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ส่วนที� 1 : การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 วสัิยทัศน์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดําเนินงานของบริษัท 

บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) มุ่งมั#นที#จะพฒันาอสังหาริมทรัพยที์#มีคุณภาพ เพื#อการอยูอ่าศยัที#ดี
ของคนไทยในราคาที#เหมาะสม เราตอ้งการสร้างธุรกิจที#ย ั#งยนื พฒันาบุคลากรที#มีประสิทธิภาพและเป็นองคก์รที#ใส่ใจใน
ความเป็นอยูข่องลูกคา้ พนกังาน และสังคม 

บริษทัฯ ได้กาํหนดกลยุทธ์ในการเติบโตทางธุรกิจ โดยการรุกขยายเพิ#มส่วนแบ่งของตลาดด้วยการพฒันา
โครงการหลากหลายรูปแบบ พื;นที# และระดับราคาเพื#อให้ครอบคลุมกลุ่มผูบ้ริโภคให้ทั#วถึง โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ผลิตภณัฑที์#มีคุณภาพ ภายใตก้ารประกอบธุรกิจที#โปร่งใส และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล  

ดว้ยประสบการณ์การทาํธุรกิจอสังหาริมทรัพยก์วา่ 48 ปี บริษทัฯ จึงรู้จริงถึงปัญหา และความตอ้งการที#แทจ้ริง
ของผูอ้ยู่อาศยัในหลากหลายมิติของการอยู่ร่วมกนับา้นทุกหลงัของสัมมากรจึงเป็นการ “สร้างจากความเขา้ใจชีวิต” ที#
บริษทัฯ คิด และออกแบบใหล้งตวักบัวถีิชีวติของคนไทยยคุใหม่  

 

1.2 การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญ 

ปี 2556 วนัที# 25 มกราคม 2556    บริษทัฯ จดทะเบียนเปลี#ยนแปลงทุนชาํระจาก 450 ลา้นบาท เป็น 589.41 ลา้นบาท  

 วนัที# 16 กุมภาพนัธ์ 2556  เปิดโครงการสัมมากร ชยัพฤกษ-์วงแหวน (ทางหลวง 345-ถนนราชพฤกษ)์   

 วนัที# 12 ตุลาคม 2556  เปิดโครงการสัมมากร S9 Condominium (ใกลส้ถานีรถไฟฟ้าบางรักใหญ่)  

 ปี 2559  วนัที# 20 ตุลาคม 2559 ที#ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั; งที# 1/2559 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ซื;อหุน้สามญัของ
บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั (PSDC) จาํนวนร้อยละ 44.13 ของทุนจดทะเบียนจากบริษทั 
อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) (RPC) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 เดือนพฤศจิกายน 2559 เปิดโครงการสัมมากร อเวนิว รามอินทรา-วงแหวน และโครงการสัมมากร 
ชยัพฤกษ-์แจง้วฒันะ 

ปี 2560 วนัที# 11 เมษายน 2560 ที#ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2560  มีมติอนุมติัใหเ้พิ#มทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ จาํนวน 52,392,686 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จาํนวน 52,392,686  หุน้ มูลค่าที#ตราไวหุ้้นละ 1 
บาท เพื#อจดัสรรหุน้ปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม  

      วนัที# 7 พฤศจิกายน 2560 ที#ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั; งที# 7/2560 มีมติให ้รีแบรนดข์อง สัมมากร และ
ไดท้าํรีแบรนดจ์าก “เพียวเพลส” เป็น “สัมมากรเพลส” พร้อมกบัปรับเปลี#ยนโลโก ้ 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย  

  บริษัทย่อย 

   บริษัท เพยีวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (PSDC)  

 PSDC เป็นบริษทัร่วมทุนที# SAMCO ถือหุ้นอยู่ในอตัราร้อยละ 55.87 และบริษทั อาร์พีซีจี จาํกัด 
(มหาชน) (RPC) ถือหุน้อยูใ่นอตัราร้อยละ 44.13 มีทุนจดทะเบียน 260 ลา้นบาท โดยเป็นหุน้สามญั 2.6 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 100 บาท ชาํระค่าหุ้นเต็มมูลค่า เพื#อประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และพฒันาที#ดินในรูปแบบที#มีรายไดจ้าก
การใหเ้ช่า เช่น ศูนยก์ารคา้ อาคารสาํนกังาน ฯลฯ และเมื#อเดือน ตุลาคม 2559 บริษทัฯไดซื้;อหุ้นสามญั ทั;งหมดจาก RPC 
ทาํให ้PSDC เป็นบริษทัยอ่ยของ SAMCO โดยถือหุน้ร้อยละ 100  

ปัจจุบนั PSDC ไดพ้ฒันาศูนยก์ารคา้ภายใตชื้#อ “สัมมากรเพลส”  ( เดิมชื#อ ‘เพียวเพลส”) รวมทั;งหมด 3 แห่ง ไดแ้ก่ 
“สัมมากรเพลส รังสิต คลอง 2” บนถนนรังสิต-นครนายก   , “สัมมากรเพลส รามคาํแหง” บนถนนรามคาํแหง 110 และ “สัมมากร
เพลส ราชพฤกษ”์ บนถนนราชพฤกษ ์ โดยศูนยก์ารคา้ทั;ง 3 แห่ง ตั;งอยูห่นา้โครงการของสัมมากร ซึ# งการสร้างเครือข่ายชุมชน
ใหมี้ความสะดวกสบายในการพกัอาศยั และสร้างมูลค่าเพิ#มแก่ทรัพยสิ์นที#ลูกคา้โครงการดงักล่าว 

   บริษัท โปรคิวบ์ เวนเจอร์ จํากดั 

 จดัตั;งขึ;นเมื#อวนัที# 21 พฤษภาคม 2555 มีวตัถุประสงค์เพื#อบริหารงานก่อสร้าง และงานบริการดว้ยทุนจด
ทะเบียน 2 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เรียกชาํระแลว้ 500,000 บาท (ร้อยละ25) โดยบริษทัฯ 
ลงทุนร้อยละ 100 
 

 โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย  

 

 

 

 

 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ 

 โครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ซึ# งในปี 2560 มี

สัดส่วนร้อยละ 86.41 ของรายไดร้วม นอกจากนั;นก็มีรายไดจ้ากการบริการ รายไดจ้ากการให้เช่า และรายไดอื้#น โครงสร้าง

รายไดใ้นรอบ 3 ปี ที#ผา่นมามีสัดส่วนดงันี;  

 

บมจ.สมัมากร 

บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จาํกดั 

ถือหุน้ 100% 
ถือหุน้ 100% 
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โครงสร้างรายไดเ้ปรียบเทียบ 3 ปี  

2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยที์#พกัอาศยัประเภทแนวราบ และแนวสูง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล โดยโครงการที#อยูอ่าศยัแนวราบ เป็นโครงการลกัษณะสร้างเสร็จก่อนขาย ประกอบดว้ย บา้นเดี#ยว ภายใต้
ชื#อแบรนด์ “สัมมากร”และทาวน์โฮม 2 และ 3 ชั;น ภายใตชื้#อแบรนด์ “สัมมากร อเวนิว” ซึ# งตั;งอยู่ในเขตชุมชนใกลก้บั
สถานที#อาํนวยความสะดวก และแหล่งคมนาคมเพื#อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตอย่างเต็มรูปแบบ โครงการที#อยู่
อาศยัแนวสูงของบริษทัฯ ประกอบดว้ยโครงการคอนโดมิเนียม ภายใตชื้#อแบรนด์ “สัมมากร S9” ซึ# งตั;งอยูใ่กลก้บัสถานี
รถไฟฟ้า แหล่งการคา้ และยา่นธุรกิจแห่งใหม่ 

โครงการที�ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันและโครงการระหว่างเตรียมการ(ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2560) 

ชื�อโครงการ ลกัษณะโครงการ ที�ตั�งโครงการ
ขนาดที�ดนิ

(ไร่-งาน-ตร.ว.)

จํานวนหน่วย

(ยูนิต)

มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท)

สมัมากร มีนบุรี 1 บา้นเดี�ยว ถนนหทยัราษฎร์ 142 - 0 - 86 410 1,319

สมัมากร รังสิต คลอง 2 บา้นเดี�ยว ถนนรังสิต-นครนายก 82 - 2 - 0 363 1,247

สมัมากร รังสิต คลอง 7 ไพร์ม 7 บา้นเดี�ยว ถนนรังสิต-นครนายก 32 - 2 - 81.7 95 636

สมัมากร ชยัพฤกษ ์- วงแหวน บา้นเดี�ยว ถนนลาํโพ - ละหาร 43 - 2 - 01 181 794

สมัมากร เอสเกา้ คอนโดมิเนียม อาคารชุด ถนนรัตนาธิเบศร์ 6 - 2 - 86 665 1,137

สมัมากร ชยัพฤกษ ์- แจง้วฒันะ บา้นเดี�ยว ถนนชยัพฤกษ ์(ตดัใหม่) 35 - 2 - 23 140 1,070

สมัมากร อเวนิว รามอินทรา - วงแหวน ทาวน์โฮม ถนนกาญจนาภิเษก 36 - 1 - 57 345 1,125

สมัมากร อเวนิว ชยัพฤกษ ์- วงแหวน ทาวน์โฮม ถนนลาํโพ - ละหาร 26 - 3 - 64 292 930
 

ประเภทรายได ้
2558 2559 2560 

จาํนวนเงิน สัดส่วน% จาํนวนเงิน สัดส่วน% จาํนวนเงิน สัดส่วน% 

รายไดจ้ากการขายบา้นและที#ดิน  898.79 65.61% 703.66 62.55% 834.03 76.87% 

รายไดจ้ากการขายห้องชุด 353.97 25.84% 179.16 15.93% 103.46 9.54% 

รายไดจ้ากการให้เช่า 51.42 3.75% 67.46 5.99% 68.07 6.27% 

รายไดค้่าบริการ 52.17 3.81% 55.30 4.92% 57.04 5.26% 

รายไดจ้ากการรับโอนอาคารใหเ้ช่า - - 79.62 7.08% - - 

รายไดอื้#น ๆ 13.49 0.99% 39.68 3.53% 22.39 2.06% 

   รวมรายได้ 1,369.85 100.00% 1,124.89 100.00% 1,084.99 100.00% 
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ชื�อโครงการ
ราคาขาย

