากศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์
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 จากข้อมูลดงักล่าว ฝ่ายจดัการวิเคราะห์ว่า ปัจจยัที�สัดส่วนทาวน์เฮาส์เพิ�มขึ= นอย่างมีนัยสําคญั มาจากความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคที�ยงัตอ้งการพื=นที�อยูอ่าศยัเปรียบเสมือนบา้นเดี�ยว แต่เนื�องจากกาํลงัซื=อยงัตํ�าจึงหนัมาซื=อทาวน์เฮาส์
ที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่าบา้นเดี�ยว นอกจากนี= แลว้ราคาที�ดินยงัมีอตัราการเพิ�มขึ=นอยา่งต่อเนื�อง ทาํให้ผูป้ระกอบการไม่
สามารถทาํโครงการบา้นเดี�ยวไดใ้นราคาที�เหมาะสมกบัความตอ้งการของตลาด จึงปรับประเภทสินคา้เป็นทาวน์เฮาส์ 
ดา้นสัดส่วนอาคารชุดที�ปรับลดลงอยา่งต่อเนื�องมาจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ทาํให้กลุ่มนกัลงทุนชะลอการซื=ออาคาร
ชุดเพื�อการลงทุน 
 สําหรับเศรษฐกิจไทยปี 2559 สํานกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั คาดวา่จะมีการเติบโตในอตัราเร่ง
ขึ=น โดยไดรั้บอานิสงส์จากมาตรการสนบัสนุนของภาครัฐ อาทิ โครงการเพิ�มความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวประชารัฐ มาตรการกระตุน้ภาคอสังหาริมทรัพยโ์ดยการลดหยอ่นค่าธรรมเนียมโอน ค่าจดจาํนอง และสามารถนาํไป
ลดภาษีรายไดบุ้คคลหากอยูใ่นเกณฑ์ที�กาํหนด กอปรกบัการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐดงัที�กล่าวไปแลว้ 
ทั=งหมดนี=  คาดวา่เศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะสามารถขยายตวัไดถึ้ง 3.7% โดยที�อตัราเงินเฟ้อยงัอยูใ่นระดบัที�ต ํ�า 
 เพราะฉะนั=นบริษทัฯ มองวา่ปี 2559 ภาคอสังหาริมทรัพยย์งัมีโอกาสเติบโตอยา่งต่อเนื�องตามอตัราการเติบโต
ของเศรษฐกิจไทย บริษทัฯ มีการพฒันาโครงการแนวราบอยา่งต่อเนื�อง ทั=งโครงการบา้นเดี�ยวและทาวน์เฮา้ส์ โดยมุ่งเนน้
พฒันาระบบการก่อสร้างที�มีคุณภาพ และลดการพึ� งพาแรงงาน บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อทรัพยากรบุคคลซึ� งเป็น
ทรัพยสิ์นที�มีคุณค่ามากของบริษทัฯ จึงมีการพฒันาบุคลากรภายในบริษทัฯ อยา่งต่อเนื�อง นอกจากนี=แลว้ ปี 2559 จะมี
การนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช ้เพื�อลดขั=นตอนและเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงาน ส่วนโครงการศูนยก์ารคา้
ชุมชนของบริษทัฯ ยงัมีการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง เพื�อเพิ�มความสะดวกสบายและความสมบูรณ์ให้กบัลูกบา้นชาวสัมมา
กร และชุมชนในบริเวณใกลเ้คียง 

 นโยบายการดาํเนินธุรกิจ  
 บริษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทที�อยู่อาศยัเพื�อจาํหน่ายอยา่งต่อเนื�อง 

โดยในปี 2557 ยงัคงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดันนทบุรี โดยมี
เป้าหมายและนโยบายหลกั ๆ ดงันี=  :- 

1. มุ่งเน้นพฒันาสินคา้ประเภทบา้นเดี�ยวพร้อมที�ดินอย่างต่อเนื�อง ซึ� งบริษทัมีความถนดัทั=งในส่วนของ

การทาํการตลาดในทาํเลและการพฒันาสินคา้ โดยตั=งเป้าหมายเร่งปิดการขายโครงการปัจจุบนั เพื�อสร้างสภาพคล่องในการ

ซื=อที�ดินใหม่เพื�อพฒันาโครงการใหม่ 

2. พฒันาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ให้อยูใ่นสภาพที�เหมาะสมกบัการใชง้าน เมื�อ

ดูแลรักษาครบกาํหนดตามโครงการและวิธีการจดัสรรแลว้ บริษทัฯมีนโยบายในการจดัตั=งนิติบุคคลบา้นจดัสรรในทุก

โครงการ เพื�อให้เจา้ของร่วมไดมี้ส่วนร่วมกนัในการบริหารจดัการชุมชนดว้ยตนเอง โดยมีสิทธิ� และหนา้ที�ตามกฎหมาย  

อนัจะนาํมาซึ� งความเขม้แขง็ของแต่ละชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. คุณภาพบา้นที�พร้อมส่งมอบแก่ผูซื้=อ บริษทัฯ จดัทีมตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอย่างต่อเนื�อง

และสมํ�าเสมอ เพื�อใหม้ั�นใจวา่ บริษทัฯจะส่งมอบบา้นที�มีคุณภาพใหแ้ก่ผูซื้=อไดต้ามกาํหนดเวลา 
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4. พฒันาทีมงานบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ บริการหลงัการขาย เพื�อให้มีประสิทธิภาพในการรับเรื�องราว

จากลูกคา้ ถึงแมใ้นกรณีที�โครงการไดปิ้ดการขายและโอนกรรมสิทธิ� แก่ผูซื้=อทั=งหมดแลว้ ทีมงานบริหารลูกคา้สัมพนัธ์

ดังกล่าวยงัคงมีหน้าที�ให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื�องจนครบกําหนดตามสัญญา รวมทั= งการให้ข้อมูลข่าวสารการ

ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการตลาดของบริษทัฯ ที�มีประสิทธิภาพอีกทางหนึ�งดว้ย อนัจะส่งผลให้แบรนด์ของบริษทัฯ เป็น

ที�ยอมรับของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเนื�องและยาวนาน 

5. เสริมสร้างพนัธมิตรทางการคา้ เช่น การรวมกลุ่มผูป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เพื�อการ

แลกเปลี�ยนนวตักรรมและแนวทางการพฒันาโครงการใหล้ดความเสี�ยง และเพิ�มอตัราผลกาํไร  โดยเป็นรายการที�ไม่เป็น

ความลบัในทางธุรกิจที�จะทาํให้มีส่วนได้เสีย ซึ� งบริษทัฯยงัเป็นหนึ� งในสมาชิกของสมาคมอสังหาริมทรัพยไ์ทย ที�มี

จาํนวนสมาชิกผูป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพยก์วา่ 300 บริษทั 

 การพฒันาองคก์ร และบุคลากร 
 ในปีพ.ศ. 2558 บริษทัฯไดก้าํหนดให้เป็นปีแห่งการพฒันาองคก์รทั=งในดา้นบุคลากร และระบบปฏิบติัการ 

เพื�อให้บริษทัฯ สามารถทาํงานไดอ้ยา่งทดัเทียมกบับริษทัชั=นนาํในตลาด โดยกาํหนดเป้าหมายให้บุคลากรของบริษทั

มุ่งเน้นและให้ความสําคญักบัความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกัในการทาํงาน บริษทัฯ ได้เตรียมความพร้อมในด้าน

โปรแกรมฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลากรอยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหบุ้คลากรมีความเขา้ใจในแนวทางการเติบโตทางธุรกิจของบริษทั

ฯ ในทิศทางเดียวกนั และยงัส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานของบุคลากรทุกหน่วยงาน ในขณะที�

ระบบปฏิบติัการที�บริษทัฯ จะนาํมาประยกุตใ์ชจ้ะตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดความรวดเร็วและถูกตอ้งในการทาํงานระหวา่งฝ่าย

มากยิ�งขึ=น  

 นอกจากนี=บริษทัฯ ยงัมีเกณฑก์ารวดัผลกระบวนการทาํงานดว้ยระบบ ISO การวดัความสําเร็จขององคก์รทั=ง

สี�ดา้น ตามหลกัการของ Balance Scorecard  ไดแ้ก่ 

 1. มุมมองดา้นการเงิน (Financial  Perspective) 

2. มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) 
3. มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 
4. มุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and Growth Perspective) 

 บริษทัฯ จึงเชื�อมั�นวา่ บริษทัฯ จะเติบโตอยา่งย ั�งยนืดงัเช่นที�ดาํเนินธุรกิจมาอยา่งยาวนาน 

•  จํานวนคู่แข่งขัน   

  สาํหรับคู่แข่งของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยร์ายใหญ่ เช่น บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮาส์ จาํกดั 
(มหาชน)  บริษทั ควอลิตี=  เฮาส์ จาํกดั (มหาชน)  บริษทั พร็อพเพอร์ตี=  เพอร์เฟ็ค จาํกดั (มหาชน)  บริษทั แสนสิริ จาํกดั 
(มหาชน)  และบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) และยงัมีบริษทัจดัสรรรายยอ่ยอีกหลายราย 
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คู่แข่งรายสําคัญที�มีระดับราคาขาย กลุ่มเป้าหมาย และที�ตัSงโครงการอยู่ในทาํเลเดียวกบัโครงการของสัมมากร 

โครงการ/ทาํเล ที�ตั=ง โครงการ 
มีนบุรี  นิมิตใหม่ และหทยัราษฏร์ ถนนนิมิตใหม่  

ถนนหทยัราษฏร์ 
บา้นราชพฤกษ,์ พฤกษา วลิล,์ Habitia หทยัราษฏร์, ชยัพฤกษ ์หทยัราษฏร์, 
Lanceo, Land and House, ปริญสิริ 
 

รามคาํแหง ถนนรามคาํแหง เพอร์เฟ็คพาร์คสุวรรณภูมิ, พาร์คเวย ์ชาเล่, เฟอร์เฟค เพลส รามคาํแหง 
สุวรรณภูมิ, คาซ่าวิลล ์ วงแหวน, มณัฑนา พระราม 9, SC Asset กรุงเทพ
กรีฑา, เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา, Life Bankgkok Boulervard  วงแหวน, 
Nirvana วงแหวน และเคซีเนเชอรัล ซิตี=  รามคาํแหง 

รังสิต-นครนายก คลอง 1 - 4 ถนนรังสิต - นครนายก พฤกษาวลิเลจ, สถาพร, สินธานี, ดิสคอฟเวอรี� ,  
   ลีฟวิ�งนารา,  อินนิซิโอ, เดอะ ซินนอรี�(พฤกษา) คาซ่าวลิล,์ Life Bangkok 

B     Boulervard 
รังสิต-นครนายก คลอง 5 - 13 ถนนรังสิต - นครนายก บา้นทรัพยธ์านี, ศุภาลยั วลิล,์  ฟอร์เรสโฮม, พฤกษา วลิเลจ 2, ธารสิริ  
  ไลพ ์บางกอก บูเลอวาร์ด รังสิต, ธญัญาภิรมย ์คลอง 5,ซื�อตรงโคซี� 
ราชพฤกษ ์ชยัพฤกษ ์วงแหวน  ชยัพฤกษ ์ ศุภาลยั วลิล,์ ดิซิโอ ้ราชพฤกษ,์   
กาญจนาภิเษก 
 
รัตนาธิเบศร์           

ราชพฤกษ ์
วงแหวน 345 
ถนนรัตนาธิเบศร์ 

เพอร์เฟค เพลส  วงแหวน -ราชพฤกษ,์ ลภาวนั 15, ฮาบิเทีย บอนด,์      
เปรมสิริ  
พลมั บางใหญ่, พลมั เวสทเ์กรท, คาซ่าคอนโด, เซลคอนโด, แอสไปร์ 
คอนโด, โพลีแทน คอนโด, ริชชี� คอนโด   

ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท 

• บริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008  แสดงถึงศกัยภาพในการดาํเนินงานภายใน ซึ� งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการแข่งขนั และเป็นที�ยอมรับของลูกคา้ 

• บริษทัฯมีการจดัการดา้นการเงินที�เป็นระบบ มีหนี= เงินกูน้อ้ย ทาํใหค้วามเสี�ยงดา้นการเงิน และภาระดอกเบี=ย
จ่ายมีจาํกดั และสถาบนัการเงินใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งดี 

• บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานที�ผา่นมาอยูใ่นเกณฑดี์ มีกาํไรสะสมอยูม่ากทาํใหมี้ศกัยภาพการทาํกาํไรสูง และ
สามารถใหผ้ลตอบแทนผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งสมํ�าเสมอ 

• บริษทัฯ มีความแขง็แกร่งในตรา  “สัมมากร” ทาํใหไ้ดรั้บความเชื�อถือไวว้างใจจากลูกคา้ 

• บริษทัฯ มีฐานลูกคา้ที�มีขนาดใหญ่ มีการบอกต่อหรือแนะนาํเพื�อน ญาติ พี�นอ้งมาซื=อ นอกจากนี= ลูกคา้ใหม่ที�
แวะเขา้ไปในโครงการของสัมมากร ก็จะประทบัใจในการ  เอาใจใส่ ดูแลสภาพสังคม  สิ�งแวดลอ้ม และบรรยากาศใน
โครงการ 

•    บริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุงพฒันาศกัยภาพของโครงการ ใหส้ามารถแข่งขนัไดดี้ทั=งในสภาวะการปัจจุบนั  และใน
อนาคต 
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นอกจากนี=  ไดมี้การปรับปรุงพฒันาระบบฐานขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเนื�อง ทาํใหส้ามารถพฒันา
สินคา้ และบริการใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้

 บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) มีประสบการณ์ในการทาํธุรกิจบา้นจดัสรรมากวา่ 40  ปี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
หลกั คือ ผูมี้รายไดร้ะดบัปานกลาง อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลกัในการพฒันา โครงการบา้นจดัสรรของ
บริษทัฯจะเนน้ที�สภาพสังคม รวมถึงสภาพแวดลอ้ม ระบบสาธารณูปโภค สิ�งอาํนวยความสะดวก ความปลอดภยัและการ
บริการหลงัการขาย เพื�อใหเ้กิดสังคมคุณภาพทาํใหบ้ริษทัฯเป็นที�ยอมรับตลอดมา 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัมีจาํนวนโครงการค่อนขา้งนอ้ย และการกระจายตวัยงัไม่ครอบคลุมทั�วทุกทาํเลในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล ทาํใหบ้ริษทัเป็นที�รู้จกัเฉพาะในทาํเลที�มีโครงการตั=งอยูเ่ท่านั=น ดงันั=นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
จะเนน้เจาะกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงในเขตพื=นที�ที�มีโครงการตั=งอยู ่ สื�อหลกัที�บริษทัฯ ใช ้ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณา  กาออกบูธ 
และ Direct Mail  ซึ� งบริษทัฯไดมี้การพฒันาฐานขอ้มูลของบริษทัฯ เพื�อให้ทราบถึงความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย สามารถ
นาํเสนอสินคา้ที�ตรงกบัความตอ้งการ ทาํใหส้ามารถบริหารงบประมาณในการโฆษณาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

(ก) ลกัษณะการจดัใหไ้ดม้าซึ� งผลิตภณัฑ์ 

การผลติและนโยบายการผลิต 

• บริษทัฯ มีนโยบายการสร้างที�อยู่อาศยัประเภทบา้นเดี�ยวระดบัราคาปานกลาง เพื�อให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการที�อยู่อาศยัของลูกคา้ นอกจากนี=บริษทัฯ มีนโยบายในการควบคุมคุณภาพของผูรั้บเหมาให้มีการก่อสร้าง
บา้น   ที�มีคุณภาพไดม้าตรฐานตามที�กาํหนด เช่น มีการกาํหนดมาตรฐานการก่อสร้างและวสัดุก่อสร้างเอาไว ้มีหวัหนา้
งานประจาํแต่ละโครงการคอยควบคุมดูแล และมีหน่วยงานตรวจสอบรับผิดชอบตรวจตรางานของผูรั้บเหมาอย่าง
สมํ�าเสมอ 

การจัดหาวตัถุดิบ 

• ในการจดัซื=อที�ดินนั=นบริษทัฯ มีนโยบายจดัซื=อที�ดิน โดยพิจารณาจากสภาพแวดลอ้มและความพร้อม
ของระบบสาธารณูปโภคขั=นพื=นฐานเป็นสําคญั  เช่น สามารถเดินทางไดส้ะดวก และมีศกัยภาพในการที�จะนาํมาพฒันา 
ทั=งในปัจจุบนัและในอนาคต ซึ� งการจดัซื=อที�ดินดงักล่าวนั=นบริษทัฯ อาจติดต่อซื=อผา่นนายหนา้ หรือติดต่อซื=อที�ดินโดย
ทีม งานของบริษทัฯโดยตรง 

สภาพปัญหาเกี�ยวกบัวตัถุดิบ 

• ส่วนวสัดุก่อสร้างนัHน  ส่วนใหญ่ใชว้สัดุภายในประเทศ บริษทัฯ ใชว้ธีิเจรจาซืHอขายล่วงหนา้โดย 
ประมาณการจาํนวนที�ตอ้งใชใ้นแต่ละปี และทาํขอ้ตกลงกบัผูข้ายไว ้เพื�อใหม้ั�นใจวา่จะสามารถจดัวสัดุเขา้ใน
กระบวนการก่อสร้างไดอ้ยา่งต่อเนื�องและทนัเวลา บริษทัฯ มีการตกลงซืHอขายวสัดุจากผูจ้าํหน่ายหลายราย ในขณะนีH มี
จาํนวนกวา่ 10 ราย เป็นการป้องกนัปัญหาความเสี�ยงเรื�องการพึ�งพาผูจ้ดัจาํหน่ายนอ้ยราย 
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(ข)  ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 

ในการก่อสร้างที�อยูอ่าศยั และการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการ อาจมีผลกระทบต่อสภาพ
สิ�งแวดลอ้ม ที�สาํคญั ไดแ้ก่ ระบบระบายนํHาของโครงการ ที�ระบายนํHาเสียจากครัวเรือนเขา้สู่แหล่งนํHาสาธารณะ หาก 
ระบบบาํบดัไม่ดีพอก็อาจมีผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม  สาํหรับบริษทัฯ ไดมี้การจดัทาํระบบบาํบดันํHาเสียที�ถูกตอ้งได้
มาตรฐานและมีการตรวจสอบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใชง้านไดดี้อยูเ่สมอ ดงันัHนบริษทัฯ จึงไม่มี  
ปัญหาเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มแต่อยา่งใด 

2.4 งานที�ยังไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมียอดขายบา้นที�อยูร่ะหวา่งการรอรับโอนกรรมสิทธิ�  จาํนวน 27 ยนิูต คิดเป็น
มูลค่าขายทั=งสิ=น 132.34 ลา้นบาท คอนโดมิเนียม 160 ยนิูต 286.17 ลา้นบาท คาดวา่สามารถโอนกรรมสิทธิ� ไดใ้นช่วงไตร
มาสที� 1-2 ของปี 2559  

3. ปัจจัยความเสี�ยง  

ในปี 2558 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเภทที�อยู่อาศยัประสบภาวะชะลอตวั และมีแนวโนม้ที�จะชะลอตวัลงมาก
ขึ=น เมื�อภาวะเศรษฐกิจยงัไม่ฟื= นตวัอยา่งมีเสถียรภาพ ความสามารถในการซื=อที�อยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคลดลง และสถาบนั
การเงินระมดัระวงัในการอนุมติัสินเชื�อที�อยูอ่าศยั จากสถานการณ์ดงักล่าว มีผลทาํใหกิ้จกรรมการซื=อขายที�อยูอ่าศยัชะลอ
ลง ส่งผลให้จาํนวนที�อยู่อาศยัรอขายทั=งที�สร้างเสร็จและกาํลงัก่อสร้างสะสมเพิ�มขึ=นทั=งในพื=นที�กรุงเทพมหานครและ
ต่างจงัหวดั การแข่งขนัทางธุรกิจจึงมีความรุนแรงยิ�งขึ=น ซึ� งเป็นความเสี�ยงที�บริษทัฯ จะตอ้งติดตามดูแลเป็นพิเศษ และมี
มาตรการเตือนภยัล่วงหน้า เพื�อเพิ�มความระมดัระวงัและลดผลกระทบ มิให้มีความรุนแรง ซึ� งเชื�อว่าจะทาํให้ธุรกิจของ
บริษทัฯ สามารถเติบโตอยา่งย ั�งยนืและมั�นคงต่อไปได ้

ปัจจยัความเสี�ยงที�มีโอกาสจะเกิดขึ=น และมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2559 มีดงัต่อไปนี=  
1.  ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการแข่งขัน 
ธุรกิจจดัสรรบา้นและที�ดินเป็นธุรกิจที�มีการแข่งขนักนัสูงมาก เพราะมีผูป้ระกอบการในตลาดมากราย แต่ละราย