(ล้านบาท)
กรรมสิทธิ*ในดนิ

ระยะเวลาการ

ก่อสร้าง

ความคืบหน้างาน

ก่อสร้าง (ร้อยละของ

มูลค่าก่อสร้างโครงการ)

ความคืบหน้างานขาย

 (ร้อยละของมูลค่า

โครงการ)

สมัมากร มีนบุรี 1 4.2 - 5.2 บมจ.สมัมากร ก.ย. 36 - มิ.ย. 53 100% 99%

สมัมากร รังสิต คลอง 2 3.9 - 4.6 บมจ.สมัมากร มี.ค. 40 - มี.ค. 57 100% 99%

สมัมากร รังสิต คลอง 7 ไพร์ม 7 5.5 - 11.3 บมจ.สมัมากร เม.ย. 59 - ธ.ค. 64 71% 2%

สมัมากร ชยัพฤกษ ์- วงแหวน 3.9 - 6.5 บมจ.สมัมากร ม.ค. 53 - พ.ค. 61 86% 85%

สมัมากร เอสเกา้ คอนโดมิเนียม 1.4 - 2.9 บมจ.สมัมากร ก.ย. 56 - มี.ค. 59 100% 58%

สมัมากร ชยัพฤกษ ์- แจง้วฒันะ 6.5 - 12.9 บมจ.สมัมากร ม.ค. 59 - ธ.ค. 62 77% 21%

สมัมากร อเวนิว รามอินทรา - วงแหวน 2.0 - 4.5 บมจ.สมัมากร มิ.ย. 58 - ก.ค. 63 69% 91%

สมัมากร อเวนิว ชยัพฤกษ ์- วงแหวน 3.0 - 4.4 บมจ.สมัมากร ธ.ค 59 - ธ.ค. 63 39% 2%
 

นอกจากนี; บริษัทฯ ยงัมีบริษทัย่อยที#ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เพื#อการเช่า โดยพฒันาโครงการ
ศูนยก์ารคา้ชุมชน 3 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เดิมชื#อ “ศูนยก์ารคา้เพียวเพลส” ต่อมาในปี 2560 ได้
เปลี#ยนชื#อเป็น “ศูนยก์ารคา้สัมมากรเพลส” และมีการปรับปรุงรูปลกัษณ์ให้ทนัสมยั ปรับเปลี#ยนร้านคา้ให้ตอบโจทย์
ความต้องการของผู ้อยู่อาศัยในชุมชน โดยศูนย์การค้าชุมชนจะเป็นศูนย์การค้าขนาดเล็กที#ตั; งอยู่ติดถนนใหญ่ 
ประกอบดว้ย ร้านคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สถาบนัการเงิน และบริการต่าง ๆ ที#ใหค้วามสะดวกสบายแก่ผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชน  

 

2.2 ตลาดและภาวะการแข่งขัน 

กลยทุธ์การตลาดและการแข่งขนั 

บริษทัฯ เชื#อว่าบา้นไม่ใช่แค่สิ#งปลูกสร้าง แต่เป็นที#อยู่อาศยัที#สร้างความอบอุ่น และความทรงจาํที#ดี เวลาที#อยู่
บา้นเป็นช่วงเวลาที#มีความสุขที#สุด ดว้ยประสบการณ์กวา่ 48 ปี ที#สัมมากรไม่เพียงแต่สร้างบา้น และที#อยูอ่าศยั แต่เรายงัมี
ประสบการณ์ในการดูแลลูกบ้านกว่าหมื#นชีวิต เราจึงรู้ถึงความตอ้งการในทุกมิติ สัมผสัได้ถึงการใช้ชีวิตในบา้นที#
หลากหลาย และเปลี#ยนไปของคนไทย จึงเป็นปรัชญาของบริษทั “สร้างจากความเขา้ใจชีวิต” ที#สัมมากรนาํไปใชใ้นการ
คิดทุกรายละเอียดอยา่งใส่ใจ และออกแบบให้ทุกพื;นที#ในบา้นถูกใชส้อยอยา่งเหมาะสมลงตวักบัวิถีชีวิตของคนไทยยุค
ใหม่ 

หลงัจากบริษทัฯ ประสบความสําเร็จจากการเปลี#ยนนโยบายสร้างบา้นแบบสั#งสร้าง มาเป็นสร้างเสร็จก่อนขาย 
ทาํให้บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้ที#จะดาํเนินนโยบายดงักล่าวต่อไป โดยบริษทัฯ ไดเ้พิ#มนโยบายการส่งมอบบา้นและห้องชุด
ใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยคุณภาพที#ดีและตรงเวลา ทั;งนี;บริษทัฯ ไดเ้นน้ใหบ้า้นทุกหลงัและห้องชุดทุกยนิูตที#จะส่งมอบให้แก่ลูกคา้ 
ตอ้งผา่นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจากทั;งทีมวิศวกรที#มีประสบการณ์ และทีมดูแลลูกคา้ โดยการเสริมขั;นตอนการ
ตรวจสอบคุณภาพระหวา่งหน่วยงาน (Quality Control และ Quality Assurance) เพื#อให้มั#นใจไดว้า่บา้นและห้องชุดที#
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สร้างเสร็จจะถูกตอ้งตามหลกัวิศวกรรม และตรงความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมาย บริษทัฯ มั#นใจวา่กลยุทธ์ดงักล่าวจะ
เพิ#มศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัฯ และยงัเพิ#มความเชื#อมั#นใหแ้ก่ลูกคา้ไดดี้ยิ#งขึ;น  

นอกจากความเอาใจใส่ในคุณภาพของสินคา้ก่อนขายแลว้ บริษทัฯ ยงัให้ความสําคญักบัการบริการหลงัการขาย
ดว้ยเช่นกนั บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายที#จะสร้างสังคมเพื#ออยูอ่าศยั และออกกฏระเบียบการอยูอ่าศยัร่วมกนัของลูกบา้น 
เพื#อเป็นการวางรากฐานสังคมที#ดีในอนาคต ส่วนงานบริการหลังการขาย บริษทัฯ ยงัพฒันาอย่างต่อเนื#อง เพื#อให้
พนกังานที#ดูแลการบริการหลงัการขายในแต่ละโครงการ สามารถเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ และสามารถให้การ
บริการที#ดีเกินคาดหวงั  

อีกหนึ#งกลยทุธ์ที#บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัสูง คือ กลยทุธ์ในการวางแผนการตลาด การดาํเนินงานของบริษทัฯ ได้
เนน้หนกัความเขา้ใจในลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั ทั;งนี; เพื#อสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ในการวางแผนการตลาดของโครงการต่างๆจะมีความแตกต่างกนั ขึ;นอยูก่บัพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที#อยูใ่นบริเวณ
ใกลเ้คียงกบัที#ตั;งของโครงการนั;นๆ ซึ# งหากจาํแนกกลุ่มเป้าหมายของโครงการต่างๆสามารถจาํแนกออกไดด้งันี;  

1. กลุ่มเป้าหมายที#มีที#ทาํงานในทาํเลเดียวกบัโครงการและตอ้งการหาที#พกัอาศยัที#อยูใ่กลก้บัที#ทาํงานหรือเดินทาง
ไปทาํงานสะดวก 

2.กลุ่มเป้าหมายที#พกัอาศยัในโครงการบา้นหรือทาวน์โฮมขนาดเล็กมาระยะหนึ# งและตอ้งการขยายขนาดที#อยู่
อาศยัที#มีพื;นที#ใหญ่ขึ;น  

3.กลุ่มเป้าหมายที#ตอ้งการขยายครอบครัวแต่ไม่ตอ้งการยา้ยทาํเลหรือยา้ยห่างไกลจากครอบครัวเดิม 

 นอกเหนือจากกลยทุธ์ที#ดาํเนินการขา้งตน้ บริษทัฯ ยงัเริ#มมองเห็นความสําคญัของการขยายฐานและกลุ่มลูกคา้
ใหม่ๆ บริษทัจึงไดเ้ริ#มตน้ศึกษาโอกาสความเป็นไปไดใ้นการเพิ#มประเภทของสินคา้ที#พกัอาศยัประเภททาวน์โฮม เพื#อจบั
กลุ่มเป้าหมายที#เริ#มสร้างครอบครัวแต่ยงัมีกาํลงัซื;อค่อนขา้งจาํกดั ในปี 2560 บริษทัฯ ไดเ้ปิดตวั Brand “สัมมากร อเวนิว” 
ที#จะใชก้บัสินคา้ทาวน์โฮมเพิ#มขึ;น เพื#อตอบสนองความตอ้งการที#อยูอ่าศยัใกลเ้มืองในราคาที#ผูบ้ริโภคมีความสามารถซื;อ
ได ้ดงันั;นภาพรวมของบริษทัฯ จะมี Brand สาํหรับกลุ่มสินคา้ของบริษทัดงันี;  

1.Brand “สัมมากร” สาํหรับที#อยูอ่าศยัประเภทบา้นเดี#ยว 

2.Brand “S9” สาํหรับที#อยูอ่าศยัประเภทอาคารชุด 

3.Brand “สัมมากร อเวนิว" สาํหรับที#อยูอ่าศยัประเภททาวน์โฮม 

นอกจากนั;นเพื#อใหน้โยบายดงักล่าวขา้งตน้บรรลุถึงเป้าหมาย บริษทัฯ จึงเสริมความพร้อมในดา้นต่างๆอีกดงันี;  

1.ความพร้อมทางดา้นการเงิน และสภาพคล่อง โดยการปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมกบัลกัษณะการ
พฒันาโครงการ เตรียมวงเงินหมุนเวียนให้เพียงพอ เพื#อป้องกันปัญหาขาดสภาพคล่อง หากโครงการ ไม่สามารถ
ดาํเนินการไดต้ามแผนที#กาํหนดไว ้ 

2.ความพร้อมดา้นการก่อสร้างและพฒันาโครงการ นอกจากการเตรียมแผนการบริหารโครงการก่อสร้าง ให้เป็น
ระบบและรัดกุม ทั;งก่อนและหลงัการก่อสร้าง เพื#อลดงานแกไ้ขให้เหลือนอ้ยที#สุดแลว้ บริษทัฯไดน้าํเอาเทคโนโลยีผนงั
หล่อสําเร็จรูปมาใชใ้นการสร้างบา้น เนื#องดว้ยระบบดงักล่าวในปัจจุบนัไดถู้กพฒันาไปไกลกวา่ในอดีตมากแลว้ ทาํให้
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บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงโอกาสในการนาํมาใชเ้พื#อตอบสนองแผนการตลาดและขายที#จะตอ้งรวดเร็วขึ;น ในขณะที#คุณภาพ
ของสินคา้ส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ตอ้งยงัอยูใ่นมาตรฐานคุณภาพของบริษทัฯ  

3.ความพร้อมดา้นการตลาดและการขายนโยบายในดา้นการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการขายของบริษทัฯ 
จะเนน้ความรวดเร็วในการขาย เพื#อจะให้เกิดความสามารถในการหมุนเวียนเงินทุนที#รวดเร็ว เพื#อให้บรรลุตามนโนบาย
บริษทัฯ จึงเนน้หนกัในการวิเคราะห์การตลาดอยา่งต่อเนื#อง ทั;งทางดา้นอุปทาน และอุปสงค ์เพื#อนาํมากาํหนดตาํแหน่ง
ผลิตภณัฑ์ให้สอดรับกบัช่องว่างทางการตลาด และยงัช่วยในการพฒันาสินคา้ให้เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายทั;ง
ทางดา้น รูปแบบสินคา้ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการตลาด (Distribution channel) และรูปแบบการส่งเสริมการ
ขาย (Promotion) ส่วนในดา้นการพฒันาคุณภาพสินคา้ บริษทัฯไดเ้ริ#มนาํเทคโนโลยีผนงัสําเร็จมาใชก้บังานก่อสร้างบา้น 
เพื#อเพิ#มความรวดเร็วในการก่อสร้าง ในขณะที#สามารถลดจุดบกพร่องตามส่วนต่างๆของสินคา้ที#เกิดขึ;นต่อเนื#องจาก
ขอ้จาํกดัของวธีิการก่อสร้างแบบเดิม อาทิ รอยร้าวตามผนงั เป็นตน้   

4.ความพร้อมดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละการพฒันาบุคลากร บริษทัฯ เนน้ให้ผูบ้ริหารนาํความคิดรูปแบบใหม่ที#
แตกต่างจากที#เคยปฏิบติัมาใช้เพื#อการวางแผน และมุ่งเน้นที#จะพฒันา และเพิ#มความสามารถของบุคลากร ในขณะที#
ระดับพนักงานถูกกาํหนดให้เรียนรู้ในการทาํงานอย่างเป็นทีม มีประสิทธิภาพ และเพิ#มระบบการสื#อสารระหว่าง
หน่วยงานที#รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ#มขึ;น 

นโนบายและลกัษณะการตลาด 

นโยบายการตลาด 

การวางแผนกลยทุธ์การตลาดของบริษทัฯ จะมุ่งเนน้การใชค้วามขอ้ความ และสื#อโฆษณาที#ตรงกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ในแต่ละกลุ่มเป็นหลกั การนาํเสนอสินคา้หรือโปรโมชั#นต่างๆจะผ่านการวิเคราะห์ และทาํความเขา้ใจกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายเพื#อใหส้อดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ตวัตนของลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม 

กลยุทธ์การตลาด 

ดงัที#กล่าวมาแลว้ถึงความสําคญัของความตอ้งการของลูกคา้ บริษทัฯ ยึดมั#นในนโยบายหลกั คือ การผลิตสินคา้
และบริการที#เน้นการตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสําคญั โดยไม่เพียงเน้นคุณภาพงาน
ก่อสร้างเท่านั;น แต่ยงัตอ้งสร้างชุมชนที#น่า การดูแลสภาพแวดลอ้มในโครงการ ความปลอดภยั และความสะดวกสบาย
ของสมาชิกในโครงการดว้ย 

การเลือกทาํเลที#มีศกัยภาพในการเจริญเติบโตของชุมชน และคมนาคมเป็นหลกั โดยการจดัซื;อที#ดินเพื#อการ
พฒันาโครงการติดถนนใหญ่ การคมนาคมสะดวก ใกลแ้หล่งอาํนวยความสะดวก และสามารถเขา้ถึงศูนยก์ลางเมืองได้
ง่ายและรวดเร็ว ในปัจจุบนัแบ่งออกเป็น  3 โซน  คือ โซนทิศตะวนัออก ไดแ้ก่  โครงการสัมมากร  อเวนิว รามอินทรา-
วงแหวน โซนทิศเหนือ ได้แก่ โครงการสัมมากรรังสิต คลอง 7 ไพรม์ 7 โซนทิศตะวนัตก ได้แก่ โครงการสัมมากร 
ชัยพฤกษ์-วงแหวน โครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์-แจ้งวฒันะ อเวนิว ชัยพฤกษ์-วงแหวนและโครงการสัมมากร S9 
Condominium 
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ดา้นการพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ บริษทัฯ ให้ความสําคญัดา้นคุณภาพงานก่อสร้าง มีการดูแลควบคุม และ
ตรวจสอบงานก่อสร้างให้ไดม้าตรฐาน โดยเพิ#มระบบ QC และ QA เขา้มาในขั;นตอนการตรวจรับบา้นจากผูรั้บเหมา 
ก่อนส่งมอบให้ลูกคา้ และดา้นคุณภาพงานบริการ คุณภาพของสิ#งแวดลอ้มที#ร่มรื#นในโครงการ รวมถึงความปลอดภยั 
และคุณภาพของสังคมโดยรวมของโครงการดว้ย ซึ# งการพฒันาคุณภาพสังคมในโครงการนั;นบริษทัฯ ถือวา่เป็นสิ#งสําคญั 
เพราะจะเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกนั ช่วยเหลือเกื;อกูลซึ# งกนัและกนั ซึ# งจะทาํให้สังคมน่าอยู่และมีความสุข  โดย
บริษทัฯ จดักิจกรรมส่งเสริมใหลู้กบา้นในโครงการต่างๆ มีกิจกรรมร่วมกนัอยา่งสมํ#าเสมอ   

ดา้นการกาํหนดราคา บริษทัฯ ใชก้ลยุทธ์การตั;งราคาที#เหมาะสม ใกลเ้คียงกบัคู่แข่ง การวางตาํแหน่งของสินคา้
ให้มีความคุม้ค่ากว่าคู่แข่งในทาํเลเดียวกนั โดยใชล้กัษณะของสภาพบรรยากาศโครงการ ขนาดที#ดิน และพื;นที#ใชส้อย 
และเพิ#มความแตกต่างทางดา้นแนวคิด และจุดขาย เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละโครงการ ซึ# งทาํให้ราคาขายแตกต่างจาก
คู่แข่ง นอกจากนี;  บริษทัฯ ยงัเนน้การบริหารตน้ทุน ตั;งแต่ตน้ทุนทางการเงิน ตน้ทุนค่าที#ดิน ตน้ทุนการพฒันาโครงการ 
และตน้ทุนการก่อสร้าง ซึ# งการบริหารตน้ทุนดงักล่าว เป็นการบริหารตน้ทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดหลกัการ 
คือ ผลิตสินคา้และบริการที#ไดม้าตรฐานตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ในราคาที#เหมาะสม โดยบริษทัฯ เนน้การพฒันา
ที#ดินและสร้างบา้น เพื#อขายให้แก่ผูมี้รายไดป้านกลางในระดบัราคา 3- 14 ลา้นบาท ขนาดที#ดิน 50-70 ตารางวา ขนาด
พื;นที#ใชส้อยภายในบา้น 140 -270 ตารางเมตร เป็นหลกั ซึ# งกลยทุธ์ในการตั;งราคานั;นใชห้ลกัการตั;งราคาให้สมเหตุสมผล 
ซึ# งแต่ละโครงการจะแตกต่างกนัตามทาํเลที#ตั;ง ขนาดที#ดิน และขนาดบา้น 

ช่องทางการจําหน่าย 

บริษทัฯ เนน้การขายที#สํานกังานขายโครงการเป็นหลกั โดยสร้างบรรยากาศให้อบอุ่นประทบัใจ มีบา้นตวัอยา่ง
ที#ตกแต่งเป็นแนวคิดตามสมยันิยม เพื#อให้ลูกคา้สามารถเขา้ใจรายละเอียดของแบบบา้น ช่วยการตดัสินใจให้ง่ายขึ;น 
นอกจากนี;ยงัเขา้ร่วมนิทรรศการงานบา้นและคอนโดที#จดัขึ;นทุกปี และตั;งบูธขายตามหา้งสรรพสินคา้ หรือแหล่งชุมชนที#
ตั;งอยูใ่กลเ้คียงกบัโครงการ เพื#อเป็นการเพิ#มโอกาสเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในแต่ละโครงการ 

การโฆษณา และประชาสัมพนัธ์ 

ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์นั;น บริษทัฯ อาศยัการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายผ่านการประชาสัมพนัธ์แบบ
เจาะจงกลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเนื#อง สื#อหลกัที#ใช ้คือ ป้ายโฆษณา ทั;งบิลบอร์ด และมินิบอร์ด บนถนนและแยกหลกัที#จะ
ผา่นมายงัโครงการ สื#ออิเลคทรอนิค อาทิ การประชาสัมพนัธ์บนเฟสบุ๊ค หรืออินสตาร์แกรม และตามเวบ็ไซตต่์างๆ และ
การลงทะเบียนผา่นเวป็ไซด ์และการส่งขอ้ความประชาสัมพนัธ์ทางโทรศพัทโ์ดยตรงถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เป็นตน้ ซึ# ง
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในแบบเจาะกลุ่มนี; ตอ้งอาศยัระบบฐานขอ้มูล ซึ# งบริษทัฯ มีการพฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้น
การตลาดอยา่งต่อเนื#อง เพื#อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ดา้นการส่งเสริมการขาย บริษทัฯ ได้จดัทาํอย่างต่อเนื#องและแตกต่างตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายใน
พื;นที# เพื#อเร่งรัดการตดัสินใจของกลุ่มเป้าหมายให้เร็วยิ#งขึ;น ในการกาํหนดรายการส่งเสริมการขายบริษทัฯ จะใชข้อ้มูล
จากการวจิยัความตอ้งการของลูกคา้ที#เขา้แวะชมโครงการเป็นหลกั  
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การบริการ 

บริษทัฯ ให้ความสําคญัการให้บริการแก่ลูกคา้อย่างมีคุณภาพ โดยมีการวดัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการ
บริการในดา้นต่างๆ และนาํขอ้มูลเหล่านั;นมาปรับปรุงพฒันา นอกจากนี; ยงัมีการอบรมพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื#อง ให้
ตระหนกัถึงความสําคญัของลูกคา้ เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ และใส่ใจการให้บริการ เพื#อให้ลูกคา้ไดรั้บความพึง
พอใจสูงสุด 