ก็เนน้ที�จะเพิ�มยอดขายและกาํไร  ทาํให้ปริมาณการก่อสร้างบา้นมีมากกวา่กาํลงัซื=อ บา้นจดัสรรจาํเป็น ตอ้งสร้างเป็นการ
ล่วงหนา้และกวา่จะแลว้เสร็จตอ้งใชเ้วลาหลายเดือน ถา้เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั กาํลงัซื=อตกลง จะเหลือบา้นในสต็อ
คจาํนวนมาก  ดงันั=นเพื�อใหข้ายบา้นได ้ผูจ้ดัสรรจาํเป็นตอ้งลดราคาลง ทาํใหก้ารแข่งขนัยิ�งรุนแรงขึ=น ยอดขายโดยรวมจะ
ลดลง ขณะที�ตน้ทุนยงัสูงอยู ่
      ทางแกไ้ข คือ ตอ้งติดตามสถานการณ์ตลาดบา้นจดัสรรและทิศทางภาวะเศรษฐกิจอยา่งใกลชิ้ด ลดการปลูกสร้าง
บา้นล่วงหน้าจาํนวนมาก สร้างบา้นคุณภาพ ควบคุมตน้ทุน ลดค่าใช้จ่าย เน้นการบริการและเพิ�มความพึงพอใจให้แก่
ลูกคา้ ใชก้ารตลาดและสร้างความแตกต่าง เพื�อรักษายอดขาย ซึ� งอาจมีผลกระทบต่อกาํไรโดยรวม 

2. ความเสี�ยงเรื�องกาํลงัซืSอลดลง 
      ความเสี� ยงดังกล่าว อาจเกิดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทาํให้มีผลกระทบต่อการส่งออกอย่างมี
สาระสาํคญั เมื�อการส่งออกลดลงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศค่อนขา้งมาก เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจพึ�งพา
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การส่งออกในอตัราที�สูงทาํใหเ้กิดปัญหาการวา่งงาน ประกอบกบัมีปัญหารุมเร้าดา้นสังคมและการเมือง ค่อนขา้งหนกัจึง
อาจทาํใหผู้บ้ริโภคขาดความเชื�อมั�น และระมดัระวงัเรื�องการใชจ่้ายมากยิ�งขึ=น 

      ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ  

3.1 ลกัษณะสําคัญของทรัพย์สิน  ไดแ้ก่ ที�ดินคงเหลือของบริษทัฯ สิHนปี 2558 มีจาํนวนเนืHอที�ทัHงหมด 161.56 ไร่  
รายละเอียด

จน. แปลง เนื=อที�/ตารางวา ลกัษณะกรรมสิทธิ� ภาระผกูพนั

   บริเวณที�จดัโครงการแลว้
โครงการบา้นเดี�ยว
    สัมมากรบางกะปิ 1 29.00               1,564.00          บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
    สัมมากรบางกะปิ 2 6.00                 1,132.00          บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
    สัมมากรบางกะปิ 3 1.00                 1,470.00          บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
    สัมมากรบางกะปิ 4 2.00                 424.00             บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
    สัมมากรมีนบุรี 1 15.00               923.10             บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
    สัมมากรมีนบุรี 2-3 -                  -                  
    สัมมากรนิมิตใหม่ 16.00               1,758.00          บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
    สัมมากรรังสิต คลอง 2 37.00               2,773.90          บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
    สัมมากรรังสิต คลอง 7 466.00             31,134.00        บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
    สัมมากรรามคาํแหง
    อควา ดิวน่ิา 26.00               2,214.30          บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
   ชยัพฤกษ-์วงแหวน 126.00             7,794.00          บริษทัเป็นเจา้ของ ติดจาํนองกบั SCB มูลค่า 18.8 ลา้นบาท
โครงการอาคารชุด
    เอสเกา้ คอนโดมิเนียม 459.00             13,262.59        บริษทัเป็นเจา้ของ ติดจาํนองกบั KBANK มูลค่า 104.15 ลา้นบาท

รวม 1,183.00          64,449.89        
   บริเวณที�จดัเพื�อการใหเ้ช่า
    สัมมากรบางกะปิ 35.00               33.53               บริษทัเป็นเจา้ของ ติดจาํนองกบั SCB  3 แปลง (ค ํ=าประกนั 95 ลา้นบาท)
    สัมมากรรังสิต คลอง 2 2.00                 6.93                 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
    ริมถนนรามคาํแหง (ฝั�งขาออก) 1.00                 2.78                 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
   สัมมากรราชพฤกษ์ 1.00                 10.00               บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั

รวม 39.00               53.24               
   บริเวณที�ยงัไม่ไดจ้ดัโครงการ
    สัมมากรบางกะปิ (ซอย 32) 5.00                 18.92               บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
    โครงการในอนาคต -บางเสร่ 1.00                 25.80               บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
    โครงการในอนาคต -ทางหลวง 345 14.00               66.88               บริษทัเป็นเจา้ของ ติดจาํนองกบั SCB มูลค่า 103.99 ลา้นบาท
    โครงการในอนาคต -ท่าอิฐ 1.00                 8.92                 บริษทัเป็นเจา้ของ ติดจาํนองกบั SCB มูลค่า 52.2 ลา้นบาท

รวม 21.00               120.52             
รวมทั=งสิ=น 1,243.00          64,623.65        

 ณ. 31 ธ.ค. 58
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3.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

เมื�อปี 2549 บริษทัฯไดร่้วมทุนกบั บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) เพื�อจดัตัHงบริษทัร่วมทุนเพื�อ
พฒันาศูนยก์ารคา้ประชาคมแบบครบวงจร (Community Mall) ในทาํเลที�เหมาะสม ในนาม  บริษทั เพียวสัมมากร           
ดีเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั (Pure Sammakorn Development Co.,Ltd.) หรือ PSDC ดว้ยทุนจดทะเบียน 225 ลา้นบาท 
โดยบริษทัฯลงทุนร้อยละ 49 ในหุน้สามญั และเพิ�มทุนเมื�อวนัที� 23 ส.ค.54 โดยออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 350,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 35 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 260 ลา้นบาท  ทาํใหบ้ริษทัฯ มีสัดส่วนการ
ถือหุน้เพิ�มขึHนจากเดิมร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 55.87  ทาํให้เงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวเปลี�ยนสถานะเป็นเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย  โดยเริ�มศูนยก์ารคา้แห่งแรกบนที�ดินของบริษทั อยูบ่ริเวณดา้นหนา้โครงการสัมมากรรังสิต คลอง 2 และในปี 
2553 ไดเ้พิ�มสาขาที� 2 หนา้โครงการสัมมากรบางกะปิ ถนนรามคาํแหง 110 และในปี 2555 เพิ�มสาขาที� 3 หนา้โครงการ
สัมมากรราชพฤกษ ์ ผลประโยชน์ที�ไดรั้บ คือ ค่าเช่าและส่วนแบ่งกาํไร ซึ� งจะสร้างผลประโยชน์ตอบแทนระยะยาวใหแ้ก่
บริษทัฯ และยงัเป็นการสร้างมูลค่าเพิ�มใหแ้ก่ที�ดินในโครงการแต่ละโครงการดว้ย และเป็นการลดความเสี�ยงจากการทาํ
ธุรกิจหลกั ดว้ย 

บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จาํกดั 
เมื�อวนัที� 21 พฤษภาคม 2555 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตัHงบริษทั โปรคิวบ ์ เวนเจอร์ จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียน   

2 ลา้นบาท (เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 25) เพื�อบริหารงานหลงัการขาย โดยบริษทัฯ ลงทุนร้อยละ 100 ในหุน้สามญัของ
บริษทั 

4. ข้อพพิาททางกฎหมาย  

“ ไม่มี” 

5. ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคัญอื�น 

5.1 ข้อมูลทั�วไป 

บริษทั : บริษทั  สัมมากร จาํกดั  (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ / รอบปีบญัชี : พฒันาอสังหาริมทรัพย ์/  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม  
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั : 589,410,340  บาท  ทุนชาํระแลว้  589,410,340 บาท  
  (มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)   

 ที�ตั=งสาํนกังานใหญ่ : 86  ศูนยก์ารคา้เพียวเพลสรามคาํแหง  ชั=น 3  ถนนรามคาํแหง  
   แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร 10240  

เลขทะเบียนบริษทั : เลขที� บมจ. 290   
โทรศพัท ์ : (02) 106-8300 
โทรสาร : (02) 106-8399 
Email address / Website :  contact@sammakorn.co.th  , www.sammakorn.co.th 



 
 
แบบ 56-1 ปี 2558                                                                                                                         

17 
 

ที�ตัSงสํานักงานขาย  : โครงการของสัมมากร   
 : โครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์-วงแหวน เดิมชื�อโครงการ  Flora  Divina 
ที�ตั=งสาํนกังาน  เลขที� 49 หมู่ที� 6  ตาํบลลาํโพ  อาํเภอบางบวัทอง 
  จงัหวดันนทบุรี  โทร.  086 333 6772 
 : โครงการ S9 Condominium 
ที�ตั=งสาํนกังาน  ใกลส้ถานี MRT บางรักใหญ่  โทร. 092 272 1922 
 : โครงการ Aqua Divina 
ที�ตั=งสาํนกังาน  เลขที� 99 ซอยรามคาํแหง 94  ถนนรามคาํแหง  แขวงสะพานสูง 
  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร โทร.  02 373 2999  
 : โครงการนิมิตใหม่ 
ที�ตั=งสาํนกังาน  เลขที� 49/4  ซอยนิมิตใหม่ 34  ถนนนิมิตใหม่  แขวงสามวาตะวนัออก   
 เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร โทร.  02 915 6700 
 : โครงการมีนบุรี 
ที�ตั=งสาํนกังาน  เลขที� 79/133 ซอยสามวา 29  แขวงบางชนั  เขตคลองสามวา  

กรุงเทพมหานคร โทร.  02 956 8381 
              083 988 0762   
 : โครงการรังสิตคลอง 2 
ที�ตั=งสาํนกังาน  เลขที� 6 ซอยรังสิต-นครนายก 63 ซอย 1 ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอ

ธญับุรี  
 จงัหวดัปทุมธานี โทร.  02 996 0922 
             083 988 0758  
 : โครงการรังสิตคลอง 7 
ที�ตั=งสาํนกังาน  เลขที� 130/333  หมู่ที� 1  ถนนรังสิต-นครนายก ตาํบลลาํผกักดู อาํเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี โทร.  02 957 0930 
              083 988 0756 
 

บริษัทย่อย  

 บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)  ร่วมทุน กบั  บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัยอ่ย : บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  
ประเภทธุรกิจ  ศูนยก์ารคา้ใหเ้ช่า (Community mall) ภายใตแ้บรนด ์ “Pure Place”  

 ที�ตั=งศูนยก์ารคา้ : ราชพฤกษ์  62/26-32 หมู่ที� 1 ตาํบลออ้มเกร็ด  อาํเภอปากเกร็ด  
   จงัหวดัปทุมธานี 
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   รามคําแหง  86  ถนนรามคาํแหง  แขวงสะพานสูง   
   กรุงเทพมหานคร 10240 

    รังสิตคลอง 2  819/1-3 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย ์อ.ธญับุรี  
    จ.ปทุมธานี 
 โทรศพัท ์ : (02) 372-3323-6 

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

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

บริษทั : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 ที�ตั=งสาํนกังาน  : อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
      เลขที� 93 ชั=น 14 ถนนรัชดาภิเษก 

   ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ : (66) 0 2009 9000 
โทรสาร : (66) 0 2009 9992 
Email address /Website :  http://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html 
 
 ผู้สอบบัญชี 

บริษทั : บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
 ที�ตั=งสาํนกังาน  : ชั=น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137  
   ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์ : โทรศพัท ์(66) 0 2264 9090 
โทรสาร : โทรสาร  (66) 0 2264 0789-90 

  รายชื�อผูส้อบบญัชี   :  นางสาวศิราภรณ์ เอืHออนนัตก์ุล  
    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3844 และ/หรือ 

     นายศุภชยั   ปัญญาวฒัโน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�3930 และ/หรือ 
  นางสาววราพร   ประภาศิริกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4579 
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สถาบันการเงิน 
    : 1. ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
     2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
     3. ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
     4. ธนาคารทหารไทยจาํกดั (มหาชน) 

5.2 ข้อมูลสําคัญอื�น 
“ ไม่มี” 
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ส่วนที� 2 : การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 
จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� 3 กุมภาพนัธ์ 2537    
บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 530 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 530 ลา้นหุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ                

1 บาท มีทุนชาํระแลว้จาํนวน 450 ลา้นบาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญั 450 ลา้นหุ้น  มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท และเมื�อวนัที� 
25 ธนัวาคม 2555 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนอีก 200 ลา้นบาท  รวมเป็นทุนจดทะเบียน 650 ลา้นบาท เป็นทุนชาํระแลว้
จาํนวน 589.41 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 589.41 ลา้นหุน้  มูลค่าที&ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และในที&ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2557 เมื&อวนัที& 3 เมษายน 2557 ไดมี้มติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เป็น 589.41 ลา้นบาท โดยการตดั
หุน้สามญัที&ยงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 60.59 ลา้นหุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมเป็นเงินทั9งสิ9น 60.59 ลา้นบาท 
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7.2 ผู้ถือหุ้น  

กลุ่มผูถื้อหุน้ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัโอนชาํระหุน้เมื&อวนัที& 13 สิงหาคม 2558  
 

ชื�อ 

Name 

จาํนวนหุ้น 

No.of shares 

ร้อยละ 

% 

1.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
   H.M. KING BHUMIBOL ADULYADEJ 

48,681,400 8.26 
 

2.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
   H.R.H. PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN 

9,462,233 1.61 

3.บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน)   
   RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED 

284,417,180 48.25 

4.กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคพ็ 
   ABERDEEN  SMALL CAP 

21,401,933 3.63 
 

5.BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCE 21,392,166 3.63 
 

6.กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 
   ABERDEEN GROWTH FUND 

20,566,533 3.49 
 

7.BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCE 
 

13,469,766 2.29 

8.กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุน้ระยะยาว 
   ABERDEEN LONG-TERM EQUITY FUND 

10,662,400 1.81 

9.กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื&อการเลี9ยงชีพ 
   ABERDEEN SMART CAPITAL RETIREMENT MUTUAL FUND 

5,835,000 0.99 

10.กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสยามลีดเดอร์ส 
   ABERDEEN SIAM LEADERS  FUND 

1,666,900 0.28 

 

7.3 นโยบายการจ่ายปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น ในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ แต่สําหรับผล
การดาํเนินงานปี 2558 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 118.89 ลา้นบาท จะจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนเงินทั9งสิ9น 70.73 ลา้นบาท โดย
จ่ายหุ้นละ 0.12 บาท ในวนัที& 4 พฤษภาคม 2559 ซึ& งมีผลทาํให้อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 59.49 
เปรียบเทียบกบัในปี 2557  บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนเงิน 88.41 ลา้นบาท โดยจ่ายหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นอตัรา
การจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 91.43 ทั9งนี9บริษทัฯ คาดวา่จะมีการจ่ายเงินปันผลสําหรับปีต่อไปตามปกติ
ทุกปี ตามที&คณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม โดยตอ้งใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บประโยชน์อยา่งสูงสุด 
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ประวตัิการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 5  ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *ขณะที�ส่งรายงานแบบ 56-1 ปี 2558  อยูร่ะหวา่งการเสนอขอผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ในวนัที� 7 เม.ย.2559 

8. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างองคก์ร  

 
 
 
 
 
 

ปี พ.ศ. กาํไร (บาท) กาํไรต่อหุ้น (บาท) อตัราการจ่ายเงนิปันผล (บาท / หุ้น) 

2558 118,891,509.47 0.20 0.12 

2557 96,694,748 0.16 0.15 
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 
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8.1 คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัคดัเลือกมาจากผูที้&มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์กวา้งขวางในสาขาต่างๆ
และกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัใหมี้จาํนวนที&เหมาะสมและมีความสมดุลในการกาํกบัดูแลธุรกิจต่างๆ 
ของบริษทัฯคือ ไม่นอ้ยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน ซึ& งในปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการทั9งหมด จาํนวน 10 คน 
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 คน เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และเพื&อให้มีการถ่วงดุลระหวา่งกรรมการที&ไม่เป็น
ผูบ้ริหารกบักรรมการที&เป็นผูบ้ริหารบริษทัฯ มีกรรมการที&ไม่เป็นผูบ้ริหาร 6 คน กรรมการบริหาร 4 คน องคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการบริษทั จึงนับว่ามีความเหมาะสมที&จะทาํให้คณะกรรมการ สามารถปฏิบติัหน้าที&ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั9งนี9 มิไดก้าํหนดจาํนวนบริษทัจาํกดัที&กรรมการแต่ละคนจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เวน้แต่กาํหนดให้
กรรมการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั ซึ& งไม่มีกรรมการท่านใดดาํรงตาํแหน่งเกินใน
บริษทัจดทะเบียน และแต่ละท่านไดป้ฏิบติัหนา้ที&และใหเ้วลาบริหารงานของบริษทัอยา่งเพียงพอเท่าที&บริษทัฯ กาํหนด  

        คณะกรรมการบริษัท Board of Directors   
1. นายกว ี องัศวานนท ์

ประธานกรรมการ 
 

1. Mr. Kavi  Ansvananda 
                   Chairman  

2. นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยธุยา 
กรรมการอิสระ 

2. Mr. Paron Israsena Na  Ayudhya  
I                Independent Director  

3. นายสัจจา  เจนธรรมนุกลู 
กรรมการ 

3. Mr. Satja  Janetumnugul    
Director  

4. นายธวชัชยั   ช่องดารากุล 
กรรมการอิสระ 

4. Mr. Tawatchai Chongdarakul 
Independent  Director  

5. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั 
กรรมการ  

5. Mr. Bibit Bijaisoradat 
Director  

6. นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์
กรรมการอิสระ 

6. Mr. Anuthip  Krairiks 
Independent Director 

 7. นายสิทธิชยั  จนัทราวดี 
กรรมการอิสระ  

7. Mr. Sitthichai  Chantravadee 
Independent Director 

8. นายธวชั  อึ9งสุประเสริฐ 
กรรมการ 

8. Mr. Tawat  Ungsuprasert 
Director 
 9. นายสุมิตร  ชาญเมธี 

กรรมการ  
9. Mr. Sumit  Chanmatee 

Director  
10. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา 

กรรมการผูจ้ดัการ  
10. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya 

Managing Director  

- นางไข่มุก   พราหมณีย ์: เลขานุการบริษทั 
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 คณะอนุกรรมการ  COMMITEE 

 คณะกรรมการบริหาร                                           Executive Committee 
1. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั 

ประธานกรรมการบริหาร 
1. Mr. Bibit Bijaisoradat 

Executive Committee Chairman 
2. นายสัจจา  เจนธรรมนุกลู 

กรรมการบริหาร  
2. Mr. Satja  Janetumnugul    

Executive Director  
3. นายธวชั  อึ9งสุประเสริฐ 

กรรมการบริหาร 
3. Mr. Tawat  Ungsuprasert 

Executive Director  
4.  4.  5.  5.  4.    นายกิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา 

กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
3. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya 

Executive Director and Managing Director 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ และ  Audit Committee and   

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง   Risk Management Committee 

1. นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยธุยา 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี&ยง 

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

2. นายธวชัชยั  ช่องดารากุล 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร 
ความเสี&ยง 

2. Mr. Tawatchai Chongdarakul  
Audit Committee and Risk Management  
Member 

      3. นายสิทธิชยั  จนัทราวดี* 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร 
ความเสี&ยง 

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

 *กรรมการตรวจสอบที&มีความรู้ ความสามารถในการสอบทานความน่าเชื&อถือของงบการเงิน 
- นางสาวศิริวรรณ   สุขไพเราะ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
- นางไข่มุก   พราหมณีย ์ : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี&ยง 
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คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน   Nomination and Remuneration Committee  

1.  นายธวชัชยั  ช่องดารากุล 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน 

1. Mr. Tawatchai  Chongdarakul  
Nomination and Remuneration Committee  
Chairman 

      2. นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์
 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

 

2     Mr. Anuthip  Krairiksh  
Nomination and Remuneration Committee  
Member 

3. นายสุมิตร  ชาญเมธี 
 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

 

3. Mr. Sumit  Chanmatee 
Nomination and Remuneration Committee  
Member 

 

ตารางสรุปคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที  31 ธันวาคม 2558 

รายชื�อ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และคณะกรรมการ และพจิารณาค่าตอบแทน

บริหารความเสี�ยง

1.  นายกว ี องัศวานนท์ ประธานกรรมการ

2.  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา กรรมการอิสระ ประธาน

3.  นายสิทธิชยั  จนัทราวดี กรรมการอิสระ กรรมการ

4. นายสุมิตร  ชาญเมธี กรรมการ กรรมการ

5.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการ

6. นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ กรรมการอิสระ กรมการ ประธาน

7. นายธวชั   อึ9งสุประเสริฐ กรรมการ กรรมการ

8. นายสจัจา   เจนธรรมนุกลู กรรมการ กรรมการ

9. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั กรรมการ ประธาน

10. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ

คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ

 
กรรมการที&ลาออกระหวา่งปี 2558 

รายชื�อ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และคณะกรรมการ และพจิารณาค่าตอบแทน

บริหารความเสี�ยง

1.  พลเรือเอก ม.ล.อศันี  ปราโมช ประธานกรรมการ

2.  นายพงส์  สารสิน กรรมการ

3.  พล.ต.ต.ชินภทัร  สารสิน กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ
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สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2558 

รายชื�อ วาระการดาํรง การเข้าประชุม/ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา

ตําแหน่ง การประชุมทั[งหมด บริหาร ตรวจสอบ บริหารความเสี�ยง และพจิารณาค่าตอบแทน

1.  พลเรือเอก ม.ล.อศันี  ปราโมช(1) 21 ปี/ เม.ย.55-เม.ย.58 1/1

2.  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา 22 ปี/ เม.ย.56-เม.ย.59 4/8 5/6 3/4