การสร้างภาพลกัษณ์ 

บริษทัฯ มีการพฒันาภาพลักษณ์ให้ทนัสมยัขึ; น โดยให้กลุ่มเป้าหมายยงัสามารถเชื#อมโยงความมั#นคง และ
ประสบการณ์ที#ดีในอดีตกบัภาพลักษณ์ใหม่ที#ทนัสมยัขึ; น ในขณะนี; บริษทัฯ ได้ใช้แบรนด์สัมมากรนาํหน้าชื#อของ
โครงการต่างๆ เพื#อเป็นการย ํ;าถึงคุณภาพและความน่าเชื#อถือให้กบัโครงการของสัมมากร อาทิ สัมมากร อเวนิว สําหรับ
โครงการทาวน์โฮม หรือ สัมมากร เอสเกา้ คอนโดมิเนียม สาํหรับโครงการแนวสูง เป็นตน้ 

ลกัษณะลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

การจดัแบ่งลกัษณะของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 

1.กลุ่มลูกคา้เดิม 

หมายถึง กลุ่มลูกคา้ที#อาศยัและซื;อบ้านในโครงการของสัมมากรอยู่แล้ว ลูกคา้กลุ่มนี; จะเป็นกลุ่มที#บริษทัฯ 
ใหบ้ริการดูแลชุมชน สังคม และสิ#งแวดลอ้ม เพื#อให้เป็นสังคมคุณภาพ ลูกคา้กลุ่มนี; จะเป็นกลุ่มที#แนะนาํญาติ พี#
นอ้ง เพื#อน มาเป็นลูกคา้ใหม่ หรือขยบัขยายซื;อบา้นในโครงการของสัมมากรเพิ#มในเวลาต่อมา 

2. กลุ่มลูกคา้ใหม่ 

หมายถึง กลุ่มที#ยงัไม่ไดซื้;อบา้นของสัมมากร ในกลุ่มนี;สามารถแบ่งยอ่ยออกเป็น 

• กลุ่มที#เคยแวะชมโครงการ จะเป็นกลุ่มที#บริษทัฯ ให้ความสําคญั เพราะถือว่ามีความตอ้งการซื;อบา้น จะมี

การจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้เพื#อนาํมาวิเคราะห์ความตอ้งการ และนาํเสนอสินคา้ที#ตรงตามความตอ้งการของ

ลูกคา้ บริษทัฯ จะสื#อสารขอ้มูลใหลู้กคา้อยา่งต่อเนื#องทั;งทางเอกสาร และการติดต่อจากพนกังานขาย 

• กลุ่มที#ยงัไม่เคยแวะชมโครงการ จะเป็นกลุ่มลูกคา้ที#ตอ้งใชก้ลยุทธ์การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เพื#อให้เขา้ถึง

ลูกคา้ และกระตุน้ให้เกิดความสนใจ  พร้อมทั;งเชิญชวนให้แวะเยี#ยมชมโครงการ และบริษทัฯ ยงันาํปัจจยั

ดา้นอื#นมาพิจารณาเพื#อหากลุ่มลูกคา้เพิ#มขึ;นดว้ย เช่น 

-  ด้านทาํเลที#อยู่อาศัย กลุ่มลูกค้าของสัมมากรส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตร รอบ
โครงการ และในกรณีที#มีการตดัถนนใหม่หลายเส้นทาง ซึ# งทาํให้เกิดกลุ่มเป้าหมายในทาํเลใหม่ๆ ที#
สามารถเดินทางมาถึงโครงการ และสามารถเดินทางไปทาํงานไดส้ะดวก 

- ดา้นอาย ุกลุ่มเป้าหมายหลกัของสัมมากรมีอายใุนช่วง 25-35 ปี และช่วง 30 -45 ปี  

- ดา้นสถานะทางสังคม กลุ่มเป้าหมายหลกัของสัมมากรจดัอยูใ่นระดบั C ไปจนถึง B+ ซึ# งสอดคลอ้งกบั
ระดบัราคาของสินคา้ คือ ส่วนใหญ่ประมาณ 3- 14 ลา้นบาท 
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ภาวะอุตสาหกรรมการและแข่งขนั 

สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรม  

เศรษฐกิจไทยปี 2560 มีการเติบโตของ GDP ประมาณร้อยละ 3.9 ซึ# งสูงกวา่อตัราการเติบโตปี 2559 เล็กน้อย 
อตัราหนี; สินครัวเรือนต่อ GDP ยงัอยูใ่นอตัราที#สูง แต่เริ#มเห็นสัญญาณที#ลดลงอยา่งต่อเนื#องจากปีก่อน โดยในไตรมาส 3 
ปี 2560 อยูที่#ร้อยละ 78 เมื#อเทียบกบัปลายปี 2559 ที#อตัราร้อยละ 80 ซึ# งเป็นสัญญาณที#เป็นบวก การส่งออกมีการเติบโตที#
ชดัเจน เป็นส่วนสําคญัที#กระทบต่อ GDP ของประเทศ การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชนปรับตวัไปใน
ทิศทางที#ดีขึ;นในปี 2560 เมื#อเทียบกบัปีก่อน ซึ# งแสดงใหเ้ห็นความเชื#อมั#นของภาคเอกชนต่อเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจ
ไทยในปี 2560 แรงขบัเคลื#อนจากการใชจ่้ายภาครัฐบาล การผลกัดนัการก่อสร้างโครงการขนส่งสาธารณะมีส่วนสําคญัที#
ส่งผลใหต้ลาดอสังหาริมทรัพยป์รับตวัในทิศทางที#ดีขึ;น 

ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพยแ์สดงมูลค่าการโอนกรรมสิทธิr ที#อยูอ่าศยัในกรุงเทพฯ และปริมณฑลปี 2560 เท่ากบั 
427,728 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 3.7 เมื#อเทียบกบัปี 2559 ซึ# งแสดงถึงสถาณการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพยที์#ยงัฟื; นตวัไม่
เต็มที#อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการฟื; นตวัมีให้เห็นชัดเจนขึ; นในช่วงครึ# งปีหลังของปี 2560 เมื#อเทียบมูลค่าการโอน-
กรรมสิทธิr ในไตรมาสที# 4 ปี 2560 กับ ไตรมาสที# 3 ปี 2560 มูลค่าการโอนกรรมสิทธิr ที#อยู่อาศยัในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล เติบโตขึ;นถึงร้อยละ 8.9  

ตารางเปรียบเทียบการโอนกรรมสิทธิr ที#อยูอ่าศยัในกรุงเทพฯ และปริมณฑลปี 2559 และ ปี 2560 

หน่วย: ลา้นบาท 

 มูลค่าปี 2559 มูลค่าปี 2560 เปลี#ยนแปลง 

มูลค่ารวม 444,113 427,728 -3.7% 

อาคารชุด 195,703 200,247 2.3% 

บา้นแนวราบ 248,410 227,481 -8.4% 

ที#มา: ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์  

การลงทุนระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐยงัเป็นไปอยา่งต่อเนื#อง ทั;งระบบรถรางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
และระบบถนนและทางด่วน นอกจากนี;การเชื#อมต่อระหวา่งรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสายที#เขียวที#สถานีเตาปูนและสถานี
บางซื#อ ทาํให้การคมนาคมด้วยรถไฟฟ้าสะดวกขึ;นและปริมาณผูใ้ช้บริการมีเพิ#มมากขึ; น การก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วน
ต่อเชื#อมสายสีเขียว สายสีนํ;าเงิน และรถไฟฟ้าใตดิ้นต่อจากสถานีหวัลาํโพง ยงัเป็นไปอยา่งต่อเนื#อง ส่วนระบบถนนและ
ทางด่วน การเปิดใช้ทางด่วนเส้นศรีรัช–วงแหวนตะวนัตก มีผลให้การเดินทางสู่ฝั#งตะวนัตกสะดวกและเร็วขึ;น ฝั#ง
ตะวนัออกมีการก่อสร้างถนนตดัใหม่ ร่มเกลา้-ศรีนครินทร์ ซึ# งจะช่วยระบายรถยนตจ์ากถนนรามคาํแหงและมอเตอร์เวย ์
และเปิดพื;นที#โซนตะวนัออกเพิ#มขึ;น ต่างจงัหวดังานก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายไปบา้นฉางและ
ทางหลวงพิเศษสายตะวนัออกเฉียงเหนือเริ#มก่อสร้างแลว้ ซึ# งลว้นแต่จะช่วยเปิดพื;นที#ใหม่เพิ#มขึ;นและเป็นบวกสําหรับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
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ปลายปี 2560 เป็นช่วงเวลาที#ชาวไทยทั; งประเทศอยู่ในการไว้ทุกข์ถวายอาลัยการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทาํใหมี้การงดกิจกรรมต่าง ๆ 

สาํหรับปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินการขยายตวั GDP ประเทศไทยที#ร้อยละ 4.2  ซึ# งสูงกวา่ปี 2560 
หมายความวา่เศรษฐกิจไทยเห็นสัญญาณที#ชนัเจนในการเติบโตขึ;น แต่คงยงัอยูใ่นสภาวะการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป 
ทั;งนี; ยงัมีความเสี#ยงจากปัจจยัภายนอก เช่น เศรษฐกิจของประเทศโซนยุโรป เศรษฐกิจประเทศจีนและความมั#นคงของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯภายใตรั้ฐบาลใหม่ ส่วนปัจจยัภายในตอ้งจบัตามองแนวโนม้การขึ;นดอกเบี;ย ทั;งนี; การลงทุนในระบบ
สาธารณูปโภคของภาครัฐ จะเพิ#มศกัยภาพที#ดินและเปิดทาํเลใหม่ เป็นโอกาสของผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยที์#จะ
สรรหาที#ดินเพื#อพฒันาโครงการต่อไป 

นโยบายการดาํเนินธุรกิจ  

 บริษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทที#อยู่อาศยัเพื#อจาํหน่ายอย่างต่อเนื#อง 
โดยในปี 2560 ยงัคงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จงัหวดัปทุมธานีและจังหวดันนทบุรี โดยมี
เป้าหมายและนโยบายหลกั ๆ ดงันี; :- 

1. มุ่งเน้นพฒันาสินคา้ประเภทบา้นเดี#ยวพร้อมที#ดินอยา่งต่อเนื#อง ซึ# งบริษทัมีความถนดัทั;งในส่วนของ

การทาํการตลาดในทาํเลและการพฒันาสินคา้ โดยตั;งเป้าหมายเร่งปิดการขายโครงการปัจจุบนั เพื#อสร้างสภาพคล่องในการ

ซื;อที#ดินใหม่เพื#อพฒันาโครงการใหม่ 

2. พฒันาโครงการแนวราบประเภทอื#น ๆ เพิ#มเติม อาทิเช่น โครงการทาวน์โฮม หรือบา้นแฝดในทาํเล

ใกลเ้มืองเพื#อรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคที#ตอ้งการที#อยูอ่าศยัใกลเ้มืองแต่ไม่สามารถเป็นเจา้ของบา้นเดี#ยวที#มีราคา

สูงขึ;นตามราคาของที#ดินได ้

3. พฒันาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ให้อยูใ่นสภาพที#เหมาะสมกบัการใชง้าน เมื#อ

ดูแลรักษาครบกาํหนดตามโครงการและวิธีการจดัสรรแลว้ บริษทัฯ มีนโยบายในการจดัตั;งนิติบุคคลบา้นจดัสรร เพื#อให้

เจา้ของร่วมไดมี้ส่วนร่วมกนัในการบริหารจดัการชุมชนดว้ยตนเอง โดยมีสิทธิr และหนา้ที#ตามกฎหมาย อนัจะนาํมาซึ# ง

ความเขม้แขง็ของแต่ละชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

4. คุณภาพบา้นที#พร้อมส่งมอบแก่ผูซื้;อ บริษทัฯ จดัทีมตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอย่างต่อเนื#อง

และสมํ#าเสมอ เพื#อใหม้ั#นใจวา่ บริษทัฯ จะส่งมอบบา้นที#มีคุณภาพใหแ้ก่ผูซื้;อไดต้ามกาํหนดเวลา 

5. พฒันาทีมงานบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ บริการหลงัการขาย และสร้างกฏระเบียบที#อยู่อาศยัภายใน

โครงการเพื#อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมภายในโครงการในอนาคต 

การพฒันาองค์กร และบุคลากร 

ในปี 2560 บริษัทฯย ังคงให้ความสําคัญต่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื#อง ทั; งในด้านบุคลากร และ
ระบบปฏิบติัการ เพื#อให้บริษทัฯ สามารถทาํงานได้อย่างทดัเทียมกบับริษทัชั;นนาํในตลาด โดยกาํหนดเป้าหมายให้
บุคลากรของบริษทัฯ มุ่งเนน้ และให้ความสําคญักบัความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกัในการทาํงาน บริษทัฯไดเ้ตรียม
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ความพร้อมในดา้นโปรแกรมฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอยา่งต่อเนื#อง เพื#อให้บุคลากรมีความเขา้ใจในแนวทางการเติบโต
ทางธุรกิจของบริษทัฯ ในทิศทางเดียวกัน และยงัส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานของบุคลากรทุก
หน่วยงาน ในขณะที#ระบบปฏิบติัการที#บริษทัฯ จะนาํมาประยุกต์ใชจ้ะตอ้งส่งเสริมให้เกิดความรวดเร็วและถูกตอ้งใน
การทาํงานระหวา่งฝ่ายมากยิ#งขึ;น 

นอกจากนี; บริษทัฯ ยงัมีเกณฑ์การวดัความสําเร็จขององค์กรทั;งสี#ด้าน 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 

3. ปัจจัยความเสี�ยง  

ปัจจยัที#ก่อใหเ้กิดความเสี#ยงกบับริษทัฯ มีแหล่งที#มาของความเสี#ยงทั;งจากภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร ซึ# ง
ปัจจยัความเสี#ยงภายในองค์กร เป็นความเสี#ยงที#คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษทัฯ จะพยายามทาํให้ลดน้อยลง
หรือหมดไปให้ได้มากที#สุด ส่วนปัจจยัความเสี#ยงจากปัจจยัภายนอกองค์กรเป็นความเสี#ยงที#คณะกรรมการและฝ่าย
จดัการของบริษทั ตอ้งพยายามกาํหนดนโยบายในการบริหารจดัการให้ลดผลกระทบในทางลบให้ไดม้ากที#สุด ดงัจะได้
กล่าวถึงในแต่ละปัจจยัความเสี#ยง ดงัต่อไปนี;  

ปัจจัยความเสี�ยงภายในองค์กร 

1.  ดา้นการเงิน และสภาพคล่องทางการเงิน  

 ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจที#ใชเ้งินลงทุนสูง หากเกิดเหตุการณ์ที#เหนือความคาดหมายอยา่งรุนแรง 
อาจทาํใหเ้กิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินได ้บริษทัฯ จึงถือเป็นนโยบายที#ถือปฏิบติัอยา่งต่อเนื#องเรื#องการรักษาสภาพ
คล่อง โดยมุ่งเน้นการลงทุนพฒันาโครงการที#มีความเสี#ยงในระดบัยอมรับได ้โดยมีความเป็นไปไดข้องโครงการอยูใ่น
ระดบัสูง นอกจากนี;การเตรียมวงเงินสินเชื#อหมุนเวยีนไว ้ก็เป็นแนวทางที#บริษทัฯ ไดด้าํเนินการไวด้ว้ยแลว้เช่นกนั อนัจะ
นาํมาซึ# งความเชื#อมั#นในการดาํเนินธุรกิจให้มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ เมื#อเกิดเหตุการณ์เหนือความคาดหมายอย่าง
รุนแรง 

2.  ดา้นการตลาดและการขาย    

ถือเป็นหวัใจในการดาํเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ ดงันั;นบริษทัฯ จึงมุ่งมั#นที#จะสร้างตราสินคา้ (Brand) ให้
เป็นที#ยอมรับของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเนื#องและยาวนาน โดยการสร้างทีมการบริหารจดัการเพื#อบริการลูกคา้ตั;งแต่ ก่อนการ
ขาย ระหว่างการขาย และหลงัการขายอย่างเป็นระบบ อนัจะนํามาซึ# งความเชื#อมั#นของผูบ้ริโภค นอกจากนี; การเปิด
ช่องทางการตลาดและการขายใหม่ๆ ก็เป็นส่วนที#บริษทัฯ สามารถนาํมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ได ้ 
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3.  ดา้นการก่อสร้างและพฒันาโครงการ 

ถือว่าเป็นส่วนสําคญัที#จะช่วยเสริมให้บริษทัฯ ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที#กาํหนดไวไ้ด ้ดงันั;นบริษทัฯ 
จึงเขม้งวดทั;งในเรื#องของคุณภาพ เวลา และตน้ทุน ให้เป็นไปตามแผนที#กาํหนดไว ้อยา่งไรก็ตามจะยงัมีปัจจยัภายนอก
เขา้มามีผลกระทบค่อนขา้งมาก เช่น การขาดแคลนแรงงาน การขึ;นค่าแรงงานขั;นตํ#า การปรับราคาของวสัดุก่อสร้าง เป็น
ตน้ ดงันั;นบริษทัฯ จึงใช้กลยุทธ์ในหลากหลายมิติ เพื#อลดปัญหาผลกระทบ เช่น การปรับกลยุทธ์เป็น“สร้างบา้นก่อน
ขาย” เพื#อสามารถวางแผนไดอ้ยา่งต่อเนื#อง โดยตอ้งควบคุมปริมาณใหส้ัมพนัธ์กบัยอดขาย ไม่ใหส้ตอ๊กมีมากเกินไป 

4.  ดา้นทรัพยากรบุคคล และการบริหารจดัการ  

ดว้ยวสิัยทศัน์ของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ในดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ที#ให้ทั;งโอกาส
และช่องทางใหพ้นกังานไดแ้สดงความสามารถ ถือเป็นแนวคิดหลกัที#จะทาํให้พนกังานรู้ถึงคุณค่าของตนเอง และมุ่งมั#น
ที#จะนาํองคค์วามรู้มาพฒันาองคก์รใหเ้จริญเติบโตอยา่งมั#นคงและย ั#งยนื เป็นการปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อทุกฝ่าย
ที#เกี#ยวขอ้ง รวมทั;งจิตวญิญาณแห่งความเป็นเจา้ของ  

ปัจจัยความเสี�ยงภายนอกองค์กร 

1.  ดา้นภาวะเศรษฐกิจ  

ปี 2560 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยย์งัฟื; นตวัไม่ดีเท่าที#ควรเมื#อเทียบกบัปี 2559 เนื#องจากศกัยภาพของผูที้#จะกูซื้;อที#อยู่
อาศยัซึ# งมีภาระหนี; อื#นสูง ทาํให้ธนาคารพาณิชยพ์ิจารณาไม่ปล่อยสินเชื#อเพื#อกูซื้;อที#อยู่อาศยั หรือให้กูไ้ม่เต็มจาํนวนที#
ลูกคา้ต้องการ กอปรกบัการแข่งขนัที#สูง ทาํให้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของบริษทัฯ ในการขายอสังหาริมทรัพย์
ประเภทที#อยูอ่าศยั ซึ# งบริษทัฯก็จะพยายามขยายกิจการดา้นการใหเ้ช่าใหม้ากขึ;น เพื#อลดความเสี#ยงเรื#องรายไดจ้ากการขาย
ที#อยูอ่าศยัชะลอตวั 

2.  ดา้นการเมืองการปกครอง  

ประชาธิปไตยในประเทศไทยยงัคงเป็นปัจจยัที#ตอ้งคอยเฝ้าระวงั ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล ยงัคงตอ้งจบัตา
อยา่งใกลชิ้ด อยา่งไรก็ตามสินคา้ประเภทที#พกัอาศยัถือเป็นหนึ#งในปัจจยัสี#ที#ยงัคงมีความจาํเป็นในการดาํรงชีวิต ถึงแมว้า่
จะเกิดประเด็นปัญหาทางดา้นการเมือง ความขดัแยง้ของคนในสังคม ก็เป็นเพียงการกระทบดา้นอุปสงคใ์นระยะสั;น การ
วิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการและพยายามลดหรือหลีกเลี#ยงปัจจยัเสี#ยงให้ไดม้ากที#สุด จะเป็นแนวทางหลกัใน
การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