3.  นายพงส์  สารสิน(2) 21 ปี/ เม.ย.56-เม.ย.59 0/1

4. นายธวชัชยั ช่องดารากลุ 2 ปี/ เม.ย.57-เม.ย.60 8/8 6/6 4/4 3/3

5.  พลตาํรวจตรีชินภทัร  สารสิน(3) 14 ปี/ เม.ย.57-เม.ย.60 3/3 1/1

6.  นายสิทธิชยั  จนัทราวดี** 10 ปี/ เม.ย.57-เม.ย.60 8/8 6/6 4/4

7.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ 10 ปี/ เม.ย.57-เม.ย.60 7/8 3/3

8.  นายกว ี องัศวานนท์ 22 ปี/ เม.ย.58-เม.ย.61 5/8

9. นายพพิิธ  พิชยัศรทตั* 13 ปี/ เม.ย.58-เม.ย.61 8/8 22/22

10.  นายสจัจา  เจนธรรมนุกลู* 3 ปี/ เม.ย.56-เม.ย.59 7/8 20/22

11.  นายธวชั  อึ9งสุประเสริฐ* 3 ปี/ เม.ย.56-เม.ย.59 7/8 18/22

12. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา* 15 ปี/ เม.ย.56-เม.ย.59 8/8 21/22

13. นายสุมิตร   ชาญเมธี(4) -ปี/ มิ.ย.58-เม.ย.61 4/4 1/1

คณะกรรมการชุดย่อยคณะกรรมการบริษทั

 
             *   กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

** กรรมการตรวจสอบที&มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื&อถือของงบการเงิน 
(1)  ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการเมื&อวนัที& 3 มีนาคม 2558 
(2)  ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการเมื&อวนัที& 13 มีนาคม 2558 
(3)  ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการเมื&อวนัที& 11 มิถุนายน 2558 
(4)  ไดเ้ขา้รับตาํแหน่งแทนพลตาํรวจตรีชินภทัร สารสิน ตามวาระที&เหลือ เมื&อวนัที& 12 มิถุนายน 2558 

บทบาทหน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. กาํหนดนโยบาย และวสิัยทศัน์ 
 คณะกรรมการบริษทั มีความมุ่งมั&นที&จะกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ให้เป็นบริษทัชั9นนาํในธุรกิจบา้น
จดัสรรที&ไดรั้บความนิยมเชื&อถือจากประชาชน มีการดาํเนินธุรกิจดว้ยการบริหารจดัการที&แข็งแกร่ง มีการพฒันาบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพพฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพดีที&สุด มีการบริการเกินความคาดหวงั เพื&อให้คณะกรรมการบริษทั ภายใต้
การนาํของประธานกรรมการบริษทั มีภาวะผูน้าํและมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ สามารถกาํหนดนโยบาย และ
กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที&ระหว่าง
ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนัอยา่งชดัเจน และตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั 

2. บทบาท หนา้ที& และความรับผดิชอบ 
 คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ที&กาํหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ และทิศทางการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดูแลใหฝ่้ายบริหารปฏิบติัตาม วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัตวับทกฎหมาย และมติที&ประชุมผูถื้อหุ้น 
ดว้ยความรับผิดชอบ ซื&อสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั โปร่งใส กาํกบัดูแล และพฒันาบรรษทัภิบาลของบริษทัฯ ให้เป็นที&
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ยอมรับในระดบัสากล พิจารณาแผนการดาํเนินงานและพฒันาขีดความสามารถของบริษทัฯ ให้สามารถแข่งขนักบัผูอื้&น
ไดดี้ รวมทั9งคอยติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามแผนการดาํเนินงานที&วางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื&อ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ของผูถื้อหุ้น และของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั9งหลาย และจดัการแบ่งผลประโยชน์นั9นแก่ผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 

3. การบริหารความเสี&ยง 
 คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสําคญัเกี&ยวกบัการประเมินการบริหารความเสี&ยง โดยกาํหนดให้มีระบบ
และวิธีการบริหารความเสี&ยงที&เป็นมาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารความเสี&ยงประเมิน
ประสิทธิภาพของการบริหาร และสอบทานผลการประเมินความเสี&ยง และกระบวนการทาํงานเพื&อควบคุมความเสี&ยง
ของหน่วยงานต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบ รวมทั9งทบทวน และเสนอนโยบายที&เกี&ยวขอ้งกบัการ
บริหารความเสี&ยงอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั9 ง รวมถึงให้ความสําคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้หรือรายการผิดปกติ และให้
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

4. การควบคุมภายใน 
 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมินระบบ   การ
ควบคุมภายในที&สํานกังานตรวจสอบภายในไดร้ายงานเป็นรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกบัการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทั และไดจ้ดัฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื&องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในแก่พนกังานระดบั
ปฏิบติัการ โดยนาํประเด็นสําคญัที&ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษา เพื&อเสริมสร้างให้พนกังานเกิดความเขา้ใจร่วมกนัในเรื&อง
ความเสี&ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที&สําคญัของแต่ละขั9นตอนปฏิบติังาน ประเมินผลการทาํงานไดด้ว้ยตนเอง
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ในด้านการตรวจสอบภายใน กาํหนดให้สํานักงานตรวจสอบภายใน คือ นางสาวศิริวรรณ สุขไพเราะ 
ผูจ้ดัการสํานักงานตรวจสอบภายในขึ9นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการ
ปฏิบติังานของสํานักงานตรวจสอบภายใน ตามแผนงานประจาํปีที&ได้รับอนุมติัแล้ว พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมาย  
สําหรับการพฒันางานตรวจสอบนั9น ไดใ้ห้ความสําคญัทั9งการพฒันาคนและเครื&องมือในการตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม
หลกัการของมาตรฐานสากล  และเป็นเชิงป้องกนั เพื&อใหเ้กิดมูลค่าเพิ&มกบัหน่วยงานที&ตรวจอยา่งเป็นระบบ 

5. การกาํกบัดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงขอ้พึงปฏิบติัที&ดีสําหรับคณะกรรมการบริษทั จดทะเบียนเกี&ยวกบัการ
กาํกบัดูแลกิจการ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ กาํหนดแนวปฏิบติั และปรับปรุงให้สอดคลอ้งตาม
แนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) และมาตรฐานสากลคณะกรรมการบริษทั เป็นผูก้าํกบัดูแล ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน และฐานะ
การเงินของบริษทัฯ อยา่งสมํ&าเสมอ เพื&อพิจารณา และเสนอแนวทางพฒันาเพื&อเพิ&มประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจให้
ย ั&งยืน รวมทั9งการพฒันาทรัพยากรบุคคลตามทางบริหารสมยัใหม่ ตลอดจนแนวนโยบายในการตรวจสอบให้เกิดความ
โปร่งใส โดยเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เพื&อผลประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และควรทบทวนนโยบาย 
และการปฏิบติัตามนโยบายตามหน่วยงานกาํกบัดูแล อยา่งเหมาะสม และทนัเหตุการณ์อยา่งสมํ&าเสมอ 

6. จริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณ สาํหรับกรรมการผูบ้ริหาร และพนกังาน 
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 คณะกรรมการของบริษทั มีหน้าที&กาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารจดัทาํจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกิจ พร้อมทั9ง
เผยแพร่เพื&อส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนมีมาตรฐาน และมีจิตสาํนึกดา้นจริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัอยา่ง
สมํ&าเสมอ เพื&อให้ภารกิจของบริษทัฯ บรรลุเป้าหมายดว้ยพื9นฐานของคุณธรรม ความซื&อสัตยสุ์จริตและมีความโปร่งใส 
โดยมีกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที&ดี 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

  บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการบริษทั (Salf Assessment) และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั9งการประเมินผลงานทั9งคณะ และผูบ้ริหาร ปีละ 1 ครั9 ง เพื&อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบ
การปฏิบติังานในหน้าที&ของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารอยา่งสมํ&าเสมอ และการเปรียบเทียบการดาํเนินงานของ
คณะกรรมการบริษทั วา่ไดด้าํเนินการตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที&ดี ที&ไดอ้นุมติัไวแ้ละ/หรือตามแนวปฏิบติัที&ดี 
(Good Practices) หรือไม่ เพื&อปรับปรุงการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั ให้สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายที&กาํหนด
ไว ้และเพื&อให้คณะกรรมการบริษทั ร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหาแนวทางเพื&อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ& งการ
ประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ในปี 2558 คะแนนที&ไดอ้ยูใ่นเกณฑ์ดี  3.53 จากคะแนน
เตม็ 4 หรือ ร้อยละ 88.25 และการประเมินผลการปฎิบติังานตนเองของคณะกรรมการรายคณะ คะแนนที&ไดอ้ยูใ่นเกณฑ์
ดี  3.52 จากคะแนนเตม็ 4 หรือ ร้อยละ 88.00 

8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีผูบ้ริหารจาํนวน 4 ท่าน ดงันี9  

     ฝ่ายจัดการ          MANAGEMENT OFFICES 

1. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา 
กรรมการผูจ้ดัการ 

1. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya                  
Managing Director 

 2. นางสุพรรณี   ตณัไชยศรีนคร 
ผูจ้ดัการทั&วไป สายงานบริหารและการเงิน 

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

3. 
นายวสันต ์  ซื&อตรง                                       
ผูจ้ดัการทั&วไป สายงานก่อสร้างและบริการ 

3. Mr.Wasun   Sutrong                                                     
General Manager (Construction Management 
& Service Function) 

4. 
นางจรินทร์  ล่าฟ้าเริงรณ                               
ผูจ้ดัการทั&วไป สายงานขายและการตลาด 

4. Mrs. Jarin Lahfahroengron       
General Manager (Sales & Marketing 
Function)                                                  

 หมายเหตุ : ในขณะที&กาํลงัจดัทาํแบบ 56-1 มีการเปลี&ยนแปลงของผูบ้ริหารดงันี9  

1.นางจรินทร์  ล่าฟ้าเริงรณ ผูจ้ ัดการทั&วไป สายงานขายและการตลาด ได้ลาออกจากบริษัทฯ โดยให้นายกิตติพล  
ปราโมช ณ อยธุยา เขา้รับตาํแหน่ง รักษาการ ผูจ้ดัการทั&วไปสายงานขายและการตลาด เมื&อวนัที& 1 มีนาคม 2559 

2.นายณพน  เจนธรรมนุกลู เขา้รับตาํแหน่ง รักษาการ ผูจ้ดัการทั&วไปสายงานพฒันาธุรกิจ เมื&อวนัที& 1 กุมภาพนัธ์ 2559 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั9 งให้ นางไข่มุก พราหมณีย์  ซึ& งเป็นผู ้ที& มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ
ประสบการณ์ที&เหมาะสม ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั ตั9งแต่วนัที& 10 มกราคม 2557 โดยมีบทบาทและหนา้ที&ในการ
ให้คาํแนะนาํดา้นกฏหมายและกฏเกณฑ์ต่างๆที&คณะกรรมการตอ้งทราบและปฏิบติั การจดัการประชุมผูถื้อหุ้นและการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามขอ้กฏหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ  บนัทึกรายงานการ
ประชุมและติดตามใหมี้การปฏิบติัตามมติที&ประชุม ติดต่อและสื&อสารกบัผูถื้อหุ้นทั&วไปให้ไดรั้บทราบถึงสิทธิต่างๆ ของ
ผูถื้อหุ้นและข่าวสารของบริษทั  การดูแลประสานงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ  ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามที&
กฏหมายกาํหนด 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1.ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน 
ค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ ประกอบดว้ยเบี@ยประชุม ซึ� งจ่ายรายเดือนและตามจาํนวนครั@ งที�เขา้ประชุม

ดงันี@    

รายชื อ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา สอบทานงบ ค่าตอบแทน รวม

บริษทั ตรวจสอบ ความเสี&ยง และพิจารณาค่าตอบแทน พิเศษ

1.  นายกว ี องัศวานนท์ ประธานกรรมการ 303,000          -                    -                              -                                     -              55,250          358,250      

2.  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา กรรมการ 231,000          243,000            60,000                        -                                     -              55,250          589,250      

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

และประธานกรรมการบริหาร

ความเสี�ยง

3.  นายสิทธิชยั  จนัทราวดี กรรมการ 231,000          219,000            73,000                        -                                     73,000        55,250          651,250      

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี�ยง

และกรรมการสอบทานงบ

4. นายสุมิตร  ชาญเมธี กรรมการ 120,000          -                    -                              19,000                               -              -                139,000      

กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

5.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ กรรมการ 231,000          -                    -                              60,000                               -              55,250          346,250      

กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

6. นายธวชัชยั   ช่องดารากุล กรรมการ 231,000          219,000            92,000                        35,000                               -              55,250          632,250      

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี�ยง

และประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

7. นายธวชั   อึ@งสุประเสริฐ กรรมการ 231,000          -                    -                              -                                     -              -                231,000      

8. นายสจัจา   เจนธรรมนุกูล กรรมการ 231,000          -                    -                              -                                     -              -                231,000      

9. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั กรรมการ 231,000          -                    -                              -                                     -              -                231,000      

10. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการ 231,000          -                    -                              -                                     -              -                231,000      

คณะกรรมการยอ่ยชุดต่างๆ
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กรรมการที&ลาออกในปี 2558 

รายชื อ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา สอบทานงบ ค่าตอบแทน รวม

บริษทั ตรวจสอบ ความเสี&ยง และพิจารณาค่าตอบแทน พิเศษ

1.  พลเรือเอก ม.ล.อศันี  ปราโมช ประธานกรรมการ 50,000            -                    -                              -                                     -              -                50,000        

2.  นายพงส์  สารสิน กรรมการ 34,000            -                    -                              -                                     -              -                34,000        

3.  พล.ต.ต.ชินภทัร  สารสิน กรรมการ 111,000          -                    -                              16,000                               -              55,250          182,250      

กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการยอ่ยชุดต่างๆ

 

ค่าตอบแทนอื&นๆ : ค่าตอบแทนผูบ้ริหารรวม 4 ราย จาํนวน 4.34 ลา้นบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและ    

                              โบนสั ซึ& งแปรผนัตามการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
หมายเหตุ ค่าตอบแทนพิเศษใหก้รรมการที&ไม่ใช่ผูบ้ริหาร จาํนวน 6 ท่าน ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที&จ่ายให้กบัผู ้

ถือหุน้ในปี 2558 ตามมติที&ประชุมผูถื้อหุน้ปี 2552-2558 
 

 2.ค่าตอบแทนอื�น 
ค่าตอบแทนอื�นของกรรมการ 
-ไม่มี- 
ค่าตอบแทนอื�นของผูบ้ริหาร 
-ไม่มี- 

8.5 บุคลากร  

บริษทัมีพนกังานทั9งหมด 137 คน โดยในปี 2558 บริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจาํนวนทั9งสิ9น 
67.53 ลา้นบาท ซึ& งผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินรางวลัการขาย เงินโบนสั เงินรางวลับริการ เบี9ยเลี9 ยง เงิน
ประกนัสังคม และเงินสบทบกองทุนเลี9ยงชีพ  
จาํนวนพนกังานและผลตอบแทน 

ปี 2558 สายงานบริหาร สายงานขาย สายงานก่อสร้าง สายงานวางแผน สํานักงาน สํานักงาน

และการเงนิ และการตลาด และบริการ องค์กร กรรมการผู้จัดการ ตรวจสอบภายใน

พนกังานปฏิบติัการ (คน) 13 20 58 10 2 2

พนกังานบริหาร (คน) 8 4 13 4 2 1

พนกังานในสาํนกังานใหญ่ (คน) 20 10 7 13 4 3

ค่าตอบแทนพนกังาน (ลา้นบาท) 0.41 0.68 1.62 0.44 0.19 0.12  

ลกัษณะผลตอบแทนที ให้กบัพนักงาน 
1. ค่าจา้งและเงินเดือน 
2. กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกนัสังคม 
3. เงินรางวลัประจาํปี (พิจารณาตามความเหมาะสม และสภาพเศรษฐกิจ) 
4. เงินบาํเหน็จ (พนกังานปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 10 ปีและออกจากงานโดยไม่มีความผดิร้ายแรง) และ  

กองทุนเงินสาํรองเลี@ยงชีพ 
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5. สวสัดิการต่างๆ เช่น ประกนัสุขภาพ ประกนัชีวติกลุ่ม  ตรวจสุขภาพประจาํปี เครื�องแบบพนกังานฯลฯ 

วนัิยและมาตรการลงโทษ 

1. เตือนดว้ยวาจา 
2. ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3. พกังานไม่เกินครั@ งละ 7 วนั โดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง 
4. เลิกจา้งโดยไดรั้บค่าชดเชย 
5. เลิกจา้ง โดยไม่ไดรั้บค่าชดเชย กรณีประพฤติ หรือกระทาํการที�ฝ่าฝืนวินยัขั@นร้ายแรง 

นโยบายพฒันาพนักงาน 
1. มีการคดัเลือกพนกังานอยา่งถี&ถว้นเพื&อใหไ้ดพ้นกังานที&มีความเหมาะสมสามารถรับผิดชอบและ

ปฏิบติังานไดต้รงกบัลกัษณะงานที&ไดรั้บมอบหมายไดดี้ 
2. มีการอบรมพนกังานอยา่งสมํ&าเสมอ เพื&อใหพ้นกังานมีทกัษะในการปฏิบติังานเพิ&มขึ9น 
3. มีการประเมินผลงานของพนกังานอยา่งเป็นระบบและเปิดเผย 
4. มีการพิจารณาเลื&อนขั9นตามความเหมาะสมโดยจะพิจารณาจากพนกังานภายในองคก์รก่อน 
5. มีการพิจารณาผลตอบแทนตามผลงานอยา่งเป็นธรรมและเปิดเผย 

9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) มีความมุ่งมั&นที&จะกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ให้เป็น
บริษทัชั9นนาํในธุรกิจบา้นจดัสรรที&ไดรั้บความนิยมเชื&อถือจากประชาชน มีการดาํเนินธุรกิจดว้ยการบริหารจดัการที&ยึด
หลกัธรรมาภิบาลเป็นสําคญั มีการพฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพสูง และส่งเสริมให้มีการพฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพดี 
พร้อมการบริการที&ประทบัใจ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการตามหลกับรรษทัภิบาล 
เพื&อเป็นกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอาํนาจ เพื&อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้โดยได้จดัทาํนโยบายจริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพื&อ
ปลูกฝังให้ทุกคนปฎิบติัหนา้ที&ดว้ยความรับผิดชอบ มีความเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูอื้&นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ซึ& งเป็นส่วนสาํคญัในการเสริมสร้างความเชื&อมั&นแก่นกัลงทุน สถาบนัการเงิน พนัธมิตรธุรกิจ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ และผูมี้ส่วน
เกี&ยวขอ้ง มีการดูแลสื&อสารให้เกิดความเขา้ใจและยึดถือเป็นแนวปฎิบติัทั&วทั9 งองค์กร และประการสําคญัได้กาํหนด
วสิัยทศัน์และพนัธกิจ เพื&อใหทุ้กคนมีจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกนั และบริษทัฯ มีแนวนโยบายจะเขา้ร่วมโครงการแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจริต เพื&อใหผู้บ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย และบริษทัจด
ทะเบียนเห็นความสําคญั และร่วมมือกนัให้เกิดการต่อตา้นการทุจริตในวงกวา้ง รวมทั9งนาํมาพฒันาบริษทัฯ โดยให้เกิด
การปฏิบติังานในทุกส่วนงาน เพื&อส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการที&ดีในองค์กรดว้ย ซึ& งบริษทัฯ ประกาศเจตนารมณ์ โดย
เขา้เป็นแนวร่วมแลว้ และจดัทาํเป็นนโยบายของบริษทัฯ พร้อมทั9งทบทวนการจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ เพื&อ
ใชเ้ป็นแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที&ดีของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ& งประกาศใชเ้มื&อปลายปี 2556 และ
ไดป้รับปรุงเพื&อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยมีขอ้ปฏิบติัดงันี9  
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1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 
2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4. การเปิดเผยขอ้มูล และความโปร่งใส 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

  บริษทัฯ กาํหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื&องขึ9น เพื&อรับผิดชอบในการกาํกบัดูแลและกลั&นกรอง
งานที&ต้องการความเชี&ยวชาญเฉพาะด้านแทนคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี& ยง โดยมีวาระการดาํรง
ตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการครองตาํแหน่งกรรมการบริษทั และเมื&อครบกาํหนดออกตามวาระแลว้ อาจไดรั้บ
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัแต่งตั9งใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไปได ้
  การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นไปตามภาระหนา้ที&ความรับผิดชอบและความจาํเป็น เพื&อให้งานลุล่วง
ตามเป้าหมายและใหร้ายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั 

1. คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารกาํหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั9 ง กาํหนดวนัประชุมไวล่้วงหน้า
ตลอดทั9งปีอย่างชดัเจนโดยทาํหน้าที&กลั&นกรองนโยบาย กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานรวมทั9งกาํกบัดูแลและ
บริหารจดัการต่างๆ เพื&อให้มั&นใจว่าธุรกิจของบริษทัฯ มีการเติบโตอย่างมั&นคงสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและการ
แข่งขนั พิจารณากาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจการบริหารต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบติดตามการดาํเนิน
นโยบาย และแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการดาํเนินงานและพิจารณากลั&นกรอง
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษทั รวมทั9งดาํเนินการอื&นตามที&คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และรายงานผลการ
ดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจาํทุกเดือน 
 นอกจากนี9  คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพิ&มตามความจาํเป็น ซึ& งในปี 2558 มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารรวม 22 ครั9 ง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าที&วางหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลกิจการที&ดี สอบทานกระบวนการจดัทาํ
รายงานฐานะการเงิน และกาํกบัการดาํเนินงานของบริษทัให้ถูกตอ้งตามนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนการปฏิบติั
ตามกฏหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบงานทางการเงินให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื&อให้เกิดความน่าเชื&อถือ โปร่งใส และตรวจสอบ
ได ้โดยแต่งตั9งให้กรรมการ 1 คน คือ นายสิทธิชยั จนัทราวดี เป็นกรรมการที&มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที&จะทาํ
หนา้ที&ในการสอบทานความน่าเชื&อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบยงัทาํหนา้ที&ในการสอบทานให้บริษทัมี
ระบบควบคุมภายในที&เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที&ไดม้าตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารความเสี&ยงที&มี
ประสิทธิภาพ รัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีการจดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจาํปีของบริษทั 
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 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าที& และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และให้มีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั9ง
โยกยา้ย ถอดถอนหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาอนุมติังบประมาณและกาํลงัพลของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และมีสิทธิจา้งที&ปรึกษาแนะนาํทางวิชชาชีพซึ& งเป็นบุคคลภายนอกได ้นอกจากนี9  ยงัมีหน้าที&ในการพิจารณาผล
การปฎิบติังานและประสิทธิภาพของผูส้อบบญัชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษทัให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อที&
ประชุมผูถื้อหุ้น ให้เปลี&ยนแปลงผูส้อบบญัชี โดยแต่งตั9งผูส้อบบญัชี บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัในปี 2558 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นปีที& 10 ในอตัราค่าสอบบญัชีเพิ&มขึ9นจากปี 2557 จาํนวน 43,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
5.38 โดยกาํหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีและค่าสอบทานงบการเงิน เป็นจาํนวน 843,000 บาท และใชผู้ส้อบบญัชี
รายเดียวกบับริษทัยอ่ยดว้ย 

3. คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหน้าที&กาํหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการ
พิจารณาสรรหาผูที้&มีความรู้ ความสามารถ ชื&อเสียง เกียรติประวติัที&ดีและประสบการณ์เหมาะสมที&จะไดรั้บการแต่งตั9ง
เป็นกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ และที&ปรึกษาของบริษทั ทดแทนผูที้&พน้จากตาํแหน่ง รวมทั9งพิจารณาทบทวนระบบการ
ประเมินผลการปฎิบติัหน้าที&ของคณะกรรมการบริษทั และมีหน้าที& ศึกษา พิจารณา และติดตามการเปลี&ยนแปลงและ
แนวโน้มของการเปลี&ยนแปลงในเรื&องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร โดยพิจารณาผลสรุปขอ้มูล
ค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ที&ศูนยพ์ฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ได้จดัทาํขึ9 น เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษทัอื&นตามขนาดของทุนจดทะเบียน กาํไรสุทธิ กับ
ค่าตอบแทนกรรมการที&ไดรั้บอยู ่เพื&อเสนอเป็นนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารให้มีความ
เหมาะสมตามหนา้ที&ความรับผิดชอบและเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2558 เพิ&มขึ9น
ตาํแหน่งละ 3,000 บาท เพิ&มจากปี 2557 และไดก้าํหนดให้มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั9 ง ในปีที&ผา่นมามีการประชุม 
3 ครั9 ง เพื&อพิจารณาและดาํเนินงานต่างๆ ตามความรับผดิชอบ ซึ& งไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี 
 นอกจากนี9 ปี 2558 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัให้ความ
เห็นชอบในการเสนอต่อที&ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษทัที&ไม่ใช่
ผูบ้ริหาร โดยที&ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัวงเงินไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที&จ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ในปี 2558 
 การอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารกาํหนดไวด้งันี9  

1. ผูถื้อหุ้นเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และค่าตอบแทนพิเศษกรรมการบริษทัที&ไม่ใช่
ผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากหนา้ที&และความรับผดิชอบตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

2. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากหนา้ที&ความรับผิดชอบ ผล
การปฏิบติังานและผลการดาํเนินงานของบริษทัตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี&ยง มีหน้าที&กาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการบริหารความเสี&ยงตาม
หลกัสากล และการประเมินความเสี&ยงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดมาตรการป้องกนัและสัญญาณเตือน
ภยั เพื&อจดัการความเสี&ยงอยา่งเหมาะสม มีการกาํกบัดูแลใหทุ้กหน่วยงานปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดที&เกี&ยวขอ้ง 
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 ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี&ยง ไดก้าํหนดให้จดัทาํรายงานการบริหารความเสี&ยง เป็นประจาํ
ทุกไตรมาส และมีการสอบทานการบริหารความเสี&ยงเป็นประจาํ ซึ& งความเสี&ยงที&สาํคญั ไดแ้ก่ ความเสี&ยงจากการขายและ
การโอนที&ไม่ไดต้ามเป้าหมาย ความเสี&ยงจากการขาดแคลนผูรั้บเหมางานก่อสร้างที&มีคุณภาพ และความเสี&ยงจากการขาด
สภาพคล่อง ซึ& งจากการตรวจสอบการบริหารความเสี&ยงดงักล่าว ที&ผ่านมาเห็นว่าอยู่ในระดบัที&ยอมรับได้ แต่ทั9งนี9 ได้
พยายามแกไ้ขรายการความเสี&ยงที&เกิดขึ9นให้ลดลง และไดมี้การทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการ
ความสี&ยงทุกปี  

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที&สรรหาผูที้&สมควรได้รับการแต่งตั9 งทดแทน
กรรมการ ฝ่ายจดัการ และที&ปรึกษา ที&พน้จากตาํแหน่งเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที&ประชุมผูถื้อหุ้น เพื&อลง
มติแต่งตั9งโดยพิจารณาคดัเลือกบุคคลที&มีประสบการณ์ ความรู้ และความเชี&ยวชาญ จากหลายสาขาอาชีพ จากผูที้&มีภาวะ
ผูน้าํ มีวสิัยทศัน์ เป็นผูมี้คุณธรรม มีจริยธรรม ประวติัการทาํงานดี และมีความสามารถในการการแสดงความคิดเห็นอยา่ง
เป็นอิสระ 
 กรรมการอสิระ 
 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ เท่ากบัขอ้กาํหนดขั9นตํ&าของ ก.ล.ต. หรือตลาด
หลกัทรัพยฯ์ในเรื&องการถือหุ้นในบริษทั คือ ตอ้งถือหุ้นในบริษทัฯไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที&มีสิทธิออกเสียง
ทั9งหมด และไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เป็นอิสระต่อการบริหารจดัการจากผูถื้อหุ้นใหญ่ 
และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซึ& งอาจทาํให้ผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/หรือ ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นตอ้งลดลง โดย
บริษทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบติัไว ้ดงันี9  
 1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที&มีสิทธิออกเสียงทั9งหมดในบริษทั ซึ& งรวมถึงหุ้นที&ถือโดยบุคคลที&
เกี&ยวขอ้งของหุ้นที&ออกโดยบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัที&เกี&ยวขอ้ง ในกรณีที&เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการตรวจสอบการถือหุน้ดงักล่าวจะจาํกดัไม่ใหเ้กินร้อยละ 0.5 
 2. ตอ้งไม่มีส่วนเกี&ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการวนัต่อวนั หรือเป็นพนกังาน/ลูกจา้ง/ที&ปรึกษาที&ได้รับเงิน 
เดือนประจาํ/ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที&
อาจมีความขดัแยง้ ในเวลา 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั9ง 
 3.ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที&เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี&นอ้ง และ
บุตร รวมทั9งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที&จะไดรั้บการเสนอชื&อเป็น
ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
 4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั นิติบุคคลหรือบุคคลที&ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ตามข้อกาํหนด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ ทั9 ง
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการวิชาชีพ และความสัมพนัธ์ทางการคา้ทางธุรกิจทุกประเภท ตามขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์เรื&องการทาํรายการที&เกี&ยวโยงกนั ยกเวน้มีเหตุจาํเป็นและสมควรซึ& งมิไดเ้กิดขึ9นอยา่งสมํ&าเสมอและ
ต่อเนื&อง ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อน และมติที&ไดต้อ้งเป็นมติเป็นเอกฉนัท ์



 
 
แบบ 56-1 ปี 2558                                                                                                                           

35 
 

 5. ไม่เป็นกรรมการที&รับการแต่งตั9งขึ9นเพื&อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซึ& งเป็นผูเ้กี&ยวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ยกเวน้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการ
ดาํเนินกิจการของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที&อาจมีความขดัแยง้ 
โดยมีการตดัสินในรูปแบบองคค์ณะ 
 6. ไม่เป็นกรรมการที&ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
บริษทัใหญ่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที&อาจมีความขดัแยง้ 
 7. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 
 8. สามารถปฏิบติัหนา้ที&และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ที&ที&ไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระ ไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั รวมทั9ง
ผูเ้กี&ยวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 
 บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั เพื&อแบ่งแยก
บทบาทหนา้ที&ใหช้ดัเจน และเพื&อใหมี้ความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงานระหวา่งผูน้าํฝ่ายนโยบาย และผูน้าํฝ่ายบริหาร 
ปัจจุบนัประธานกรรมการบริษทัเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นใหญ่ลาํดบัที& 1 และลาํดบัที& 2 ที&แสดงไวใ้นโครงสร้างการถือ
หุน้เป็นผูน้าํของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํฝ่ายนโยบาย ปฏิบติัหนา้ที&ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั
และในฐานะประธานการประชุมผูถื้อหุ้น ด้านบริหารมีคณะกรรมการบริหารเป็นผูรั้บผิดชอบกาํกบัดูแลโดยตรง มี
หนา้ที&ในการวางกรอบนโยบายและกาํกบัดูแลการบริหารงานประจาํ โดยกาํหนดขอบเขตหนา้ที&ของฝ่ายบริหารในแต่ละ
ระดบัชั9นไวช้ดัเจน สามารถตรวจสอบไดง่้าย นอกจากนี9คณะกรรมการบริหารยงัไดรั้บมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการ
กาํกบัดูแลกิจการ ทาํหนา้ที&กาํหนดแนวปฏิบติัและปรับปรุงการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งตามแนวทาง
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และ
มาตรฐานสากล ซึ& งที&ผา่นมาคณะกรรมการบริษทัฯ ดูแลใหป้ฎิบติัตามกฏระเบียบของหน่วยงานที&เกี&ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
และไม่มีการกระทาํใดๆ ที&เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบและขอ้บงัคบัเลย 

9.4 การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การเสนอชื&อและการใชสิ้ทธิออกเสียงแต่งตั9งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดาํเนินการโดย
คณะกรรมการบริหาร ซึ& งบุคคลที&ได้รับแต่งตั9งให้เป็นกรรมการในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม มีหน้าที&ดาํเนินการเพื&อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั9นๆ   

 บริษทัได้กาํกบัดูแลบริษทัย่อย ในเรื&องการเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน การทาํ
รายการระหวา่งบริษทัย่อยกบับุคลลที&เกี&ยวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ& งสินทรัพย ์หรือการทาํรายการสําคญัอื&นใด
ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ใหค้รบถว้น โดยมีขอ้บงัคบัในเรื&องการทาํรายการเกี&ยวโยงกนัและการเปิดเผยขอ้มูลที&สอดคลอ้ง
กบัหลกัเกณฑ์ของบริษทั รวมถึงการกาํกับดูแลให้มีการจดัเก็บข้อมูล การบนัทึกบญัชีให้ถูกตอ้งครบถ้วน สามารถ
ตรวจสอบได ้และรวบรวมขอ้มูลมาจดัทาํงบการเงินรวมใหท้นัภายในกาํหนด   
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9.5 การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ ยึดมั&นและคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ และบริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัเกี&ยวกบัรายการที&
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการเกี&ยวโยง และรายการระหวา่งกนัที&ไม่เหมาะสม โดยกาํหนดนโยบายให้มีการ
ทาํรายการอยา่งเป็นธรรมเช่นเดียวกบับุคคลทั&วไป ตามราคาตลาด และตามปกติธุรกิจการคา้ที&แข่งขนัได ้ โดยผา่นการ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ที&ชดัเจน โปร่งใส และยุติธรรมตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที&ดี ตามกฎระเบียบที&
เกี&ยวขอ้ง และตามหลกัเกณฑ์ที&บริษทัฯ กาํหนด ทั9งนี9 ไดแ้จง้ให้คณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารรับรองวา่ ไม่ได้
กระทาํการใดๆ อนัจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ และส่งใหผู้ส้อบบญัชีรับทราบเป็นประจาํทุกปี 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและวิธีดูแลไม่ให้ผูบ้ริหารและผูที้&เกี&ยวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใช้
เพื&อประโยชน์ส่วนตน ดงันี9  

-ห้ามไม่ให้ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานที&ไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือ
บุคคลที&ไม่มีหน้าที&เกี&ยวขอ้ง และตอ้งไม่ซื9อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที&งบการเงินเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ในระหวา่งปีที&ผา่นมากรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด ไม่ปรากฏวา่มีการซื9อขาย
หุน้ในช่วงที&หา้มเลยและคณะกรรมการไดพ้ิจารณารายการที&อาจมีความความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบครอบทุก
ครั9 งตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบ 56-1 

-กาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปลี&ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานกาํกับหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึ& งกรรมการไดถื้อปฏิบติัอยา่ง
สมํ&าเสมอ อยา่งนอ้ยรายงานคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทุกไตรมาส 

-กาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สียสําหรับการพิจารณาเรื&องต่างๆ โดยผูที้&มีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วม
ประชุม หรือถา้เขา้ร่วมประชุมก็ตอ้งงดออกเสียง และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) ปี 2558 บริษทัไดจ่้ายค่าสอบบญัชีให้บริษทั สํานกังาน อี
วาย จาํกดั ดงันี9  

ค่าตรวจสอบบญัชีของบริษทั 843,000  บาท 
ค่าตรวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 232,000  บาท 
                รวม 1,075,000  บาท 

9.6.2 ค่าบริการอื&น (Non-audit Fee)         -ไม่มี- 

 9.7 การปฏิบัติตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ดี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนกัและให้ความสําคญัแก่ผูถื้อหุ้นทั9งรายใหญ่และรายย่อย นักลงทุน 
สถาบนั อยา่งเท่าเทียมกนัในการใชสิ้ทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง โดยเฉพาะสิทธิขั9นพื9นฐาน เช่น การซื9อขาย
หลกัทรัพย ์การมีส่วนแบ่งกาํไร การเขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะ และออกเสียงลงมติในที&ประชุม
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ผูถื้อหุ้น สิทธิร่วมตดัสินใจในเรื&องสําคญั สิทธิในการเลือกตั9งคณะกรรมการบริษทัฯ ตลอดจนสิทธิในการไดรั้บรู้ขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา เป็นตน้ และในปีที&ผา่นมาบริษทัฯ ไม่ไดก้ระทาํการใดๆ อนัเป็นการ
ลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

1.1 การดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ จดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิ9นสุดรอบระยะบญัชี
ของบริษทัฯ ในปี 2558 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัที& 2 เมษายน 2558 ณ ห้องมณฑาทิพย ์1 โรง
แรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที& 155 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ ตั9งแต่เวลา 11.00 น.-12.55 น. 
และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม ขอ้มูลประกอบการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการตามวาระต่างๆ ถึงผูถื้อ
หุ้นล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั เพื&อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ยา่งละเอียด และมีการอาํนวย
ความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นในการมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้น จดัเตรียมสถานที&และห้องประชุมที&เขา้ถึงได้สะดวก มีขนาด
เหมาะสมในการรับรองผูเ้ขา้ประชุม และในกรณีที&ผูถื้อหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเองก็สามารถมอบฉนัทะให้
ผูอื้&นเขา้ประชุมและลงมติแทนได ้ โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
ซึ& งกรรมการไดชี้9แจงและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อยา่งทั&วถึง และมีการบนัทึกการประชุมไวถู้กตอ้งครบถว้น และได้
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ติดต่อสื&อสารกนัโดยไม่มีการกีดกนัผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด อนัเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

1.2 จดัทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 บริษทัฯ ได้จดัประชุมโดยมีขั9นตอนการประชุมเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย ์ มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม รวมทั9งสิ9น 10 คน โดยปกติในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกครั9 ง 
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน รวมถึงผูส้อบบญัชีของ
บริษทัไดเ้ขา้ร่วมชี9 แจงตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นดว้ยเสมอ ประธานที&ประชุมไดจ้ดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และ
ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสเท่าเทียมกนัในการแสดงความเห็น ขอ้เสนอแนะ ตั9งคาํถามต่อที&ประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื&องที&เสนอไม่มีการเพิ&มวาระอื&นๆ ที&ไม่ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และได้บนัทึกประเด็น
ซกัถามขอ้คิดเห็นที&สําคญัไวใ้นรายงานการประชุมที&มีการจดัทาํอยา่งถูกตอ้งครบถว้นเสร็จสมบูรณ์ในเวลาที&เหมาะสม 
และเปิดเผยมติที&ประชุมผูถื้อหุ้นให้สาธารณชน ทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงหลงัจากประชุมเสร็จ  และมีระบบการ
จดัเก็บรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ที&ดีสามารถตรวจสอบและอา้งอิงได ้ซึ& งไดบ้นัทึกการชี9แจงขั9นตอนการลงคะแนน และ
วิธีการแสดงผลคะแนนไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างละเอียด และในปีที&ผ่านมาไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่ง
คาํถามได้ล่วงหน้า โดยผ่านเลขานุการบริษทัฯ และส่งเสริมให้มีการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียน การนับ
คะแนน การแสดงผลและจดัให้มีบุคคลอิสระมาตรวจสอบคะแนนเสียง และเปิดเผยไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 
หลงัจากประชุมเสร็จ มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และแจง้ข่าวไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ในวนัทาํ
การถดัไป พร้อมนาํภาพบรรยากาศการประชุมเปิดเผยไม่เกิน 1 สัปดาห์ 
 คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปีเสนอต่อผูถื้อหุ้น โดย
อธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัควบคู่ไปกบัรายงานทางการเงิน โดยมีเนื9อหาครอบคลุมในเรื&อง
สาํคญัๆ ตามขอ้แนะนาํของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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 2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัแก่ผูถื้อหุ้นทั9งรายใหญ่และรายยอ่ย สนบัสนุนให้ใชสิ้ทธิ
ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัในดา้นต่างๆ ดงันี9  

 2.1 การใหข้อ้มูลก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 
 ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครั9 ง บริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุม พร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุม ที&มี
รายละเอียดครบถว้น เพียงพอ ให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกรายล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเกินกวา่ระยะเวลาที&กฎหมายกาํหนดในปี 
2558 กรณีไปรษณียล์งทะเบียนเกิน 14 วนั และนาํขึ9นไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ก่อนประชุม 31 วนั (2 มีนาคม 2558) เพื&อ
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ย่างละเอียด ในกรณีที&ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้ผูอื้&นเขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และบริษทัฯไดเ้สนอชื&อกรรมการอิสระ และ
กรรมการ 3 คน คือ นายสิทธิชยั  จนัทราวดี  นายธวชัชยั  ช่องดารากุล  และนายกิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา เป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะ รูปแบบหนงัสือมอบฉนัทะของบริษทัฯ สามารถสนองตอบความตอ้งการของผูถื้อหุ้นในการกาํหนดทิศทางการ
ลงคะแนนไดเ้ป็นอยา่งดี และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขั9นตอนสิทธิและกฎเกณฑต่์างๆ ที&ใชใ้นการประชุม 

 2.2 การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
 เพื&อความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลบนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงสิทธิและ
วิธีการเสนอเพิ&มวาระล่วงหนา้ 3 เดือน และเสนอชื&อบุคคลเพื&อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั หรือ
คณะกรรมการสรรหาฯ รวมทั9งการกาํหนดระยะเวลาสิ9นสุดการเสนอเพิ&มวาระและเสนอชื&อบุคคล เพื&อให้คณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาไดว้่า จะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่เคยเสนอเพิ&มวาระ
การประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ และในวาระที&เลือกตั9งกรรมการบริษทัไดมี้การลงมติเลือกกรรมการเป็น
รายบุคคล และในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558  ผูถื้อหุ้นหลายรายไดม้อบอาํนาจให้กรรมการอิสระที&บริษทัฯ 
เสนอเป็นผูรั้บมอบอาํนาจใหอ้อกเสียงแทนดว้ย 