3.  ดา้นสังคมและพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

สังคมเมืองในปัจจุบนัและอนาคต ขนาดของครอบครัวจะเล็กลง การเป็นครอบครัวเดี#ยวหรืออยู่คนเดียวจะมี
จาํนวนเพิ#มมากขึ;น จาํนวนผูสู้งอายจุะมีอตัราการเพิ#มขึ;นอยา่งมีนยัสาํคญัในอนาคตอนัใกล ้(ผูที้#เกิดในยุค Baby boom จะ
เขา้สู่ช่วงผูสู้งวยั) การปรับลกัษณะของสินคา้ให้เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายและพฤติกรรมผูบ้ริโภค ถือเป็นสิ#ง
สาํคญัและจาํเป็นอยา่งหลีกเลี#ยงมิได ้ดงันั;นบริษทัฯ จึงมุ่งเนน้การเก็บขอ้มูลผูบ้ริโภคในเชิงลึก เพื#อให้สามารถผลิตสินคา้
ที#ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากที#สุด  
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4.  ดา้นเทคโนโลยแีละการสื#อสาร  

เป็นที#ยอมรับกนัอย่างกวา้งขวางว่าเทคโนโลยีและการสื#อสารทาํให้โลกธุรกิจนี; แคบลงอย่างมาก โดยเฉพาะ
อยา่งยิ#งกิจกรรมดา้นการตลาด ซึ# งส่งผลใหเ้ขา้ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดม้ากขึ;นภายใตค้่าใชจ่้ายที#ลดลง ส่วนทางดา้นการ
ก่อสร้างและพฒันาโครงการนั;น เทคโนโลยีสมยัใหม่ก็มีส่วนช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพ กาํหนดกรอบเวลา และ
บริหารตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ#งขึ;น 

5.  ความเสี#ยงเกี#ยวกบัการแข่งขนั 

ธุรกิจจดัสรรบา้นและที#ดินเป็นธุรกิจที#มีการแข่งขนักนัสูงมาก เพราะมีผูป้ระกอบการในตลาดมากราย แต่ละราย
ก็เน้นที#จะเพิ#มยอดขายและทาํกาํไรให้สูงขึ;น ทาํให้ปริมาณการก่อสร้างบา้นมีมากกวา่กาํลงัซื;อ บา้นจดัสรรจาํเป็นตอ้ง
สร้างเป็นการล่วงหนา้ และกวา่จะแลว้เสร็จตอ้งใชเ้วลาหลายเดือน ถา้เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั กาํลงัซื;อตกลง จะเหลือ
บา้นในสตอ๊กจาํนวนมาก ดงันั;นเพื#อใหข้ายบา้นไดผู้จ้ดัสรรจาํเป็นตอ้งลดราคาลง ทาํใหก้ารแข่งขนัยิ#งรุนแรงขึ;น ยอดขาย
โดยรวมจะลดลง ขณะที#ตน้ทุนยงัสูงอยู่ แนวทางแกไ้ข คือ ตอ้งติดตามสถานการณ์ตลาดบา้นจดัสรรและทิศทางภาวะ
เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด ลดการปลูกสร้างบา้นล่วงหน้ามิให้มีจาํนวนมากเกินไป สร้างบา้นคุณภาพ ควบคุมตน้ทุน ลด
ค่าใชจ่้าย เนน้การบริการและเพิ#มความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ และสร้างความแตกต่าง เพื#อรักษายอดขาย วิธีการดงักล่าว
อาจมีผลกระทบต่อกาํไรโดยรวมบา้ง 

6.  ความเสี#ยงเรื#องกาํลงัซื;อลดลง 

ความเสี# ยงดังกล่าวอาจเกิดจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ซึ# งทาํให้มีผลกระทบต่อการส่งออกอย่างมี
สาระสําคญั เมื#อการส่งออกลดลงจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยค่อนข้างมาก เพราะการเติบโตทาง
เศรษฐกิจพึ# งพาการส่งออกในอตัราที#สูง ทาํให้เกิดปัญหาการว่างงาน จึงอาจทาํให้ผูบ้ริโภคขาดความเชื#อมั#นและ
ระมดัระวงัเรื#องการใช้จ่ายมากขึ;น แนวทางแกไ้ข คือ บริษทัฯ ตอ้งเน้นสร้างบา้นคุณภาพในราคาที#แข่งขนัได ้โดยใช้
นวตักรรมต่างๆ เขา้มาช่วยให้มากขึ;น ทั;งแบบบา้น วสัดุก่อสร้าง และกระบวนการก่อสร้าง บริษทัฯ ตอ้งใชก้ารตลาดให้
หลากหลายมากขึ;น เพื#อกระตุน้ยอดขาย  

7.  ความเสี#ยงเกี#ยวกบัการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง 

เมื#อเศรษฐกิจของประเทศเติบโต ความตอ้งการที#อยู่อาศยัจะเพิ#มสูงขึ;น ประกอบกบัการลงทุนสาธารณูปโภค
ของภาครัฐ ทาํให้เกิดปัญหาขาดแคลนผูรั้บเหมา และขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือดียิ#งหายาก ผลที#ตามมา
คือ งานก่อสร้างบา้นเสร็จล่าช้าและไม่ไดคุ้ณภาพ ทาํให้ลูกคา้ไม่พอใจ ยอดขายตก สร้างผลเสียหายแก่บริษทัฯ ทั;งใน
ระยะสั;นและระยะยาว แนวทางแกไ้ข คือ ปรับราคาจา้งเหมาให้เหมาะสมตามอตัราตลาด รวมทั;งจดัเกรดผูรั้บเหมา เพื#อ
สามารถปรับอตัราจา้งพิเศษให้แก่ผูรั้บเหมาฝีมือดี และใช้ระบบก่อสร้างกึ#งสําเร็จรูปมากขึ;น ทั;งงานโครงสร้าง งานพื;น 
งานโครงหลงัคา และงานก่อฉาบ เพื#อลดอตัราการใชแ้รงงานให้นอ้ยลง เป็นวิธีที#จะช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงาน
ใหบ้รรเทาลงได ้
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      ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ  

3.1 ลกัษณะสําคัญของทรัพย์สิน    

จน. แปลง เนื;อที#/ตารางวา ลกัษณะกรรมสิทธิr ภาระผกูพนั

   บริเวณที#จดัโครงการแลว้
โครงการบา้นเดี#ยว
    สมัมากรบางกะปิ 1 29.00           1,564.00                บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
    สมัมากรบางกะปิ 2 4.00             677.00                   บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
    สมัมากรบางกะปิ 3 1.00             1,470.00                บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
    สมัมากรบางกะปิ 4 2.00             424.00                   บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
    สมัมากรมีนบุรี 1 3.00             495.20                   บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
    สมัมากรรังสิต คลอง 7 8.00             640.60                   บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
    สมัมากรรังสิต (ไพรม ์7) 378.00         25,186.90              บริษทัเป็นเจา้ของ ติดจาํนองกบั SCB มูลค่า 630 ลา้นบาท
   ชยัพฤกษ-์วงแหวน 37.00           2,359.40                บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
   ชยัพฤกษ-์แจง้วฒันะ 117.00         7,365.90                บริษทัเป็นเจา้ของ ติดจาํนองกบั SCB มูลค่า 251.53 ลา้นบาท
   อเวนิว-รามอินทราวงแหวน 335.00         8,146.10                บริษทัเป็นเจา้ของ ติดจาํนองกบั BAY มูลค่า 232.8 ลา้นบาท
    อเวนิว-สุวรรณภูมิ 322.00         7,292.40                บริษทัเป็นเจา้ของ ติดจาํนองกบั BAY มูลค่า 588 ลา้นบาท
    อเวนิวชยัพฤกษ ์วงแหวน 293.00         5,990.80                บริษทัเป็นเจา้ของ ติดจาํนองกบั KBANK มูลค่า 435 ลา้นบาท
โครงการอาคารชุด
    เอสเกา้ คอนโดมิเนียม 282.00         8,362.07                บริษทัเป็นเจา้ของ ติดจาํนอง KBANK PN 50 ลบ. ,KK วงเงิน 122 ลบ.

รวม 1,811.00      69,974.37              
   บริเวณที#จดัเพื#อการให้เช่า
    สมัมากรบางกะปิ 3.00             2,864.60                บริษทัเป็นเจา้ของ ติดจาํนองกบั SCB  3 แปลง (ค ํ;าประกนั 140 ลา้นบาท)
    สมัมากรบางกะปิ 10.00           9,004.90                บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
    สมัมากรรังสิต คลอง 2 4.00             2,854.00                บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
    ริมถนนรามคาํแหง (ฝั#งขาออก) 1.00             1,112.00                บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
   สมัมากรราชพฤกษ์ 2.00             4,007.20                บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั

รวม 20.00           19,842.70              
   บริเวณที#ยงัไม่ไดจ้ดัโครงการ
    สมัมากรบางกะปิ (ซอย 32) ที#ดิน 14 ไร่ 5.00             7,294.50                บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
    โครงการในอนาคต -บางเสร่ 2.00             10,367.60              บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
    โครงการในอนาคต -ทางหลวง 345 2.00             16,480.00              บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
    โครงการในอนาคต -ท่าอิฐ 1.00             3,569.50                บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
    โครงการในอนาคต - ออฟฟิศ ปาร์ค 3.00             1,257.30                บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั
    โครงการในอนาคต -ชยัพฤกษ ์วงแหวน2 5.00             29,000.90              บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั

รวม 18.00           67,969.80              
รวมทั;งสิ;น 1,849.00      157,786.87            

 ณ. 31 ธ.ค. 60
รายละเอียด

 

 

4. ข้อพพิาททางกฎหมาย  

“-ไม่มี-” 
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5. ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคัญอื�น 

5.1 ข้อมูลทั�วไป 

บริษทั : บริษทั  สัมมากร จาํกดั  (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ / รอบปีบญัชี : พฒันาอสังหาริมทรัพย ์/  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม  

ทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั : 641,803,026 บาท  ทุนชาํระแลว้  641,800,446 บาท  

  (มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)   