 2.3 การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน และป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 บริษทัฯ ยดึมั&นและคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ และบริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัเกี&ยวกบัรายการที&อาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการเกี&ยวโยง และรายการระหวา่งกนัที&ไม่เหมาะสม โดยกาํหนดนโยบายให้มีการทาํ
รายการอยา่งเป็นธรรมเช่นเดียวกบับุคคลทั&วไป ตามราคาตลาด และตามปกติธุรกิจการคา้ที&แข่งขนัได ้โดยผา่นการอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทัฯที&ชดัเจน โปร่งใส และยุติธรรมตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที&ดีตามกฎระเบียบที&เกี&ยวขอ้ง 
และตามหลกัเกณฑที์&บริษทัฯ กาํหนด ทั9งนี9 ไดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารรับรองวา่ไม่ไดก้ระทาํการใดๆ 
อนัจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ และส่งใหผู้ส้อบบญัชีรับทราบเป็นประจาํทุกปี 
 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและวิธีดูแลไม่ให้ผูบ้ริหารและผูที้&เกี&ยวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พื&อ
ประโยชน์ส่วนตน ดงันี9  
 - ห้ามไม่ให้ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานที&ไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือ
บุคคลที&ไม่มีหน้าที&เกี&ยวขอ้ง และตอ้งไม่ซื9อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที&งบการเงินเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ในระหวา่งปีที&ผา่นมากรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด ไม่ปรากฏวา่มีการซื9อขาย
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หุน้ในช่วงที&หา้มเลย และคณะกรรมการไดพ้ิจารณารายการที&อาจมีความความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบทุก
ครั9 ง ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบ 56-1 
 - กาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปลี&ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึ& งกรรมการไดถื้อปฏิบติัอยา่ง
สมํ&าเสมอ อยา่งนอ้ยรายงานคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทุกไตรมาส 
 - กาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สียสําหรับการพิจารณาเรื&องต่างๆ โดยผูที้&มีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วม
ประชุม หรือถา้เขา้ร่วมประชุมก็ตอ้งงดออกเสียง และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

 3.บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ แรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั9งลูกคา้ บริษทัคู่คา้ เจา้หนี9  เจา้หนา้ที&ภาครัฐและ
หน่วยงานอื&นๆ ที&เกี&ยวขอ้ง คู่แข่ง ผูถื้อหุ้น ตลอดจนผูบ้ริหารและพนกังานช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขนั สร้าง
กาํไร และสร้างความสาํเร็จในระยะยาวให้กบับริษทัฯ ดงันั9น การให้ความสําคญัต่อสิทธิผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่วา่จะ
เป็นผูมี้ส่วนได้เสียภายใน และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก บริษทัฯ กาํหนดเป็นนโยบายไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณและแจก
ใหแ้ก่พนกังานทุกคนเพื&อปฏิบติั ตามขอ้กาํหนดของกฏหมายและกฎระเบียบต่างๆที&เกี&ยวขอ้ง เพื&อให้สิทธิของผูมี้ส่วนได้
เสียเหล่านี9ไดรั้บการดูแลอยา่งดี และในปีที&ผา่นมาบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามแนวนโยบายที&มีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียสรุปประเด็น
สาํคญัได ้ดงันี9  

1. ผูถื้อหุน้ นอกจากสิทธิขั9นพื9นฐาน สิทธิที&กาํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั สิทธิในการเขา้ร่วม 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสิทธิในการเสนอแนะขอ้คิดเห็น
ต่างๆ ที&เกี&ยวกบัการดาํเนินธุรกิจ และสิทธิที&จะไดรั้บผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม 

2. ลูกคา้ บริษทัฯ มีความมุ่งมั&นใหลู้กคา้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดเริ&มตั9งแต่การใหข้อ้มูลที&ถูกตอ้งเพียงพอต่อ 
การตดัสินใจส่งมอบสินคา้ที&มีคุณภาพ และบริการที&ดีรวมทั9งจดัให้มีระบบ และช่องทางให้ลูกคา้ร้องเรียนเกี&ยวกบั
คุณภาพของสินคา้ และบริการ 

3. พนักงาน บริษทัฯให้ความสําคญักบัพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที&มีคุณค่า และมุ่งมั&นจะให้
พนกังานมีความภาคภูมิใจในองคก์ร ส่งเสริมให้พฒันาศกัยภาพของพนกังานทั9งองคก์รอยา่งต่อเนื&อง ตามบทบาทหนา้ที&
ความรับผิดชอบ และให้ผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม รวมทั9งส่งเสริมให้พนกังานเป็นคนดีมีคุณธรรม และในปีที&ผา่นมา
ไดจ้ดัการฝึกอบรมภายในให้กบัพนกังานทุกระดบั คิดเป็นร้อยละ 100 ของพนกังานทั9งองคก์ร โดยเฉลี&ยคนละ 3 วนั/ปี 
และมีการกาํหนดค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังานของพนกังาน มีสวสัดิการให้กบัพนกังานอยา่งเหมาะสม มีนโยบาย
การส่งเสริมความปลอดภยั สุขอนามยัในสถานที&ทาํงานทุกโครงการ จดักิจกรรมฝึกอบรมดา้นสิ&งแวดลอ้ม ดา้นพฒันา
ชุมชน สังคม ประเพณีวฒันธรรม และมีกองทุนสาํรองเลี9ยงชีพใหก้บัพนกังานดว้ย 
 4.  คู่คา้ และ คู่แข่ง มีเกณฑ์การคดัเลือกอยา่งเหมาะสมทั9งดา้นคุณภาพของสินคา้ จรรยาบรรณของการทาํ
ธุรกิจ ส่วนคู่แข่งทางการคา้ บริษทัฯไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ที&เป็นการทาํลายภาพลกัษณ์ของคู่แข่งเลย 
 5. เจ้าหนี9  บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าที&สุจริต โดยยึดถือการปฏิบติัตามสัญญา 
จรรยาบรรณ และคาํมั&นสัญญาที&ใหไ้วก้บัคู่คา้ และเจา้หนี9  และทาํธุรกิจอยา่งเป็นธรรมเสมอภาค 



 
 
แบบ 56-1 ปี 2558                                                                                                                           

40 
 

 6.  สิทธิมนุษยชน บริษทัฯ ส่งเสริมให้พนกังานทุกคนเคารพซึ& งกนัและกนั และไม่ทาํการใดๆ ที&เป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั9งการจา้งแรงงานเด็ก 

  3.1  รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการของบริษทั ไดจ้ดัทาํรายงานของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปีเสนอต่อผูถื้อหุ้น โดย
อธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ควบคู่ไปกบัรายงานทางการเงิน โดยมีเนื9อหาครอบคลุมในเรื&อง
สําคญัๆ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และกฎหมายที&เกี&ยวขอ้ง 
 ทั9งนี9บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายต่างๆ เพื&อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที&ได ้และเปิดเผยไว ้ดงันี9  
 นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจ และส่งเสริมใหพ้นกังานปฏิบติัหนา้ที&ภายใตก้ฎหมาย หรือขอ้กาํหนดที&เกี&ยวกบัสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่วา่จะเป็นเครื&องหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธิ� ความลบัทางการคา้ และทรัพยสิ์นทางปัญญาดา้น
อื&นที&กฎหมายกาํหนด เช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที&มีลิขสิทธิ� ถูกตอ้งโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะตอ้ง
ผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั9น ซึ& งนโยบายอนัเกี&ยวกบัพรบ.ว่าดว้ยการ
กระทาํผดิทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแจง้ใหพ้นกังานรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านเคารพกฎหมาย และหลกัสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุน และเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษทั พนกังาน 
ตลอดจนผูมี้ส่วนเกี&ยวขอ้ง มิให้เขา้ไปมีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการบงัคบัใช้แรงงาน หรือ 
แรงงานเด็ก ไม่มีการใชแ้รงงานต่างดา้วที&ผิดกฎหมาย ให้ความเคารพนบัถือ และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ย
ความเป็นธรรมบนพื9นฐานของศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย ์โดยไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถิ&นกาํเนิด เชื9อชาติ เพศ อายุ สีผิว 
ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ เชื9อชาติ และบริษทัฯ เคารพในเกียรติของพนกังาน โดยจะดาํเนินการเพื&อรับประกนัว่า 
พนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภยัส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิที&จะมีสถานที&ทาํงานที&สะอาดปลอดภยั ถูก
สุขลกัษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงทุกรูปแบบ และใชห้ลกัความยุติธรรมในการบริหารจดัการ
เกี&ยวกบัค่าจา้ง และผลประโยชน์ของพนกังานและไม่เลือกปฏิบติั 

นโยบาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล้อม 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงานของ

พนกังานทุกระดบั ซึ& งผูป้ฏิบติังานทุกคนของบริษทั จะตอ้งไดรั้บความปลอดภยั มีสุขภาพอนามยัที&ดี ภายใตส้ภาพการ
ทาํงาน และสิ&งแวดลอ้มที&ดี และจดัหาเครื&องมือ เครื&องใชที้&มีสภาพปลอดภยั รวมถึงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผูป้ฏิบติังาน 
และปฏิบติัตามกฎระเบียบ เพราะถือวา่บุคลากรเป็นทรัพยากรที&มีคุณค่าสูงสุดขององคก์ร 

นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอร์รัปชั�น 
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกั และใหค้วามสาํคญัโดยสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ เขา้ร่วมเป็นบริษทัที&ประกาศ

เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนเพื&อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน 
ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียร่วมมือกนัต่อตา้นการทุจริตในทุกภาคส่วน รวมทั9งพนกังานในองคก์รเพื&อช่วยกนัในการป้องกนั
การทุจริต เบื9องตน้ไดจ้ดัทาํเป็นนโยบายและประกาศใชเ้มื&อวนัที& 14 พฤศจิกายน 2556 และแจง้ให้พนกังานทุกระดบั
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นาํไปปฏิบติั เพื&อผลประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนเกี&ยวขอ้งทุกฝ่าย และจะพฒันาโดยจะกาํหนดแนวทางการประเมิน การ
กาํกบัดูแลป้องกนัติดตามนโยบายที&วางไวต่้อไป  

นอกจากนี9  บริษทัฯ ยงัเนน้ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกคนร่วมมือร่วมใจกนัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ทาํงาน
เป็นทีมมีเป้าหมายร่วมกนั ลดความสูญเปล่าและดอ้ยประสิทธิภาพ พบเห็นสิ&งใดที&ไม่ควรให้แจง้บริษทัฯ ทางจดหมาย 
โทรศพัท ์อีเมล ์หรือเวบ็ไซต ์รับขอ้ร้องเรียน www.sammakorn.co.th/WhistleBlower.pdf หรือแจง้ต่อกรรมการอิสระ ใน
ลกัษณะของ Whistle Blower เพื&อใหก้รรมการอิสระเป็นผูพ้ิจารณาดาํเนินการ และมีกระบวนการในการปกป้องพนกังาน
ผูร้้องเรียน เป็นผลให้บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ เป็นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัและสร้างผลกาํไรอีกทางหนึ&ง 

  4.  การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 

 4.1 การเปิดเผยขอ้มูล 
 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษทั ต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และ
สาธารณชนทั&วไปดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถว้น ทั&วถึง เพียงพอ ทนัเวลาตามเกณฑ์ที&ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนดไว้
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ซึ& งสามารถตรวจสอบได ้เพื&อให้ผูใ้ชข้อ้มูลไดรั้บประโยชน์ในการ
ประกอบการตดัสินใจลงทุนมากที&สุดโดยจดัให้มีผูบ้ริหาร และเจา้หน้าที&รับผิดชอบงานเกี&ยวกบัผูล้งทุนสัมพนัธ์เป็น
ตวัแทนในการให้ขอ้มูล  และสื&อสารกบัผูล้งทุน และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยท์ั&วไป เพื&อให้มีความชดัเจนและโปร่งใส 
และในปีที&ผา่นมามีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร โดยผา่นสื&อมวลชนเป็นครั9 งคราว และไดมี้การเปิดเผยสารสนเทศรายงาน
ขอ้มูลทางการเงินอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และภายในกาํหนดเวลาที&กฎหมายกาํหนด ทั9งนี9 ผูล้งทุนสามารถติดต่อ นาง
ไข่มุก พราหมณีย ์  ผูจ้ดัการสํานกังานกรรมการผูจ้ดัการ  และเลขานุการบริษทั  และนางสาวอิสรียา สดมณี  หมายเลข
โทรศพัท ์0 2106 8300 หรือ E-mail address: khaimook.p@sammakorn.co.th, issareeya.s@sammakorn.co.th 
 งบการเงินของบริษทัฯ และสารสนเทศทางการเงินที&ปรากฏในรายงานประจาํปีและเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ 
www.sammakorn.co.th จดัทาํขึ9นตามมาตรฐานการบญัชีที&รับรองทั&วไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที&เหมาะสมและถือ
ปฏิบติัอยา่งสมํ&าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที&ดีที&สุดในการจดัทาํรวมทั9งมีการเปิดเผยขอ้มูล
สําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื&อเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั&วไป ที&จะไดรั้บทราบ
ขอ้มูลที&แสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานที&ครบถว้นเป็นจริงและสมเหตุสมผล ซึ& งคุณภาพของรายงานทางการ
เงินปรากฏอยูใ่นรายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจาํปี 
 ในการนี9  คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั9งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ& งประกอบดว้ยกรรมการที&มีความเป็น
อิสระและไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูดู้แลเกี&ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี&ยวกบัเรื&องนี9ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ& งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี
แลว้ คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยูใ่นระดบัที&น่าพอใจ และสามารถสร้าง
ความเชื&อมั&นอยา่งมีเหตุผลต่อความเชื&อถือไดข้องงบการเงินของบริษทัฯ ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2558 

 4.2  ขอ้มูลที&เปิดเผยบนเวบ็ไซตบ์ริษทั 
 คณะกรรมการบริษทั ได้ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ&มเติม นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ที&
กาํหนด และผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีแลว้ 
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และใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลทั9งภาษาไทย และภาษาองักฤษ ผา่นช่องทางอื&นๆ ดว้ย เช่น website ของบริษทัฯ และนาํเสนอ
ขอ้มูลที&เป็นปัจจุบนั ขอ้มูลขั9นตํ&าที&บริษทัฯเปิดเผยบน website ของบริษทัฯ ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปนี9  
 -  วสิัยทศัน์ และพนัธกิจของบริษทัฯ 
 -  ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 
 -  รายชื&อคณะกรรมการ และผูบ้ริหาร 
 -  งบการเงิน และรายงานเกี&ยวกบัฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานทั9งฉบบัปัจจุบนั และปีก่อนหนา้ 
 -  แบบรายงาน 56-1 และรายงานประจาํปี ที&สามารถใหด้าวน์โหลดได ้
 -  ขอ้มูล หรือเอกสารอื&นใดที&บริษทัฯ นาํเสนอต่อนกัวิเคราะห์ผูจ้ดัการกองทุน หรือสื&อต่างๆ 
 -  โครงสร้างการถือหุ้นทั9งทางตรง และทางออ้ม 
 -  โครงสร้างกลุ่มบริษทั รวมถึงบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
 -  กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ทั9งทางตรง และทางออ้มที&ถือหุ้นตั9งแต่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ที&จาํหน่ายไดแ้ลว้ 
  ทั9งหมดและมีสิทธิออกเสียง 
 -  การถือหุน้ของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัสูง 
 -  หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และวสิามญัผูถื้อหุน้ 
 -  ขอ้บงัคบับริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ 
 -  นโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที&ดีของบริษทัฯ 
 -  นโยบายดา้นบริหารความเสี&ยง รวมถึงวธีิการจดัการความเสี&ยงดา้นต่างๆ 
 -  กฎบตัรหรือหนา้ที&ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัรวมถึงเรื&องที&ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก 
  คณะกรรมการบริษทั 
 -  กฎบตัรกาํหนดหนา้ที&ความรับผดิชอบ คุณสมบติั วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริหาร  

  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี&ยง คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา 
  ค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที&ดี 

 -  จรรยาบรรณสาํหรับพนกังาน และกรรมการของบริษทั 

 4.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ ทั9งนี9บริษทัฯ 
คาดวา่จะมีการจ่ายเงินปันผลสําหรับปีต่อไปตามปกติทุกปี ตามที&คณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม โดยตอ้งให้ผู ้
ถือหุน้ไดรั้บประโยชน์อยา่งสูงสุด 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม  

  10.1 นโยบายภาพรวม 
 บริษทัฯ กาํหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ยการ

ใส่ใจดูแลรักษาสิ&งแวดลอ้มและให้ความสนบัสนุนช่วยเหลือชุมชน สังคมโดยรวม สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามหลกั
คุณธรรมและการแบ่งปัน ไม่กระทาํสิ&งที&เป็นผลเสียต่อสังคมทั9งทางตรงและทางออ้ม กระทาํสิ&งที&ดีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวม ตามกาํลงัความสามารถโดยผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนจะเขา้ไปมีบทบาทเกี&ยวข้องกบักิจกรรม
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ช่วยเหลือสังคมดงักล่าว ดว้ยความร่วมมือร่วมใจกนัทาํกิจกรรมที&เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมหลายภาคส่วนอยา่ง
มุ่งมั&น และกาํหนดให้มีการติดตามการดาํเนินงานในกิจกรรมต่างๆ อยา่งต่อเนื&อง เพื&อการพฒันาสังคมให้มีการเติบโต
อยา่งย ั&งยนื ดงัปรัชญาการดาํเนินงานของบริษทัที&วา่  “เราไม่เพียงสร้างบา้น...แต่เราสร้างสังคม” 

 10.2 ความรับผดิชอบต่อบุคลากรในองคก์ร 
 บริษทัฯ  มีนโยบายที&จะบริหารค่าจา้งและสวสัดิการให้เป็นไปโดยยุติธรรม และเพียงพอแก่อตัภาพ
ของพนกังาน เพื&อให้พนกังานปฏิบติังานกบับริษทัดว้ยความผาสุก และไดรั้บอตัราค่าจา้งและสวสัดิการที&เหมาะสมกบั
หนา้ที& ความรับผดิชอบของงานและการควบคุมบงัคบับญัชา โดยการกาํหนดจากปัจจยัต่างๆดงันี9  
 - ขอบเขตความรับผดิชอบของตาํแหน่งงาน 
 - ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบติังาน ตลอดจนความประพฤติของพนกังาน 
 - สภาพเศรษฐกิจ และอตัราค่าจา้งในธุรกิจของตลาดแรงงานโดยทั&วไป รวมถึงสภาพอตัรา 
  จา้งของธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนักบัธุรกิจของบริษทัฯ 
 - สถานะและความจาํเป็นของบริษทัฯ  
 10.3 ดา้นการพฒันาบุคคลากร บริษทัฯ มุ่งมั&นที&จะพฒันาใหค้วามรู้กบัพนกังานอยา่งต่อเนื&อง โดย
จดัเตรียมแผนการพฒันาบุคคลกรที&จาํเป็นใหก้บัพนกังานทุกระดบั อีกทั9งพฒันาระบบการเติบโตในสายอาชีพ (Career- 

Path) และโครงสร้างระดบัตาํแหน่งใหเ้หมาะสมกบัระดบัความสามารถของพนกังาน 
  10.4 การดาํเนินงาน 
ตวัอยา่งกิจกรรมต่างๆ  และผลประโยชน์ที&ไดรั้บสอดคลอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีรายละเอียดดงันี9  

กจิกรรมที�เชื�อมโยงกบัการทาํ CSR  ที�

ดาํเนินการแล้วภายในบริษัท 

หน่วยงาน ประโยชน์ที�ได้รับ ผู้มส่ีวนได้เสีย 

1. บริหารจดัการสิ&งแวดลอ้ม และสังคมภายใน
หน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน มีสุขอนามยัที&ดี ส่งเสริมใหเ้ป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้  

พนกังาน, ผูบ้ริหาร, 
ลูกคา้ 

2. จดักิจกรรมพนกังานพบผูบ้ริหาร ทุกหน่วยงาน เสริมสร้างความสัมพนัธ์ที&ดี       ลด
ช่องวา่งระหวา่งกนั 

พนกังานและ ผูบ้ริหาร 

3.สนบัสนุนใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการศึกษา ,ดา้นสิ&งแวดลอ้ม ,
ดา้นสังคม ชุมชน และวฒันธรรมและขนมธรรม
เนียมประเพณี 

ทุกหน่วยงาน พนกังานมีทกัษะ พฒันาตนเอง   มี
จิตสารธารณะ  มีส่วนอยาก
ช่วยเหลือสังคม โดยไม่มุ่งหวงัผล  

พนกังาน, ลูกบา้น,     
ชุมชน และสังคม 

4. ปลูกจิตสาํนึกในการทาํความดีร่วมกนั มี
กิจกรรมต่างๆ เช่น ใส่บาตรร่วมกนักบัลูกบา้น , 
กิจกรรมวนัสาํคญัทางศาสนา วนัประเพณีต่างๆ  
ฯลฯ 

ทุกโครงการ ยกระดบัจิตใจให้มีความจิตใจ          
ที&ดีงาม โดยใชศ้าสนาเป็นจุดรวม
ศูนยก์ลาง   มีความเอื9ออาทรต่อกนั    
ทาํใหเ้กิดมิตรสัมพนัธ์ที&ดี  

พนกังาน, ผูบ้ริหาร,    
ลูกบา้น, คู่คา้, คู่แข่ง,      
ชุมชน และสังคม 

5. ปฏิบติัตามกฏระเบียบ ตลท.และ ก.ล.ต. และ
กฎหมายอื&นๆ ที&เกี&ยวขอ้ง และคาํนึงถึงสิทธิของผู ้
ถือหุน้ใหไ้ดรั้บขอ้มลูอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทนัเวลา โปร่งใส 

ส่วนงานกาํกบัดูแล
กิจการ และนกัลงทุน
สัมพนัธ์ 

ผูถื้อหุน้, นกัลงทุน จะรับทราบ
ขอ้มลูธุรกิจ และนาํไปใชต้ดัสินใจ
ลงทุนไดใ้นอนาคตอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ผูถื้อหุน้ และนกัลงทุน 
และผูที้&เกี&ยวขอ้ง 
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กจิกรรมที�เชื�อมโยงกบัการทาํ CSR  ที�

ดาํเนินการแล้วภายในบริษัท 

หน่วยงาน ประโยชน์ที�ได้รับ ผู้มส่ีวนได้เสีย 

6. การเพิ&มมลูค่า และรักษาสิ&งแวดลอ้ม และ
ปรับปรุง   ทศันียภาพในโครงการ 

     

โครงการบางกะปิ 
โครงการนิมิตใหม่ 

ลดตน้ทุนงานบริการ และมี
สภาพแวดลอ้มที&ดีขึ9น  

พนกังาน, ลูกบา้น,    
ลูกคา้ที&เยี&ยมชม      
โครงการ 

7. การพฒันารักษาความปลอดภยัใหมี้คุณภาพ โครงการนิมิตใหม่ ความเชื&อมั&นในความปลอดภยัต่อ
ชีวติ และทรัพยสิ์น 

พนกังาน, ลูกบา้น,    
ลูกคา้  

8. การวเิคราะห์หาขอ้บกพร่องของงาน
สาธารณูปโภค 

โครงการมีนบุรี รู้แนวทางในการป้องกนัปัญหา
ระบบงานสาธารณูปโภค  ลดตน้ทุน  
เกิดความเชื&อมั&นคุณภาพของ
โครงการ 

พนกังาน, ลูกบา้น,    
ลูกคา้ที&เยี&ยมชม      
โครงการ, ชุมชน และ
สังคม 

9. จดัสวนสาธารณะภายในโครงการ  ทุกโครงการ สร้างทศันียภาพภายในโครงการให้
ร่มรื&นขึ9น  

ลูกบา้น พนกังาน สังคม 
ลูกคา้ที&เยี&ยมชม      
โครงการ 

ประโยชน์ที�ได้ที�รับ 

  • เพื�อส่งเสริมสนบัสนุนใหพ้นกังานมีทกัษะความคิดแบบนวตักรรม วเิคราะห์ปัญหา และแสวงหาหนทางแกไ้ข
ปัญหาดว้ยวธีิการใหม่ๆ ที�มีประสิทธิภาพ 

 • เพื�อสร้างแรงกระตุน้ และแรงจูงใจ และเชิดชูเกียรติสาํหรับผูที้�มีส่วนสร้างความเปลี�ยนแปลง เพื�อพฒันา    
องคก์รควบคู่ไปกบัปลุกจิตสํานึกใหเ้ห็นถึงการทาํประโยชน์เพื�อส่วนรวม หรือ ชุมชน และสังคม 

 • เกิดความภาคภูมิใจในการทาํกิจกรรมที�เป็นประโยชน์ต่างๆ  เป็นการเพิ�มพนูทกัษะใหม่ๆ มาผสมผสานเขา้กบั
การทาํงานในปัจจุบนั และส่งเสริมใหพ้นกังานมีจิตสาธารณะ เอื@ออาทรต่อเพื�อนร่วมงาน ซึ� งสิ�งเหล่านี@จะทาํใหเ้กิดเป็น
วฒันธรรมองคก์รที�ดีไดต่้อไปในอนาคต 

   10.4.1 พฒันาสภาพแวดลอ้มที�ดีให้กบัชุมชนและสังคม 

   บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อความรับผดิชอบต่อสังคม และช่วยให้การสนบัสนุนช่วยเหลือชุมชน กระทาํ
สิ�งที�ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมมาโดยตลอด จึงจดัให้มีโครงการและการจดักิจกรรมต่างๆ เพื�อช่วยเหลือสังคม
ดงักล่าวอยา่งต่อเนื�อง ซึ� งในปี 2558 บริษทัมีกิจกรรมเพื�อชุมชนและสังคม ดงันี@  
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- โครงการรณรงคล์ดขยะอิเลคทรอนิกส์ 
  เมื&อวนัที&  30 เมษายน 2558  ดว้ยบริษทัตระหนกัถึงพิษร้ายของการทิ9งขยะอิเลคทรอนิกส์จากอุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ที&ตกรุ่นหรือเสื&อมสภาพ  ซึ& งจะแปรสภาพเป็นขยะทนัที จึงเป็นหนา้ที&ของพนกังานทุกคนที&จะตอ้งช่วยกนั
แยกขยะอิเลคทรอนิกส์ใหถู้กวธีิ 
  และในปี 2558 บริษทัไดร้วบรวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที&เสื&อมสภาพ นาํไปบริจาคที& มูลนิธิสวนแกว้ 
เพื&อดดัแปลงสภาพใหใ้ชป้ระโยชน์อยา่งอื&น ต่อไป 
วตัถุประสงคโ์ครงการ 

1. เพื&อปลูกจิตสาํนึกใหพ้นกังานทุกคนในบริษทั ร่วมกนัรักษาธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม 
2. เพื&อใหพ้นกังานทุกคนร่วมกนับาํเพญ็ประโยชน์เพื&อสังคม  
3. รณรงคใ์หท้ราบถึงสารพิษที&มีผลกระทบต่อชุมชนต่างๆ 

 - โครงการ “คืนโรงเรียนใหลู้กหลาน สานสัมพนัธ์ชุมชน”  
  สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย ร่วมกับ บริษทั สัมากร จาํกัด (มหาชน) ร่วมส่งพื9นสนามคอนกรีต              
ห้องส้วม และเขื&อนโรงเรียน บ้านคลองเจ้าเมือง  โดยมีคุณกาํจดั คงหนู ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื9นที&การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โครงการคืนโรงเรียนฯ มีวตัถุประสงค์เพื&อส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยา่งย ั&งยืน โดยการทาํงานร่วมกบัชุมชนต่างๆ  
พร้อมกบัการสนบัสนุนเรื&องการศึกษา เพื&อสร้างเยาวชนที&มีศกัยภาพให้ความพร้อมดา้นจิตอาสา อีกทั9งเป็นการเติมเต็ม
ความช่วยเหลือจากภาครัฐในการเยียวยาฟื9 นฟูผูที้&ประสบอุทกภยั เมื&อวนัที&  30  มิถุนายน 2558  ณ โรงเรียนบา้นคลองเจา้
เมือง อ.ลาดหลุมแกว้  จ.ปทุมธานี 

 

 - โครงการ ร่วมสร้างสังคมดี สุขภาพดี (Social Good  Health)  
  บริษทั บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ไดร่้วมกบั บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ จดั กิจกรรม
เดิน-วิ&ง-ปั&น มินิมาราธอนการกุศล ร่วมสร้างสังคมดี สุขภาพดี (Social  Good  Health  2015)  ในวนัอาทิตยที์&  9  สิงหาคม 
2558 ตั9งแต่เวลา 05.30 น.  ณ สวนพุทธมณฑล จ.นครปฐม  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื&อให้พนกังานทุกคนไดร่้วมออกกาํลงั
กายเพื&อสุขภาพที&ดีสมบูรณ์แขง็แรง ตลอดจนไดมี้โอกาสร่วมกนัทาํบุญเพื&อการกุศลซึ& งเงินรายไดท้ั9งหมดไม่หกัค่าใชจ่้าย
จะนาํไปมอบใหก้บัโครงการผา่ตดัตอ้กระจกมูลนิธิศุภมิตรต่อไป  
  ทั9งนี9  บริษทัจะจดักิจกรรมให้พนกังานมีสุขภาพที&ดีอยา่งต่อเนื&อง โดยจะจดัเป็นประจาํทุกปี จากภาพรวม
ของการจดักิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดงันี9  
  1. กิจกรรมส่งเสริมใหพ้นกังานสนใจในการดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรง 
 2. การบริจาคเพื&อช่วยเหลือสังคมในโครงการผา่ตดัตอ้กระจก มูลนิธิศุภมิตร  
  - โครงการ ร่วมคืนแสงสวา่งใหก้บัชีวติ 
 บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบัมูลนิธิศุภมิตรร่วมใจ เพื&อช่วยเเหลือผูสู้งอายุที&เป็นโรคตอ้กระจก
ใหก้ลบัมามองเห็น อีกครั9 ง และไม่เป็นภาระของสังคม 
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 หลงัจากที&บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดักิจกรรมเดิน-วิ&ง-ปั&น มินิมาราธอนการกุศล  “ร่วมสร้างสังคมดี 
สุขภาพดี”  เมื&อวนัที& 9 สิงหาคม 2558 ที&ผา่นมานั9น ซึ& งรายไดท้ั9งหมดจากการขายเสื9อใหก้บัพนกังานของบริษทัและ
บุคคลทั&วไป รวมเป็นยอดเงินที&นาํไปบริจาคใหก้บั มูลนิธิศุภมิตร เป็นเงินทั9งสิ9น 50,000 บาท 

  10.5 การป้องกนัการมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการคอร์รัปชั�น 
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกั และให้ความสําคญัโดยสนบัสนุนให้บริษทัฯ เขา้ร่วมเป็นบริษทัที&

ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนเพื&อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนกังาน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียร่วมมือกนัต่อตา้นการทุจริตในทุกภาคส่วน รวมทั9งพนกังานในองคก์รเพื&อช่วยกนัใน
การป้องกนัการทุจริต เบื9องตน้ไดจ้ดัทาํเป็นนโยบายและประกาศใชเ้มื&อ 14 พ.ย. 2556 และแจง้ให้พนกังานทุกระดบั
นาํไปปฏิบติั เพื&อผลประโยชน์ของสูงสุดของผูมี้ส่วนเกี&ยวขอ้งทุกฝ่าย และจะพฒันาโดยจะกาํหนดแนวทางการประเมิน 
การกาํกบัดูแลป้องกนัติดตามนโยบายที&วางไวต่้อไป 

นอกจากนี9  บริษทัฯ ยงัเน้นให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคนร่วมมือร่วมใจกนัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
ทาํงานเป็นทีมมีเป้าหมายร่วมกนั ลดความสูญเปล่าและดอ้ยประสิทธิภาพพบเห็นสิ&งใดที&ไม่ควรให้แจง้บริษทัฯ ทาง 
จดหมาย โทรศพัท ์อีเมล ์หรือเวบ็ไซต ์รับขอ้ร้องเรียน www.sammakorn.co.th/WhistleBlower.pdf หรือแจง้ต่อกรรมการ
อิสระ ในลกัษณะของ Whistle Blowerเพื&อใหก้รรมการอิสระเป็นผูพ้ิจารณาดาํเนินการ และมีกระบวนการในการปกป้อง
พนกังานผูร้่องเรียน เป็นผลใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ เป็นการ
สร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างผลกาํไรอีกทางหนึ&ง 

 

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 

บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ&ง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที&
เพียงพอ และเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ เพื&อป้องกนัความเสียหายที&อาจจะเกิดขึ9นกบับริษทัฯ โดยครอบคลุมทั9งดา้น
การเงิน การตรวจสอบดูแลทรัพยสิ์น การบริหารจดัการ การบริหารความเสี&ยง และการกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน รวมทั9ง
ได้จดัวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบปฏิบติังาน และจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหน้าที&ตรวจสอบการ
ปฏิบติังาน และประเมินการควบคุมภายใน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ&าเสมอ  

 บริษทัฯ ไดน้าํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที&ดี กาํหนดจรรยาบรรณ และระบบ Whistle Blower มาใชอ้ยา่ง
ต่อเนื&อง โดยกาํหนดใหพ้นกังานทุกคนไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที&ดี และจรรยาบรรณที&กาํหนดไว ้รวมทั9ง
การมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลที&เป็นประโยชน์ ตลอดจนเรื&องอนัจะทาํใหบ้ริษทัเสียหายตามช่องทางที&กาํหนดไว ้  

ในการประเมินการบริหารความเสี&ยง บริษทัฯไดแ้ต่งตั9งคณะกรรมการบริหารความเสี&ยง ประเมินและบริหาร
ความเสี& ยง มีการสอบทานความเสี&ยงเป็นรายไตรมาสเพื&อจะได้จดัการกบัความเสี&ยงให้เหมาะสม ทนัเวลา โดยการ
กาํหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั9งมีการติดตามผลอย่างต่อเนื&อง ความเสี&ยงที&
สาํคญัไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้     
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12 รายการระหว่างกัน  

ในระหว่างปี บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจที&สําคญักบับุคคลหรือกิจการที&เกี&ยวขอ้งกนั ซึ& งรายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเงื&อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที&ตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบุคคลหรือกิจการที&
เกี&ยวขอ้งกนัเหล่านั9น ซึ& งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี9   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 สาํหรับปีสิ9นสุดวนัที& 31 ธนัวาคม นโยบายการกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า - - 5.9 5.9 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบี9ยรับ - - 1.3 0.2 ร้อยละ 8.37 และ 8.4 ต่อปี 
ค่าเช่าจ่าย - - 0.6 0.6 ราคาตามสญัญา 
ค่าบริการ - - 1.9 1.9 ราคาตามสญัญา 
ค่านายหนา้ - - 1.9 3.5 ราคาตามสญัญา 
ค่าบริหารจดัการ - - 2.3 1.9 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบักิจการที&เกี&ยวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 1.9 1.9 1.5 1.6 ราคาตามสญัญา 
รายไดค้่าบริการ 0.5 0.4 - - ราคาตามสญัญา 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที&เกี&ยวขอ้งกนั ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงันี9  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนี[การค้าและลูกหนี[อื�น - กจิการที�

เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 658 88 
อื&นๆ 6 6 - - 

รวมลูกหนี9การคา้และลูกหนี9 อื&น -            
กิจการที&เกี&ยวขอ้งกนั 6 6 658 88 

     
เจ้าหนี[การค้าและเจ้าหนี[อื�น - กจิการที�

เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 18)     
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 642 4,048 642 3,852 
บริษทัยอ่ย - - 102 1,170 
อื&นๆ 457 285 - - 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 
รวมเจา้หนี9การคา้และเจา้หนี9 อื&น -  
   กิจการที&เกี&ยวขอ้งกนั 1,099 4,333 744 5,022 

ค่าตอบแทนสิทธิการเช่าที�ยงัไม่ถอืเป็นรายได้     
บริษทัที&เกี&ยวขอ้งกนั  
 (เป็นผูถื้อหุน้บริษทัที&เกี&ยวขอ้งร่วมกนั) - 1,000 - 1,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั9นแก่บริษทัยอ่ย 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั9 นระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 และการ
เคลื&อนไหวของเงินกูใ้หย้มืระยะสั9นดงักล่าว มีรายละเอียดดงันี9   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ                
ณ วนัที& 

31 ธนัวาคม 2557 
เพิ&มขึ9น 

ระหวา่งปี 
ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ             
ณ วนัที& 

31 ธนัวาคม 2558 

เงนิให้กู้ยมืระยะสั[นแก่บริษัทย่อย     

บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 12,000 8,000 (4,000) 16,000 

เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดอตัราดอกเบี9 ยร้อยละ 8.37 และ 8.40 ต่อปี โดยมีกาํหนดชําระคืนเดือนพฤษภาคม 2559 
พฤศจิกายน 2559 และธนัวาคม 2559 

เงินกูย้มืระยะสั9นจากบริษทัที&เกี&ยวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะสั9นระหวา่งบริษทัยอ่ยและบริษทัที&เกี&ยวขอ้งกนั ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 
และการเคลื&อนไหวของบญัชีเงินกูย้มืระยะสั9นดงักล่าวระหวา่งปีมีรายละเอียดดงันี9   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที& 
31 ธนัวาคม 2557 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที& 
31 ธนัวาคม 2558 

เงนิกู้ยมืระยะสั[นจากบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั    
บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน)                          

(เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 8,000 (8,000) - 

เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบี9ยร้อยละ 3.5 ต่อปี ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัย่อยไดช้าํระคืนเงินกูย้ืมดงักล่าวทั9ง
จาํนวนแลว้ 
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ส่วนที� 3 : ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
13.  ข้อมูลทางการเงินที�สําคัญ 

 13.1 งบการเงิน 

(ก) สรุปรายงานการสอบบญัชี  

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซึ. งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วนัที. 31 ธันวาคม 2558 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี.ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ9นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที.สําคญัและหมายเหตุ
เรื.องอื.นๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี9  โดยถูกตอ้งตามที.ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี.ยวกบัการควบคุมภายใน ที.ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็น เพื.อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที.
ปราศจากการแสดงขอ้มูลที.ขดัต่อขอ้เทจ็จริง อนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ. งกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื.อให้ไดค้วามเชื.อมั.นอยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลที.ขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื.อให้ไดม้าซึ. งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี.ยวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที.เลือกใชขึ้9นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ. งรวมถึงการประเมินความเสี.ยงจาก
การแสดงขอ้มูลที.ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสี.ยงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที.เกี.ยวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงิน
โดยถูกตอ้งตามที.ควรของกิจการ เพื.อออกแบบวิธีการตรวจสอบที.เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื.อวตัถุประสงคใ์น
การแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบญัชีที.ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีที.จดัทาํขึ9นโดยผูบ้ริหาร รวมทั9ง
การประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม  

ขา้พเจา้เชื.อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที.ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื.อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
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ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2558 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีสิ9นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั สัมมากร จาํกดั 
(มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที.ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

วราพร ประภาศิริกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 16 กุมภาพนัธ์ 2559 
 

รายชื�อผู้สอบบัญชีย้อนหลงั 3 ปี  

ปี รายชื�อ บริษัท 

2558 นางสาววราพร  ประภาศิริกุล บริษัท สํานักงาน อวีาย จํากดั 

2557 นางสาววราพร  ประภาศิริกุล บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
2556 นางสาวศิราภรณ์  เอื9ออนนัตก์ุล บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
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(ข) ตารางสรุปงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการงนิ
 ณ วนัที� 31 ธันวาคม บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ
             สินทรัพย์

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22,874,670        0.61% 20,232,670        0.54% 93,318,678        2.63%
     เงินลงทุนชั.วคราว 200,292,504      5.34% 23,000,000        0.61% 42,103,451        
     ลูกหนี9การคา้และลูกหนี9 อื.น 29,360,284        0.78% 30,041,117        0.80% 24,460,625        0.69%
     ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 1,214,723,413   32.40% 1,521,322,868   40.58% 1,590,591,099   44.78%
     เงินมดัจาํจ่ายค่าที.ดิน -                     0.00% 41,419,905        1.10% -                     0.00%
     เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา 5,433,528          0.14% 36,347,534        0.97% 0.00%
     สินทรัพยห์มุนเวียนอื.น 3,560,206          0.09% 6,007,057          0.16% 8,977,905          0.25%
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,476,244,605   39.38% 1,678,371,151   44.77% 1,759,451,758   49.53%
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

     ที.ดินรอการพฒันา 1,409,879,546   37.61% 966,671,671      25.79% 713,166,289      20.08%
     เงินลงทุนในบริษทัร่วม -                     0.00% -                     0.00% 191,087             0.01%
     อสงัหาริมทรัพยเ์พื.อการลงทุน 749,712,320      20.00% 772,885,681      20.62% 714,278,967      20.11%
     อาคารและอุปกรณ์ 73,994,917        1.97% 89,292,904        2.38% 101,532,791      2.86%
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28,896,213        0.77% 30,974,793        0.83% 31,455,888        0.89%
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื.น 9,958,575          0.27% 13,911,468        0.37% 10,991,485        0.31%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,272,441,571   60.62% 1,873,736,517   49.98% 1,571,616,507   44.24%
รวมสินทรัพย์ 3,748,686,176   100.00% 3,552,107,668   94.76% 3,331,068,265   93.78%
หนี>สินหมุนเวยีน

   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั9นจากสถาบนัการเงิน 2,473,528          0.07% 203,347,300      5.42% 20,000,000        0.56%
   เจา้หนี9การคา้และเจา้หนี9 อื.น 153,095,255      4.08% 198,390,995      5.29% 126,633,723      3.57%
   เงินกูย้ืมระยะสั9นจากบริษทํที.เกี.ยวขอ้งกนั -                     0.00% 8,000,000          0.21% 0.00%
   เงินกูย้ืมระยะสั9นจากกิจการอื.น 394,078,061      10.51% -                     0.00% -                     0.00%
   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 53,397,380        1.42% 42,657,004        1.14% 42,818,637        1.21%
   เงินกูย้ืมระยะยาวที.ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ.งปี 261,617,422      6.98% 92,240,645        2.46% 103,725,030      2.92%
   เงินประกนัการเช่ารับที.ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ.งปี 22,513,738        0.60% 11,013,751        0.29% 5,705,125          0.16%
  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 18,320,977        0.49% 11,579,784        0.31% 9,340,100          0.26%
   หนี9 สินหมุนเวียนอื.น 9,859,840          0.26% 9,689,101          0.26% 9,014,999          0.25%
รวมหนี>สินหมุนเวยีน 915,356,201      24.42% 576,918,580      15.39% 317,237,614      8.93%
หนี>สินไม่หมุนเวยีน

   เงินกูย้ืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที.ถึงกาํหนด

        ชาํระภายในหนึ.งปี 370,040,024      9.87% 526,584,141      14.05% 619,928,864      17.45%

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 54,082,777        1.44% 59,037,706        1.57% 61,711,900        1.74%

   เงินประกนัการเช่ารับ 23,156,809        0.62% 35,541,013        0.95% 38,155,731        1.07%

   ค่าตอบแทนสิทธิการเช่าที.ยงัไม่ถือเป็นรายได้ -                     0.00% 1,000,000          0.03% 2,000,000          0.06%