 ที#ตั;งสาํนกังานใหญ่ : 86 อาคารสัมมากรเพลส  ถนนรามคาํแหง แขวง/เขต สะพานสูง      

                                                                        กรุงเทพมหานคร 10240 

  เลขทะเบียนบริษทั : 0107537000432   

โทรศพัท ์ : (02) 106-8300 

โทรสาร : (02) 106-8399 

Email address / Website :  ir@sammakorn.co.th  , www.sammakorn.co.th 

ที�ตัDงสํานักงานขาย  : โครงการของสัมมากร   

 : โครงการรังสิตคลอง 2 

ที#ตั;งสาํนกังาน  เลขที# 6 ซอยรังสิต-นครนายก 63 ซอย 1 ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอ
ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี โทร.  02 957 0930 

             083 988 0756  

 : โครงการรังสิตคลอง 7 

ที#ตั;งสาํนกังาน  เลขที# 130/333  หมู่ที# 1  ถนนรังสิต-นครนายก ตาํบลลาํผกักดู อาํเภอ
ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี โทร.  02 957 0930 

              083 988 0756 

 : โครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์-วงแหวน  

ที#ตั;งสาํนกังาน  เลขที# 49 หมู่ที# 6  ตาํบลลาํโพ  อาํเภอบางบวัทอง 

  จงัหวดันนทบุรี  โทร.  086 333 6772 

 : โครงการสัมมากร  S9 Condominium 

ที#ตั;งสาํนกังาน  ซอยป่าไมอุ้ทิศ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาํบลบางรักใหญ่(บางไผ)่ อาํเภอบาง
บวัทอง จงัหวดันนทบุรีใกลส้ถานี MRT บางรักใหญ่  

   โทร.  092 272 1922 
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 : โครงการชัยพฤกษ์-แจ้งวฒันะ 

ที#ตั;งสาํนกังาน  ถนนชยัพฤกษต์ดัใหม่ ตาํบลบางพลบั อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  

   โทร.  098 265 8111 

 : โครงการอเวนิว รามอนิทรา-วงแหวน 

ที#ตั;งสาํนกังาน  ถนนทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนบึงคาํพร้อย-คูบ้อน ตาํบลท่าแร้ง 
อาํเภอบางเขน จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

   โทร.  098 264 9111 

 : โครงการอเวนิว ชัยพฤกษ์- วงแหวน 

ที#ตั;งสาํนกังาน  45 หมู่ 4 ถนนชยัพฤกษ ์ละหาร บางบวัทอง นนทบุรี 11110 

   โทร. 086 333 6772 

บริษัทย่อย  

บริษทัยอ่ย : บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  

ประเภทธุรกิจ : ศูนยก์ารคา้ใหเ้ช่า (Community mall) ภายใตแ้บรนด์ “Sammakorn 

Place”  

 ที#ตั;งศูนยก์ารคา้ : ราชพฤกษ์  62/26-32 หมู่ที# 1 ตาํบลออ้มเกร็ด  อาํเภอปากเกร็ด  

   จงัหวดัปทุมธานี 

   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 / Website :   www.puresammakorn.co.th 

 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

บริษทั : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 ที#ตั;งสาํนกังาน  : อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

      เลขที# 93 ชั;น 14 ถนนรัชดาภิเษก 

   ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
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โทรศพัท ์ : (66) 0 2009 9999 

โทรสาร : (66) 0 2009 9991 

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 ์ :  (66)  0 2264 9090 

โทรสาร :  (66) 0 2264 0789-90 

  ผูส้อบบญัชี                   :    นางสาววราพร ประภาศิริกุล  

    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที# 4579   

5.2 ข้อมูลสําคัญอื�น 

“ ไม่มี” 
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ส่วนที� 2 : การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 
 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 641,803,026 บาท เป็นทุนเรียกชาํระแลว้ 641,800,446 
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 641,800,446 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
 

7.2  ผู้ถือหุ้น  

ณ วนัที� 9 มีนาคม 2561  รายชื�อผูถื้อหุ้นที�ถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก โดยนบัรวมการถือหุ้นโดยผูที้�เกี�ยวขอ้งกนั
ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 

 

ชื�อ 

 

จํานวนหุ้น 

 

ร้อยละ 

 

1.บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน)   

2.กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคพ็ 

3.BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCE 

4.กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 

5.นางสาวพีระขวญั ขนัเจริญสุข 

6.นางสาวพิมอุมา   เจนธรรมนุกลู 

7.นางสาวเมทินี สุคนธรักษ ์

8.นายศิริวฒัน์ อนนัตคู์ศรี 

9.BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCE 

10.ท่านผูห้ญิงทศันาวลยั ศรสงคราม 

309,698,707 

37,273,758 

23,024,691 

22,394,669 

21,282,924 

21,113,756 

17,117,711 

13,000,000 

12,707,078 

12,692,742 

48.25 

5.81 

3.59 

3.49 

3.32 

3.29 

2.67 

2.03 

1.98 

1.98 

 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อื�น 

- ไม่มี – 
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7.4 นโยบายการจ่ายปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น ในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการภายหลงัการหักสํารอง และสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2560 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
บริษทัฯ  27.18 ลา้นบาทและกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม 56.14 ลา้นบาท คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอที�
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนเงินทัUงสิUน 32.09 ลา้นบาท โดยจ่ายหุ้นละ 0.05 บาท(จากกาํไร
สุทธิและกาํไรสะสม) ในวนัที� 17 พฤษภาคม 2561 ซึ� งมีผลทาํให้อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 
118.08 เปรียบเทียบกบัในปี 2559 บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ
เท่ากบัร้อยละ 59.93  ทัUงนีU  การจ่ายเงินปันผลให้นาํปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การ
ขยายธุรกิจ และปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ซึ� งการจ่ายเงินปันผลขา้งตน้จะตอ้งได้รับความ
เห็นชอบจากผูถื้อหุน้ตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั 

ประวตัิการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 5  ปี  
 
 
 
 
 
 
 

 *ขณะที�ส่งรายงานแบบ 56-1 ปี 2560 อยูร่ะหวา่งการเสนอขอผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ในวนัที� 
19 เม.ย.2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

2559 98,349,955 0.15 0.10 

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 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างองคก์ร  

 
8.1 คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัคดัเลือกมาจากผูที้�มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์กวา้งขวางในสาขาต่างๆ 
และกาํหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ให้มีจาํนวนที�เหมาะสม และมีความสมดุลในการกาํกบัดูแลธุรกิจ
ต่างๆ ของบริษทัฯ คือ ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน ซึ� งในปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการทัUงหมด จาํนวน 7 คน 
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และเพื�อให้มีการถ่วงดุลระหวา่งกรรมการที�ไม่เป็น
ผูบ้ริหารกบักรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร บริษทัมีกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 3 คน กรรมการบริหาร 4 คน องคป์ระกอบของ
คณะกรรมการบริษทัจึงนบัไดว้่ามีความเหมาะสมที�จะทาํให้คณะกรรมการสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ทัUงนีU ไม่ไดก้าํหนดจาํนวนบริษทัจาํกดัที�กรรมการแต่ละคนจะเขา้ไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เวน้แต่กาํหนดให้กรรมการ
ไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั ซึ� งไม่มีกรรมการท่านใดดาํรงตาํแหน่งเกินในบริษทัจด
ทะเบียน และแต่ละท่านไดป้ฏิบติัหนา้ที�และใหเ้วลาบริหารงานของบริษทัอยา่งเพียงพอที�บริษทัฯ กาํหนด 
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คณะกรรมการบริษัท  Board of Directors   
1. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั 

ประธานกรรมการ 
 

1. Mr.Bibit Bijaisoradat 
               Chairman  

2. นายสัจจา  เจนธรรมนุกลู 
กรรมการ 

2. Mr.Satja  Janetumnugul    
Director  

3. นายธวชั  อึUงสุประเสริฐ 
กรรมการ 

4. Mr.Tawat  Ungsuprasert 
Director  

4. นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์
กรรมการอิสระ 

5. Mr.Anuthip  Krairiks 
Independent Director 

 5. นายธวชัชยั   ช่องดารากุล 
กรรมการอิสระ 

6. Mr.Tawatchai Chongdarakul 
Independent  Director 
Director 6. นางกุณฑลา  ศศะสมิต 

กรรมการอิสระ 
7. Mrs.Koonthala  Sasasmit 

Independent Director  
7. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา 

กรรมการผูจ้ดัการ  
8. Mr.Kittipol Pramoj Na Ayudhya 

Managing Director  

 ** นางสุพรรณี ตณัไชยศรีนคร : เลขานุการบริษทั 

 

 คณะอนุกรรมการ  COMMITEE 

 คณะกรรมการบริหาร                                       Executive Committee 
1. นายธวชั  อึUงสุประเสริฐ 

ประธานกรรมการบริหาร 
1. Mr.Tawat  Ungsuprasert 

Executive Committee Chairman 
2. นายสัจจา  เจนธรรมนุกลู 

กรรมการบริหาร  
2. Mr.Satja  Janetumnugul    

Executive Director  
3. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั 

กรรมการบริหาร 
3. Mr.Bibit Bijaisoradat 

Executive Director 

4.  4.  5.  5.  4.    นายกิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา 
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

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

** นางสาวอิสรียา  สดมณี : เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
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          คณะกรรมการตรวจสอบ  Audit Committee    

1. นายธวชัชยั  ช่องดารากุล 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

1. Mr.Tawatchai Chongdarakul  
Audit Committee Chairman 

2. นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์
กรรมการตรวจสอบ 

2. Mr.Anuthip  Krairiksh 
Audit Committee Member 

 3. นางกุณฑลา  ศศะสมิต* 
กรรมการตรวจสอบ 

4. Mrs.Koonthala  Sasasmit 
Audit Committee Member 
 *กรรมการตรวจสอบที�มีความรู้ ความสามารถในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน 

**- นางสาววาสนา มินมูฮมัหมดั : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง   Risk Management Committee 

1. นายธวชัชยั  ช่องดารากุล 
ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

1. Mr.Tawatchai Chongdarakul 
Risk Management Committee Chairman 

2. นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์
กรรมการบริหารความเสี�ยง 

2. Mr.Anuthip  Krairiksh 
Risk Management  Member 

 3. นางกุณฑลา  ศศะสมิต 
กรรมการตรวจสอบ 

3. Mrs.Koonthala  Sasasmit 
Risk Management  Member 
 ** นางไข่มุก  พราหมณีย ์ : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

 
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 

3. นางกุณฑลา  ศศะสมิต 
 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

3     Mrs.Koonthala  Sasasmit 

Nomination and Remuneration Committee 
         ** นายกิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา: เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
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ตารางสรุปคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 