   หนี9 สินไม่หมุนเวียนอื.น 11,510,877        0.31% 12,599,576        0.34% 13,598,060        0.38%
รวมหนี>สินไม่หมุนเวยีน 458,790,487      12.24% 634,762,436      16.93% 735,394,555      20.70%
รวมหนี>สิน 1,374,146,688   36.66% 1,211,681,016   32.32% 1,052,632,169   29.63%

25562558 2557
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งบแสดงฐานะการงนิ 2556

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

        ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 589,410,340 15.72% 589,410,340 15.72% 589,410,340 16.59%

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 636,258,408 16.97% 636,258,408 16.97% 636,258,408 17.91%

        จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 58,941,034 1.57% 58,941,034 1.57% 58,941,034 1.66%

        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  1,001,781,930 26.72% 968,522,770 25.84% 909,882,974 25.62%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,286,391,712 60.99% 2,253,132,552 60.10% 2,194,492,756 61.78%
ส่วนของผู้มส่ีวนได้เสียที�ไม่มอีาํนาจควบคุมของบ.ย่อย 88,147,776 2.35% 87,294,100 2.33% 83,943,340 2.36%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,374,539,488 63.34% 2,340,426,652 62.43% 2,278,436,096 64.14%
รวมหนี>สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,748,686,176 100.00% 3,552,107,668 94.76% 3,331,068,265 93.78%
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2556

สําหรับปีสิ>นสุดวนัที� 31  ธันวาคม บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ
รายได้

        รายไดจ้ากการขายที.ดินและบา้น 1,252,769,027   83.02% 903,388,350      59.87% 952,044,996      82.78%

        รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 81,740,430        5.42% 77,116,159        5.11% 73,031,128        6.35%

        รายไดค้่าบริการ 154,817,798      10.26% 152,010,207      10.07% 141,812,024      12.33%

        รายไดอื้.น 19,652,864        1.30% 17,533,359        1.16% 14,466,976        1.26%
รวมรายได้ 1,508,980,119   100.00% 1,150,048,075   76.21% 1,181,355,124   102.72%
ค่าใช้จ่าย

    ตน้ทุนจากการขายที.ดินและบา้น 855,330,328      56.68% 584,198,323      38.71% 610,755,812      53.11%

    ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า 25,788,500        1.71% 24,299,937        1.61% 21,623,170        1.88%

    ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ 147,884,932      9.80% 147,555,978      9.78% 137,255,332      11.93%

   ค่าใชจ่้ายในการขาย 130,420,144      8.64% 97,322,231        6.45% 77,515,846        6.74%

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 157,315,369      10.43% 127,530,345      8.45% 153,975,520      13.39%
รวมค่าใช้จ่าย 1,316,739,273   87.26% 980,906,814      65.00% 1,001,125,680   87.05%
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 192,240,846      12.74% 169,141,261      11.21% 180,229,444      15.67%
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 35,471,193        2.35% 40,000,467        2.65% 45,366,812        3.94%
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 156,769,653 10.39% 129,140,794 8.56% 134,862,632 11.73%
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 34,260,431        2.27% 26,749,612        1.77% 35,829,863        3.12%
กาํไรสําหรับปี 122,509,222 8.12% 102,391,182 6.79% 99,032,769 8.61%
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                     0.00% -                     0.00% -                     0.00%
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 122,509,222 8.12% 102,391,182 6.79% 99,032,769 8.61%
การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที.เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 121,655,546 8.06% 99,898,422 6.62% 103,619,875 9.01%
ส่วนที.เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที.ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 853,676 0.06% 2,492,760 0.17% (4,587,106) -0.40%

122,509,222 8.12% 102,391,182 6.79% 99,032,769 8.61%
กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั9นพื9นฐาน
     กาํไรส่วนที.เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.21                   0.17                   0.18                   
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งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีสิ>นสุดวนัที� 31  ธันวาคม
กระแสเงนิสดจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน

   กาํไรก่อนภาษ้ 156,769,653            129,140,794            134,862,632            

   รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

        เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

        ค่าเสื.อมราคา 46,544,453              46,593,414              40,157,237              

        ค่าเผื.อหนี9สงสยัจะสูญ 9,709,359                4,690,648                7,546,500                

        กาํไรจากการจาํหน่ายที.ดินรอการพฒันา -                           -                           (30,423,175)             

        ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 8,580,681                158,343                   50,342                     

        ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 2,040,932                -                           2,720,688                

        ค่าเผื.อการดอ้ยค่าอาคารและอุปกรณ์ -                           -                           17,324,467              

        โอนกลบัรายการตน้ทุนการก่อสร้างคา้งจ่าย -                           (2,207,389)               -                           

        รายไดจ้ากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าที.ยงัไม่ถือเป็นรายได้ (15,148,473)             (13,591,833)             (13,591,833)             

        สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 7,124,679                7,103,056                14,581,877              

        ค่าใชจ่้ายดอกเบี9ย 34,608,612              37,674,371              42,783,663              

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

     และหนี>สินดาํเนินิงาน 250,229,896            209,561,404            216,012,398            

     สินทรัพย์ดาํเนินงาน(เพิ�มขึ>น)ลดลง

        ลูกหนี9การคา้และลูกหนี9 อื.น (9,028,527)               (10,271,140)             (3,091,970)               

        ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 317,812,195            (73,153,957)             (277,294,759)           

        เงินมดัจาํจ่ายค่าที.ดิน -                           (41,419,905)             -                           

        เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา 30,914,006              (32,078,874)             

        เงินสดรับจากการจาํหน่ายที.ดินรอการพฒันา -                           -                           150,353,800            

        สินทรัพยห์มุนเวียนอื.น 5,396,969                1,500,004                1,443,854                

        ที.ดินรอการพฒันา (384,556,946)           -                           -                           

        สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื.น 3,952,897                (2,716,392)               (3,329,745)               

     หนี>สินดาํเนินงานเพิ�มขึ>น(ลดลง)

        เจา้หนี9การคา้และเจา้หนี9 อื.น (44,137,840)             73,817,131              18,917,167              

        เงินมดัจาํรับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 23,589,016              11,130,366              9,741,413                

        เงินประกนัการเช่า (884,216)                  2,693,908                2,914,992                

        หนี9 สินหมุนเวียนอื.น 170,738                   662,102                   837,802                   

        สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (12,079,608)             (9,777,250)               (11,285,296)             

        หนี9 สินไม่หมุนเวียนอื.น 211,134                   301,350                   266,500                   

    เงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 181,589,714            130,248,747            105,486,156            

        จ่ายดอกเบี9ย (58,288,336)             (49,203,140)             (50,020,476)             

        จ่ายภาษีเงินได้ (28,390,777)             (26,826,653)             (34,469,583)             

    เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 94,910,601              54,218,954              20,996,097              
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ>นสุดวนัที� 31  ธันวาคม
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

     เงินลงทุนชั.วคราว (เพิ.มขึ) ลดลง (177,292,505)           19,103,451              (42,103,451)             

     เงินสดรับจากการลงทุนเพิ.ม/เพิ.มทุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียที.

        ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           857,500                   490,000                   

     ซื9ออสงัหาริมทรัพยเ์พื.อการลงทุน (1,100,916)               (6,646,692)               (1,683,859)               

     ซื9ออาคารและอุปกรณ์ (17,830,221)             (12,657,312)             (50,651,280)             

     เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 236,417                   125,825                   475,925                   

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (195,987,225)           782,772                   (93,472,665)             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั9นจาก

        สถาบนัการเงินเพิ.มขึ9น (ลดลง) (27,526,472)             10,000,000              (131,204,672)           

     เงินกูย้ืมระยะสั9นจากบริษทัที.เกี.ยวขอ้งกนัเพิ.มขึ9น (ลดลง) (8,000,000)               8,000,000                (8,000,000)               

     เงินกูย้ืมระยะสั9นจากกิจการอื.นเพิ.มขึ9น 388,156,122            -                           

     เงินสดรับจากการเพิ.มทุน -                           -                           306,702,748            

     เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 293,194,000            91,691,560              262,994,592            

     ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (453,708,640)           (196,520,668)           (298,657,856)           

     จ่ายเงินปันผล (88,396,386)             (41,258,626)             (23,576,358)             

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 103,718,624            (128,087,734)           108,258,454            

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ>น (ลดลง) สุทธิ 2,642,000                (73,086,008)             35,781,886              

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี 20,232,670              93,318,678              57,536,792              

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 22,874,670              20,232,670              93,318,678              

25562558 2557

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบ 56-1 ปี 2558                                                                                                                        

56 
 

 

อตัราส่วนทางการเงนิ (Ratio Analysis) 2558 2557 2556
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อตัรส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.61 2.91 5.55
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า 0.24 0.07 0.43
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี9  (เท่า) 4.87 3.60 5.19
ระยะเวลาชาํระหนี9  (วนั) 75.00 101.54 70.26
 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio)
อตัรากาํไรขั9นตน้ (%) 31.81 34.26 34.85
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 12.74 14.71 15.26
อตัรากาํไรสุทธิ (%) 8.06 8.69 8.77
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 5.12 4.27 4.55

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 3.25 2.81 3.11
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 7.44 8.32 11.00
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 4.00 0.32 0.35

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)
อตัราส่วนหนี9 สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.58 0.52 0.46
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี9ย (เท่า 5.42 4.23 3.97
อตัราส่วนหนี9 สินต่อสินทรัพยร์วม (%) 36.66 34.11 31.60
อตัราส่วนกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 0.21 0.17 0.18
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14. การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ   

ภาพรวมของผลการดําเนินงาน 

 ตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นปีพ.ศ. 2558 ที.ผ่านมาพบว่าความตอ้งการที.อยู่อาศยัประเภทต่างๆยงัคงมีอย่าง
ต่อเนื.อง แต่ความสามารถในการขอสินเชื.อบา้นของผูซื้9อกลบัเป็นผลกระทบสําคญัต่อธุรกิจอสังหารัมทรัพย ์โดยเฉพาะ
ต่อยอดรับรู้รายได ้ยอดเฉลี.ยของลูกคา้ที.ถูกปฎิเสธโดยสถาบนัการเงินทั9งปีอยูที่. ร้อยละ 30 – 35 ในบางทาํเลที.ลูกคา้มี
รายไดค้รัวเรือนไม่สูงมากนกัอาจจะสูงถึง 40% ในขณะที.ราคาที.ดินมีการปรับตวัสูงขึ9นโดยเฉพาะเขตในเมืองใกลแ้หล่ง
ธุรกิจส่งผลให้ราคาของอสังหาริมทรัพยใ์นประเภทต่างๆปรับตวัสูงขึ9น ในขณะที.กาํลงัซื9อของผูบ้ริโภคยงัมีจาํกดัทาํให้
ตอ้งมองหาโครงการที.ราคาถูกลงและอยู่ในทาํเลที.ห่างออกไป จึงทาํให้เกิดการขยายตวัของตลาดอสังหาริมทรัพยใ์น
ทาํเลใหม่ๆมากมาย โดยเฉพาะทาํเลที.มีส่วนต่อขยายของระบบคมนาคม นอกจากนั9นความชดัเจนของโครงการปรับปรุง
ขยายส่วนคมนาคมเพื.อเชื.อต่อไปยงัพื9นที.สําคญัก็เริ.มชัดเจนมากขึ9น ทาํให้ผูป้ระกอบการมีความมั.นใจที.จะลงทุนเปิด
โครงการใหม่ๆเพื.อรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคที.มองหาโครงการที.มีราคาซื9อหาได ้

 ในช่วงปลายปี 2558 รัฐบาลไดมี้นโยบายกระตุน้ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์ดยการลดค่าทาํเนียมการโอน
กรรมสิทธิP  ณ กรมที.ดินลงจากเดิมที.ตอ้งเสีย 1% เป็น 0.001% ต่อเนื.องจนถึงเดือนเมษายา 2559 ส่งผลให้ยอดขายในตลาด
สูงขึ9น ซึ. งคาดวา่จะส่งผลดีต่อเนื.องไปจนถึงตน้ปี 2559 ดว้ยเช่นกนั โดยปี  2558  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 
1,508.98  ลา้นบาท เพิ.มขึ9น  358.93 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นรายไดเ้พิ.มขึ9นร้อยละ  31.21  จากงวดเดียวกนัของปีก่อน  
สาํหรับปี 2557  รายไดร้วมของบริษทัฯ อยูที่.  1,150.05  ลา้นบาท  

 กาํไรสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ย    ในปี 2558   มีกาํไรสุทธิอยูที่. 121.66  ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 8.06
สําหรับปี 2557  บริษทัและบริษทัยอ่ย  มีกาํไรสุทธิอยูที่.  99.90  ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 8.69   เพิ.มขึ9นจากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน  21.76  ลา้นบาท    หรือคิดเป็นร้อยละ 21.78   

ผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2558 

  รายได ้บริษทัและบริษทัย่อย มีรายไดส่้วนใหญ่ร้อยละ 90 ของรายได้รวมมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์   ปี 
2558  บริษทัและบริษทัยอ่ย  มีรายไดจ้ากธุรกิจอสังหาริมทรัพยคิ์ดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.44  ของรายไดร้วม  สําหรับปี  
2557  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากธุรกิจอสังหาริมทรัพยคิ์ดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.26  ของรายไดร้วม 

 รายไดจ้ากการขายปี 2558  เท่ากบั  1,252.77 ลา้นบาท  เพิ.มขึ9นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน  349.38 ลา้น
บาท  คิดเป็นเพิ.มขึ9นร้อยละ  38.67   สาํหรับปี  2557  มีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั  903.39 ลา้นบาท  ซึ. งรายไดจ้ากการขาย 
ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการพฒันาที.ดิน  และก่อสร้างอสังหาริมทรัพยเ์พื.อขาย   รับรู้รายไดจ้ากการขายที.ดินและบา้น
เมื.อเบริษทัฯ  ไดท้าํการโอนกรรมสิทธิP แก่ผูซื้9อเรียบร้อยแลว้    รายไดจ้ากการขายทลกัของบริษทัฯ  มาจากการจาํหน่าย 
โครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื.ออยู่อาศยัแนวราบ   ขณะเดียวกนับริษทัและบริษทัย่อยยงัขยายฐานลูกคา้ออกไปเพื.อเพิ.ม
ความหลากหลายใหก้บัสินคา้ประเภทที.อยูอ่าศยัของบริษทั  ไปยงักลุ่มเป้าหมายใหม่โดยการก่อสร้างโครงการที.อยูอ่าศยั
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แนวดิ.งไดแ้ก่ โครงการเอสเกา้ คอนโดมิเนียม ซึ. งตั9งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง  สถานีบางรักใหญ่ 100 เมตร  
ซึ. งก่อสร้างแลว้เสร็จสมบูรณ์และเริ.มรับรู้รายไดต้ั9งแต่เดือน กนัยายน 2558   

              รายไดจ้ากอีกธุรกิจที.สาํคญัของบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั ที.บริษทัถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 55.87 ของทุนจดทะเบียนรวม 260 ลา้นบาท ทาํธุรกิจหลกัทางดา้นศูนยก์ารคา้ชุมชน (Community mall) ซึ. ง
รายไดห้ลกัจะเป็นรายไดจ้ากการให้เช่า และรายไดค้่าบริการ จึงมีผลทาํให้งบการเงินรวมมีการเปลี.ยนแปลงในปี 2558 
เมื.อเทียบกบัปี 2557 ซึ. งรายการที.เป็นสาระสําคญัหลกัๆ  ดงันี9    ปี 2558  บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการให้เช่า
จาํนวน  81.74  ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.42  ของรายไดร้วม เพิ.มขึ9นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน  4.62 
ลา้นบาท  คิดเป็นเพิ.มขึ9นร้อยละ 5.99  สําหรับปี 2557  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการให้เช่าจาํนวน 77.12 ลา้น
บาท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.71  ของรายไดร้วม    

 รายไดค้่าบริการของบริษทัและบริษทัยอ่ยปี 2558  เท่ากบั  154.82 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.26  ของ
รายไดร้วม เพิ.มขึ9นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 2.81 ลา้นบาท  คิดเป็นเพิ.มขึ9นร้อยละ 1.85  สําหรับปี 2557  บริษทั
และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากค่าบริการจาํนวน 152.01 ลา้นบาท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.22  ของรายไดร้วม  

 ค่าใชจ่้ายในการขาย  ปี 2558  และปี  2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายจาํนวน 130.42 ลา้นบาท  
และ 97.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั มีสัดส่วนต่อรายไดร้วมคิดเป็นร้อยละ 8.64 และ 8.46 ตามลาํดบั สาํหรับปี 2558 ค่าใชจ่้าย
ในการขายเพิ.มขี9นเมื.อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนเพิ.มขี9นเป็นจาํนวนเงิน 33.10 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ.มขึ9นร้อยละ 34.01 
ส่วนหนึ.งเกิดจากค่าใชจ่้ายในการโอนกรรมสิทธิP ในที.ดิน บา้น และคอนโดโครงการเอสเกา้คอนโดมิเนียม เพิ.มขึ9ตามยอด
การรับรู้รายไดที้.เพิ.มขึ9นจากปีก่อน   

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ปี 2558 และปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนว 157.32 ลา้น
บาท และ 127.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั มีสัดส่วนต่อรายไดร้วมคิดเป็นร้อยละ 10.43 และ 11.09 ตามลาํดบั สําหรับปี 2558 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ.มขึ9นเมื.อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนเพิ.มขึ9นเป็นจาํนวนเงิน 29.79 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ.มขึ9น
ร้อยละ 23.36  ส่วนหนึ.งมาจากการซ่อมแซมงานสาธารณูปโภคโครงการนครอินทร์ และโครงการราชพฤกษ ์เพื.อส่งมอบ
นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรเป็นเงินจาํนวน  ผลขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์และค่าเผื.อหนี9สงสัยจะสูญงานบริการ  

 
 (ข) ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

 บริษทัและบริษทั่ยอ่ยมีสินทรัพยร์วม ณ สิ9นปี 2558 และปี 2557 จาํนวน 3,748.69  ลา้นบาท และ 3,552.11 ลา้น
บาท ตามลาํดบั เพิ.มขึ9นจากปี 2557 เป็นจาํนวนเงิน 196.58 ลา้นบาท หรือเพิ.มขึ9นร้อยละ 5.53 แยกไดด้งันี9  

 สินทรัพยห์มุนเวียน ณ สิ9นปี 2558 และปี 2557  จาํนวนเงิน  1,476.24  ล้านบาท และ 1,678.37 ล้านบาท
ตามลาํดบั คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วม ร้อยละ 39.38 และร้อยละ 47.25 ตามลาํดบั  เนื.องจากบริษทัดาํเนินธุรกิจ
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พฒันาอสังหาริมทรัพย์โดยการสร้งบ้านก่อนขาย สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่คือที.ดิน และงานระหว่างก่อสร้าง 
นอกจากนั9นป็นเงินลงทุนระยะสั9 น เงินมดัจาํค่าที.ดินเพื.อพฒันาโครงการใหม่  และเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผูรั้บเหมาตาม
สัญญาจา้ง  

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ สิ9นปี 2558 และปี 2557 จาํนวนเงิน 2,272.44 ล้านบาท และ 1,873.74  ล้านบาท
ตามลาํดบั คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วม ร้อยละ 60.62 และร้อยละ 52.75 ตามลาํดบั บริษทัฯ ไดแ้ยกแสดงรายการ
ที.ดินที.ยงัไม่ได้ดาํเนินการพฒันาของบริษทัและบริษทัย่อยรวมทั9งค่าใช้จ่ายที.เกี.ยวขอ้ง โดยแสดงไวเ้ป็นที.ดินรอการ
พฒันา  ณ สิ9นปี  2558 และ ปี 2557  เท่ากบั 1,409.88  ลา้นบาท และ 966.67  ลา้นบาท  ตามลาํดบั   และจะแสดงรายการ
ดงักล่าวไวใ้นส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียนเมื.อเริ. มทาํการพฒันาโครงการ และมีอสังหาริมทรัพยเ์พื.อการลงทุน ซึ. ง
ประกอบไปดว้ยที.ดินใหเ้ช่า และอาคารใหเ้ช่า แสดงมูลค่าราคาทุน ณ สิ9นปี  2558 และ ปี 2557  เท่ากบั 749.71  ลา้นบาท 
และ 772.89  ลา้นบาท  ตามลาํดบั   

หนี>สิน 

 บริษทัและบริษทั่ยอ่ยมีหนี9 สินรวม ณ สิ9นปี 2558 และ ปี 2557 จาํนวน 1,374.15 ลา้นบาท  และ 1,211.68  ลา้น
บาท  ตามลาํดบั  เพิ.มขึ9นจากปี 2557 เป็นจาํนวนเงิน 162.47 ลา้นบาท หรือเพิ.มขึ9นร้อยละ 13.41   ณ สิ9นปี 2558 หนี9 สินที.
สําคญัประกอบดว้ย เงินกูย้ืมระยะสั9 นจากกิจการอื.นจาํนวน 394.08 ลา้นบาท เจา้หนี9 การคา้และเจห้นี9 อื.นจาํนวน 153.10 
ลา้นบาท  ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที.ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ.งปีจาํนวน 261.62 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 
370.04 ลา้นบาท  และ สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 59.08 ลา้นบาท ที.ผา่นมาบริษทัและบริษทัยอ่ยไดช้าํระ
คืนหนี9ไดต้ามกาํหนด 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

  งบการเงินรวม ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีส่วนของผูถื้อหุ้น จาํนวน 2,374.54  ลา้นบาท  เทียบกบัปี 
2557 ส่วนของผูถื้อหุ้นมีจาํนวนเงินเท่ากบั 2,340.43 ลา้นบาท  เพิ.มขึ9นจากปีก่อน จาํนวน 34.11 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราร้อยละ 1.46 

กระแสเงินสด 

 ปี 2558 บริษทัฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ.มขึ9น 2.64 ลา้นบาท  ทาํให้เงินสดยกมา ณ วนัที. 1 
มกราคม 2558 จาํนวน 20.23 ลา้นบาท เพิ.มขึ9นเป็น 22.87 ลา้นบาท ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2558 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 

ปี 2558  บริษทัฯมีมูลค่าตามบญัชีเท่ากบั 4.03  เทียบกบั ปี 2557  เท่ากบั 3.97 
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วเิคราะห์อตัราส่วนการเงินที�สําคัญ 

1. การวเิคราะห์อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน 

 ปี 2558  บริษทัฯมีอตัราส่วนสภาพคล่อง จาํนวน  1.61  เท่า  เทียบกบั ปี 2557 จาํนวน 2.91 เท่า   

2. การวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

 ปี 2558 บริษทัฯมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ร้อยละ 3.25  เทียบกบั ปี 2557  มีอตัราร้อยละ 2.81  มี
อตัราการหมุนของสินทรัพยจ์าํนวน  0.40  เทียบกบั ปี 2557  จาํนวน 0.32  ส่วนอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร 
ร้อยละ 7.44  เทียบกบั ปี 2557  อยูที่.ร้อยละ 8.32  

3. การวเิคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร 

 ปี 2557 บริษทัฯมีอตัรากาํไรขั9นตน้ร้อยละ 31.81 เทียบกบั ปี 2557 มีอตัราร้อยละ 34.26 มีอตัราส่วนกาํไรจาก
การดาํเนินงานร้อยละ 12.74 เทียบกบัปี 2557 มีอตัราร้อยละ 14.71  และมีอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบั 8.06 เทียบกบัปี 2557 
เท่ากบั 8.69  และมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้นเท่ากบั 5.12 เทียบกบัปี 2557 เท่ากบั 4.27  โดยรวมแลว้บริษทัฯมี
ความสามารถในการทาํกาํไรใกลเ้คียงกบัปีก่อน  

4. การวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 

 ปี 2558 บริษทัฯมีอตัราส่วนหนี9 สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  เท่ากบั 0.58 เทียบกบัปี 2556  เท่ากบั 0.52   ซึ. ง
อตัราส่วนดงักล่าวถือว่าอยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ.า จึงทาํให้สถานะการเงินของบริษทัฯมีความมั.นคง อตัราส่วนหนี9 สินต่อ
สินทรัพยร์วมร้อยละ 36.66  เทียบกบั ปี 2557  มีอตัราร้อยละ 34.11   อตัราส่วนกาํไรต่อหุ้นเท่ากบั  0.21 เทียบกบั ปี 
2557  เท่ากบั  0.17   และ มีอตัราส่วนการจ่ายปันผลร้อยละ  58.11   เทียบกบั ปี 2557  เท่ากบั  88.49    

 

             ข้อมูลอื�นที�เกี�ยวข้อง 

  14.1  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให ้ 

• ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีที.ผา่นมาเป็นจาํนวนเงินรวม........-......... บาท 

• สาํนกังานสอบบญัชีที.ผูส้อบบญัชีสังกดับุคคลหรือกิจการที.เกี.ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและ 
 สาํนกังานสอบบญัชีที.ผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปีบญัชีที.ผา่นมามีจาํนวนเงินรวม.1,075,000.-..บาท  
 (บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 843,000 บาท และบริษทัยอ่ย จาํนวน 232,000 บาท) 
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  ค่าบริการอื�น  
บริษทัจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื.น ไดแ้ก่ ............................................... ใหแ้ก่ 

•  ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีที.ผา่นมามีจาํนวนเงินรวม .........-..........บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคต
อนัเกิดจากการตกลงที.ยงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีที.ผา่นมามีจาํนวนเงินรวม.......-.....บาท 

 • สํานกังานสอบบญัชีที.ผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการที.เกี.ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสํานกังานบญัชี
ดงักล่าว ในรอบปีบญัชีที.ผา่นมามีจาํนวนเงินรวม...........-............บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการ
ตกลงที.ยงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีที.ผา่นมามีจาํนวนเงินรวม........-.......บาท 

 

 

 

 



 
แบบ 56-1 ปี 2558                                                                                               

1 

 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

“บริษทัได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันี� แล้วด้วยความระมดัระวงั บริษทัขอ
รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอื้)นสําคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที)ควรต้องแจ้งใน
สาระสาํคญั นอกจากนี�  บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที)สรุปมาในแบบแสดงขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเกี)ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที)ดี เพื)อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที)เป็น
สาระสาํคญัทั�งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั�งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในที)ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าวและ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที) 16 กุมภาพนัธ์ 2559 ต่อผูส้อบบญัชีและคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซึ) งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี)ยนแปลงที)สาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั�ง
การกระทาํที)มิชอบที)อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 

ในการนี�  เพื)อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั�งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที)บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแล้ว 
บริษทัไดม้อบหมายให ้นางสาวสมศรี  กมลาพนัธ์ุ เป็นผูล้งลายมือชื)อกาํกบัเอกสารนี� ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื)อของ นางสาวสมศรี  กมลาพนัธ์ุ กาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที)ขา้พเจา้ได้รับรองความถูกตอ้งแล้ว 
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ชื�อ ตําแหน่ง ลายมือชื�อ 

1. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม ____________________________ 

    
2. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม ____________________________ 

 ผู้รับมอบอาํนาจ   

3. นางสาวสมศรี  กมลาพนัธ์ุ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ____________________________ 

 

 

 



รายละเอียด คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (เอกสารแนบ 1)

ชื�อ-สกุล อายุ        จาํนวนหุน้ที�ถือ สัดส่วน ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว คุณวฒุิทางการศึกษาสูงสุด

ตาํแหน่ง 30 ธ.ค. 2558 30 ธ.ค. 2557 การถือหุน้ ระหวา่งกรรมการ และประวตัิการอบรม

นายกวี  อังศวานนท์ 80 240,000 445,000 0.041% - บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2519-ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั ศรีพฒัน์ จาํกดั

ประธานกรรมการ Directors Certification Program (DCP) 2521-ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั ธนาคมและการพฒันา จาํกดั

Audit Committee Program (ACP) 2524 - ปัจจบุนั ผอ.โครงการพฒันาส่วนพระองค์

 Role of The Chairman Programp (RCP) 2538 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั ศรีธรณี จาํกดั

Finance for Non - finance Director (FND) 2538 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั บา้นบึงเวชกิจ จาํกดั

Improving Quality of Financial Reporting (QFR) 2541 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการ สํานกังานจดัการทรัพยส์ินส่วนพระองค์

Financial Statement for Directors (FSD) 2542 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั

2543 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)

2543 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษทั สุวรรณชาด จาํกดั

2549 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั

2537 - 2555 กรรมการอิสระ  บริษทั เงินทนุสินอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)

ก.พ.2547-2555 กรรมการตรวจสอบ บริษทั เงินทนุสินอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)

2552-2555 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั เงินทนุสินอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 88 - - - - Master of Science (ME) Massachusetts Institute of Technology (MIT)USA. พ.ศ 2497 2558 - ปัจจบุนั คณะกรรมการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ(กพข.)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาเครื�องกล จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ.2494 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ คณะอนุกรรมการเตรียมการจดัตัdงสถาบนัพฒันาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาไฟฟ้า(เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ.2493 2554 - ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการใหญ่ดรุณสิกขาลยั โรงเรียนวตักรรมแห่งการเรียนรู้ แห่งมจธ.

Director Accreditation Program (DAP) 2546 - ปัจจบุนั ประธานสภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Improving The Quality of Financial Report 2535 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษทั วิชยัยทุธ จาํกดั

The Characteristics of Effective Directors ฯลฯ

Role of The Compensation Committee

นายสิทธิชัย  จันทราวดี 65 - - - - ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต (ตน้ทนุ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2519 - ปัจจบุนั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี�ยง Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration 2539 - 2543 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีกลาง บริษทั ปนูซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน)

Fostering A Board and Management Team 2543 - 2553 ผูอ้าํนวยการสํานกังานตรวจสอบ บริษทั ปนูซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน)

Director Accreditation Program (DAP) 2544 - 2546 นายยกสมาคม ผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

Director 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)

Advance Audit Committee Program (AACP)

Director Certification Program Update (DCPU)

นายอนุทิพย์  ไกรฤกษ์ 66 200,000          200,000          0.034% -   B.A.(Fine and Applied Art) 2535 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จาํกดั

กรรมการอิสระ /  กรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน Northeastern University, U.S.A 2535 - 2544 ผูจ้ดัการส่วนบริการตลาด ฝ่ายผูแ้ทนจาํหน่าย บริษทั ปนูซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน)

Director Accreditation Program (DAP) 2544 - 2548 ผูจ้ดัการลูกคา้สัมพนัธ์ ฝ่ายประสานงานและการตลาด บริษทั ซิเมนต์ไทยการตลาด จาํกดั

Director Certification Program  (DCP) 2549 - 2552 กรรมการ บริษทั ดรากอ้น วนั จาํกดั (มหาชน)

2552 - 2556 กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ บริษทั A.Host จาํกดั

      ประวตัิการทาํงาน



ชื�อ-สกุล อายุ        จาํนวนหุน้ที�ถือ สัดส่วน ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว คุณวฒุิทางการศึกษาสูงสุด

ตาํแหน่ง 30 ธ.ค. 2558 30 ธ.ค. 2557 การถือหุน้ ระหวา่งกรรมการ และประวตัิการอบรม
      ประวตัิการทาํงาน

นายธวัชชัย   ช่องดารากุล 54 - - - - นิติศาสตร์มหาบณัฑิต(น.ม.) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2548-ปัจจบุนั ผูเ้ชี�ยวชาญในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และการไกล่เกลี�ยขอ้พิพาท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี�ยง / นิติศาสตร์บณัฑิต(น.บ.) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2543-ปัจจบุนั ทนายความอิสระ (ทนายความวา่ความคดีอาญา/คดีเกี�ยวกบัอาชญากรรม/คดีแพ่งทนุทรัพยส์ูง/คดีทางธุรกิจทั�วไป)

ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน Advance Audit Committee Program (AACP) 2543-ปัจจบุนั สํานกังานกฎหมาย ปณุยฤทธิu  กรุงเทพมหานคร (ทนายความวา่ความคดีอาญา และคดีแพ่ง)

Directors Accreditation Program (DAP ) 2530-2543 บริษทั สํานกักฎหมาย ดร.อุกฤษ   มงคลนาวิน จาํกดั กรุงเทพมหานคร (ทนายความวา่ความคดีอาญา และคดีแพ่ง)

นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล 61 - - - - วศ.บ. ไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ (ธนบรุี) 2541 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั

กรรมการ / กรรมการบริหาร Director Accreditation Program (DAP) 2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั , บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั

2538 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน)

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั เอสซีที สหภณัฑ์ จาํกดั, บริษทั ซุปเปอร์เพียวแก๊ส จาํกดั

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั ไทยพบับลิคพอร์ต จาํกดั

2538 - 2555 กรรมการบริหาร บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน)

2538 - 2556 บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั

2544 - 2557 กรรมการ บริษทั จตุรทิศ ขนส่ง จาํกดั

2545 - 2556 กรรมการ บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั , บริษทั ทศทิศโลจิสติก์ จาํกดั

2546 - 2556 กรรมการ บริษทั เพียวซิลิกา มายนิ�ง จาํกดั , บริษทั จตุจกัร ออยล์ จาํกดั

2549 - 2553 กรรมการ บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั

2550 - 2552, 2557 กรรมการ บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั

นายพิพิธ พิชัยศรทัต 54 133,000          133,000          0.023% - พฒันาบริหารศาสตร์ มหาบณัทิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2539 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร รัฐศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2543 - ปัจจบุนั ผูช้่วยผูจ้ดัการจดัการทรัพยส์ินส่วนพระองค์

Director Certification Program (DCP) 2543 - ปัจจบุนั รองผูอ้าํนวยการ โครงการพฒันาส่วนพระองค์

Audit Committee Program (ACP) 2543 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั สุวรรณชาด จาํกดั

2544 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการนโยบายและกลยทุธ์/

/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั รวมทนุไทย จาํกดั

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)

2546 - 2558 กรรมการ  บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน)

2549 - 2558 กรรมการ บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

นายธวัช   อึ-งสุประเสริฐ 69 - - - - ปริญญาตรี (วท.บ. เคมี) 2542 - 2556 กรรมการ บริษทั เชอร์วูด้เคมีคอล จาํกดั (มหาชน)

กรรมการ / กรรมการบริหาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2548 - 2556 กรรมการ บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั

Director Accreditation Program (DAP) 2553 - 2556 กรรมการ บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั

2555 - 2556 กรรมการ บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั,  บริษทั เพียวซิลิกา มายนิ�ง จาํกดั,  บริษทั จตุจกัร ออยล์ จาํกดั

2555 - 2556 กรรมการ บริษทั ไทยควอทซ์ มายนิ�ง จาํกดั,  บริษทั ทศทิศโลจิสติกส์ จาํกดั,  บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั

2555 - 2556 กรรมการ บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั,  บริษทั เอสซีที สหภณัฑ์ จาํกดั

นายสุมิตร   ชาญเมธี 60 10 - 0.000% - ปริญญาตรี (วท.บ. เคมีวิศวกรรม) 2538 – 2555 กรรมการบริหาร บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน)

กรรมการ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2557 – 2558 กรรมการ บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั

Directors Accreditation Program (DAP ) 2550 – 2555 กรรมการ บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั

2549 - 2555 กรรมการ  บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั

2547 – 2555 กรรมการ บริษทั อาร์พีซีเอเชีย จาํกดั

2546 – 2555 กรรมการ บริษทั จตุจกัร ออยล์ จาํกดั

2546 – 2555 กรรมการ บริษทั ไทยควอทส์ มายนิ�ง จาํกดั

2546 – 2555 กรรมการ บริษทั เพียวซิลิกา มายนิ�ง จาํกดั



ชื�อ-สกุล อายุ        จาํนวนหุน้ที�ถือ สัดส่วน ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว คุณวฒุิทางการศึกษาสูงสุด

ตาํแหน่ง 30 ธ.ค. 2558 30 ธ.ค. 2557 การถือหุน้ ระหวา่งกรรมการ และประวตัิการอบรม
      ประวตัิการทาํงาน

2545 – 2555 กรรมการ บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั

2545 – 2555 กรรมการ บริษทั ทศทิศโลจิสติกส์ จาํกดั

2544 – 2555 กรรมการ บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั, บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั

2542 – 2555 กรรมการ บริษทั เอสซีที จาํกดั

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 43 813,333 813,333 0.138% - ปริญญาโท สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2549 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร  บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั

กรรมการ /  กรรมการบริหาร /  กรรมการผูจ้ดัการ ปริญญาตรี Exeter University U.K. (Mechanical Engineering) 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมอสังหาริมทรัพยไ์ทย

Director Certification Program (DCP ) 2543 - 2553 กรรมการ บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน)

Director Accreditation Program (DAP ) 2543 - 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ธนาคมและการพฒันา จาํกดั

Audit Committee Program (ACP) 2547 - 6 ธ.ค.55 กรรมการ บริษทั SFG จาํกดั

RE-CU CEO-PREMIUM รุ่นที� 1 2551 - 2555 กรรมการ บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน)

2552 - 2556 นายกสมาคมอสังหาริมทรัพยไ์ทย

รายละเอียดฝ่ายจัดการ

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 43 813,333          813,333          0.138% - ดูรายละเอียดในหวัขอ้รายละเอียดคณะกรรมการบริษทัฯ

กรรมการผูจ้ดัการ 

นางสุพรรณี   ตัณไชยศรีนคร 49          -          - - - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2557 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการทั�วไป สายงานบริหารและการเงิน บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)

ผูจ้ดัการทั�วไป สายงานบริหารและการเงิน บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2556 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการทั�วไป สายบริหารและการเงิน บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน)

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั ซุปเปอร์เพียวแก๊ส จาํกดั

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั

2555 - 2556 รก.ผจก.ทั�วไปสายบริหารและการเงิน บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร์

2553 - 2555 ผจก.สํานกักรรมการผูจ้ดัการ/ รก.ผจก.สํานกัตรวจสอบและควบคุมภายใน บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร์

นายวสันต์   ซื�อตรง 46          -          - - - อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการขนถ่ายวสัดุ 2550-ปัจจบุนั ผูจ้ดัการทั�วไปสายโรงงาน บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน)

ผูจ้ดัการทั�วไป สายงานก่อสร้างและบริการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จาํกดั

นางจรินทร์  ล่าฟ้าเริงรณ 53          -          - - - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2549 - 2558 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั

ผูจ้ดัการทั�วไป สายงานขายและการตลาด ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/การตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั

นางไข่มุก  พราหมณีย์ 62 48,332            100,000          0.008% - ศิลปศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2537 - 2556 ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด

ผูจ้ดัการสาํนักงานกรรมการผูจ้ดัการ/เลขานุการบริษทั 2556 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล และธุรการ

2557 - ปัจจบุนั เลขานุการบริษทั

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง บมจ.สัมมากร



     
แบบ 56-1 ปี 2558                                                                                                                           
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางรายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
 

รายชื�อกรรมการ บมจ.สัมมากร บจ.เพยีวสัมมากร บจ.โปรควิบ์ เวนเจอร์

ดเีวลลอปเม้นท์

1.  นายกว ี องัศวานนท์ X - -

2.  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา / - -

3.  นายสิทธิชยั  จนัทราวดี / - -

4. นายสุมิตร  ชาญเมธี / - -

5.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ / - -

6. นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ / - -

7. นายธวชั   อึ5งสุประเสริฐ /,// - -

8. นายสจัจา   เจนธรรมนุกลู /,// - -

9. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั /,// - /

10. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา /,// / /  
หมายเหต ุ
1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ   // = กรรมการบริหาร 

บมจ.สัมมากร 

บริษัท เพยีวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 
1.นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา 
2.นางสุพรรณี  ตณัไชยศรีนคร 
3.นางจรินทร์  ล่าฟ้าเริงรณ 
 

บริษัท โปรคิวบ์ เวนเจอร์ จํากดั 
1.นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา 
2.นายวสันต ์ ซื�อตรง 
3.นายพิพิธ พิชยัศรทตั 
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เอกสารแนบ 3 

1.รายละเอยีดเกี�ยวกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

ชื�อ    นางสาวศิริวรรณ  สุขไพเราะ 
ตําแหน่ง   ผูจ้ดัการสาํนกังานตรวจสอบภายใน 
วุฒิการศึกษา  

• ปริญญาตรี  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบริหารทั.วไป 

• ปริญญาโท  หลกัสูตรวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประสบการณ์ทาํงาน 

• ปี 2537-2544  เจา้หนา้ที.คอมพิวเตอร์ 

• ปี 2545-2546  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบงาน 

• ปี 2547-ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการสาํนกังานตรวจสอบภายใน 
การฝึกอบรมที�เกี�ยวข้อง   

• การปฏิบติังานตรวจสอบภายใน หลกัสูตร 1 

• การปฏิบติังานตรวจสอบภายใน หลกัสูตร 2 

• การปฏิบติังานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ 

• การจดัทาํเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ 

• การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

• Using CAAT in Auditing 

• การตรวจพิสูจน์การฉอ้โกงทางบญัชี 

• วธีิประเมินความเสี.ยงเพื.อวางแผนการตรวจสอบภายใน 

• หวัหนา้งานในยคุการแข่งขนั 

• การวเิคราะห์การบริหารเชิงกลยทุธ์ 

• Raising the awareness of corporate fraud in Thailand 

• ระบบการควบคุมภายใน พืSนฐานสู่การเติบโตที.ย ั.งยนื 

• ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย รุ่นที. 10 

• CG Forum 2/2556 เรื.อง  Board Monitoring – how to build the spirit of good CG 

• Audit Committee Effectiveness Seminar 

• Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 

• แนวทางการจดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการที.ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน 
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2.รายละเอยีดเกี�ยวกบัเลขานุการบริษัท 

ชื�อ   นางไข่มุก  พราหมณีย ์
ตําแหน่ง  ผูจ้ดัการสาํนกังานกรรมการผูจ้ดัการ 
   เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี.ยง 
   และเลขานุการบริษทั 
 
วุฒิการศึกษา  
• ปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต   

 
ประสบการณ์ทาํงาน 
• ปี 2520-2527 เจา้หนา้ที.ธุรการงานขาย 

• ปี 2528-2531 หวัหนา้แผนกขาย 

• ปี 2532-2536 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

• ปี 2537-2556 ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 
ปี 2556-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการสาํนกังานกรรมการผูจ้ดัการ 10 ม.ค. 2557-ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั 
การฝึกอบรม   

• กลยทุธ์การบริหารโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์(ยคุใหม่) 

• การจดัทาํเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ 

• การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

• การวางแผนกลยทุธ์การตลาด 

• เทคนิคการขายระดบัสูง 

• การบริหารความเสี.ยง 

• หวัหนา้งานในยคุการแข่งขนั 
 

3.รายละเอยีดเกี�ยวกบัหัวหน้างานกาํกบัการดูแลกจิการ 

  - ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น: 
   -ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 รายละเอียดอื�นๆ 

   -ไม่มี- 

 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