รายชื�อ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และคณะกรรมการ และพจิารณาค่าตอบแทน

บริหารความเสี�ยง

1. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั ประธานกรรมการ กรรมการ

2. นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ กรรมการอิสระ ประธาน ประธาน

3.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ

4. นางกณุฑลา  ศศะสมิต กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ

5. นายธวชั   อึUงสุประเสริฐ กรรมการ ประธาน

6. นายสัจจา   เจนธรรมนุกลู กรรมการ กรรมการ

7. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ

คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ

 
หมายเหตุ : นายสิทธิชยั จนัทราวดี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานบริหารความเสี�ยง ออกตาม
วาระระหวา่งปี 2560  

ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560 

รายชื�อ วาระการดาํรง การเข้าประชุม/ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา

ตาํแหน่ง การประชุมทั^งหมด บริหาร ตรวจสอบ บริหารความเสี�ยง และพจิารณาค่าตอบแทน

1. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั* 16 ปี/ เม.ย.58-เม.ย.61 6/7 24/25

2. นายธวชัชยั ช่องดารากุล 4 ปี/ เม.ย.60-เม.ย.63 7/7 5/5 4/4 1/1

3.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ 13 ปี/ เม.ย.60-เม.ย.63 5/7 4/5 4/4 1/1

4. นางกุณฑลา  ศศะสมิต** 1ปี/ มิ.ย.60-เม.ย.63 7/7 5/5 4/4 1/1

5.  นายสิทธิชยั  จนัทราวดี(1) 12 ปี/ เม.ย.57-เม.ย.60 3/3 1/1 1/1

6.  นายสจัจา  เจนธรรมนุกูล* 6 ปี/ เม.ย.59-เม.ย.62 7/7 23/25

7.  นายธวชั  อึUงสุประเสริฐ* 5 ปี/ เม.ย.59-เม.ย.62 7/7 25/25

8. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา* 20 ปี/ เม.ย.59-เม.ย.62 7/7 24/25

คณะกรรมการชุดย่อยคณะกรรมการบริษัท

 
             *   กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

** กรรมการตรวจสอบที�มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน 
(1)  ออกตามวาระเมื�อวนัที� 11 เมษายน 2560 
 

1. บทบาทหน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกาํหนดนโยบาย และวสัิยทศัน์ 

 คณะกรรมการบริษทั มีความมุ่งมั�นที�จะกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ให้เป็นบริษทัชัUนนาํในธุรกิจบา้น
จดัสรรที�ไดรั้บความนิยมเชื�อถือจากประชาชน มีการดาํเนินธุรกิจดว้ยการบริหารจดัการที�แข็งแกร่ง มีการพฒันาบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพพฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพดีที�สุด มีการบริการเกินความคาดหวงั เพื�อให้คณะกรรมการบริษทั ภายใต้
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การนาํของประธานกรรมการบริษทั มีภาวะผูน้าํและมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ สามารถกาํหนดนโยบาย และ
กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที�ระหว่าง
ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนัอยา่งชดัเจน และตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั 
 

2. บทบาท หน้าที� และความรับผดิชอบ 

 คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ที�กาํหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ และทิศทางการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบติัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัตวับทกฎหมาย และมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น 
ดว้ยความรับผิดชอบ ซื�อสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั โปร่งใส กาํกบัดูแล และพฒันาบรรษทัภิบาลของบริษทัฯ ให้เป็นที�
ยอมรับในระดบัสากล พิจารณาแผนการดาํเนินงานและพฒันาขีดความสามารถของบริษทัฯ ให้สามารถแข่งขนักบัผูอื้�น
ไดดี้ รวมทัUงคอยติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามแผนการดาํเนินงานที�วางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื�อ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ของผูถื้อหุ้น และของผูมี้ส่วนไดเ้สียทัUงหลาย และจดัการแบ่งผลประโยชน์นัUนแก่ผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 
 

3. การบริหารความเสี�ยง 

 คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสําคญัเกี�ยวกบัการประเมินการบริหารความเสี�ยง โดยกาํหนดให้มีระบบ
และวิธีการบริหารความเสี� ยงที�เป็นมาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี� ยงประเมิน
ประสิทธิภาพของการบริหาร และสอบทานผลการประเมินความเสี�ยง และกระบวนการทาํงานเพื�อควบคุมความเสี�ยง
ของหน่วยงานต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบ รวมทัUงทบทวน และเสนอนโยบายที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
บริหารความเสี�ยงอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัU ง รวมถึงให้ความสําคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้หรือรายการผิดปกติ และให้
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 
 

4. การควบคุมภายใน 

 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในที�สํานกังานตรวจสอบภายในไดจ้ดัจา้งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที�ปรึกษาธุรกิจ จาํกดั ตรวจสอบภายใน
และรายงานเป็นรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และไดจ้ดัฝึกอบรมให้
ความรู้ในเรื�องการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี�ยงแก่พนกังานระดบัปฏิบติัการ โดยนาํ
ประเด็นสําคญัที�ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษา เพื�อเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื� องความเสี� ยง 
ผลกระทบและการควบคุมภายในที�สําคญัของแต่ละขัUนตอนปฏิบติังาน ประเมินผลการทาํงานได้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ในดา้นการตรวจสอบภายใน กาํหนดให้สํานกังานตรวจสอบภายใน ขึUนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบติังานของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที�ปรึกษาธุรกิจ จาํกดั ซึ� งทาํการ
ตรวจสอบการควบคุมภายในทัUงหมด ตามแผนงานประจาํปีที�ไดรั้บอนุมติัแลว้ พบวา่ไดบ้รรลุตามเป้าหมาย สําหรับการ
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พฒันางานตรวจสอบนัUน ไดใ้ห้ความสําคญัทัUงการพฒันาคนและเครื�องมือในการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลกัการของ
มาตรฐานสากล และเป็นเชิงป้องกนั เพื�อใหเ้กิดมูลค่าเพิ�มกบัหน่วยงานที�ตรวจอยา่งเป็นระบบ 
 

5. การกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงขอ้พึงปฏิบติัที�ดี สาํหรับคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนเกี�ยวกบัการกาํกบั
ดูแลกิจการ จึงมอบหมายใหค้ณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ กาํหนดแนวปฏิบติั และปรับปรุงให้สอดคลอ้งตามแนวทาง
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และ
มาตรฐานสากลคณะกรรมการบริษทั เป็นผูก้าํกบัดูแล ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน และฐานะการเงินของ
บริษทัฯ อยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อพิจารณา และเสนอแนวทางพฒันาเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจให้ย ั�งยืน รวมทัUง
การพฒันาทรัพยากรบุคคลตามแนวการบริหารสมยัใหม่ ตลอดจนแนวนโยบายในการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส 
โดยเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เพื�อผลประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และควรทบทวนนโยบาย และการ
ปฏิบติัตามนโยบายตามหน่วยงานกาํกบัดูแล อยา่งเหมาะสม และทนัเหตุการณ์อยา่งสมํ�าเสมอ 

 
6. จริยธรรมธุรกจิ คู่มือจรรยาบรรณ สําหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน 

 คณะกรรมการของบริษทั มีหน้าที�กาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารจดัทาํจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกิจ พร้อมทัUง
เผยแพร่เพื�อส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนมีมาตรฐาน และมีจิตสาํนึกดา้นจริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัอยา่ง
สมํ�าเสมอ เพื�อให้ภารกิจของบริษทัฯ บรรลุเป้าหมายดว้ยพืUนฐานของคุณธรรม ความซื�อสัตยสุ์จริต และมีความโปร่งใส 
โดยมีกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที�ดี 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

   
 บริษทัฯ กาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการบริษทั (Self Assessment) และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทัUงการประเมินผลงานทัUงคณะ และผูบ้ริหาร ปีละ 1 ครัU 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 2560 คะแนนที�ไดอ้ยูใ่นเกณฑดี์ 3.73 จากคะแนนเต็ม 
4 หรือ ร้อยละ 93.25 และการประเมินผลการปฎิบติังานตนเองของคณะกรรมการรายคณะ คะแนนที�ไดอ้ยู่ในเกณฑ์ดี  
3.57 จากคะแนนเตม็ 4 หรือ ร้อยละ 89.25 
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  8.2  ผู้บริหาร 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560   บริษทัมีผูบ้ริหาร จาํนวน 4 ท่าน ดงันีU  

     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  Tanchaisrinakorn 
  General Manager (Finance & Administration      
  Function) 

3. 
นายวสันต ์  ซื�อตรง                                       
ผูจ้ดัการทั�วไป สายงานก่อสร้างและบริการ 

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

4. 
นายณพน  เจนธรรมนุกลู 
ผูจ้ดัการทั�วไป สายงานพฒันาธุรกิจ 

4. Mr. Napon  Janetumnugul       
General Manager (Business Development 
Function)                                                  

 

8.3 เลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษทัมีบทบาทและหน้าที�ในการให้คาํแนะนาํดา้นกฏหมายและกฏเกณฑ์ต่างๆที�คณะกรรมการ
ต้องทราบและปฏิบติั การจดัการประชุมผูถื้อหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามข้อกฏหมาย 
ขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ  บนัทึกรายงานการประชุมและติดตามใหมี้การปฏิบติัตามมติที�ประชุม ติดต่อ
และสื�อสารกบัผูถื้อหุ้นทั�วไปให้ได้รับทราบถึงสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุ้นและข่าวสารของบริษทั  การดูแลประสานงาน
กิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามที�กฏหมายกาํหนด 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1.ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน 
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ค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ ประกอบดว้ยเบีUยประชุม ซึ� งจ่ายรายเดือนและตามจาํนวนครัU งที�เขา้ประชุมดงันีU   

รายชื�อ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา สอบทานงบ ค่าตอบแทน รวม

บริษทั บริหาร ตรวจสอบ ความเสี�ยง และพิจารณาค่าตอบแทน พิเศษ

1. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั ประธานกรรมการ 363,000          720,000          -                   -                             -                                   -             100,000        1,183,000   

2. นายสิทธิชยั  จนัทราวดี* กรรมการอิสระ 60,000            -                  63,000             19,000                       -                                   19,000       100,000        261,000      

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี ยง

และกรรมการสอบทานงบ

3.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ 267,000          -                  255,000           85,000                       22,000                              -             100,000        729,000      

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี ยง

กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

4. นายธวชัชยั   ช่องดารากุล กรรมการอิสระ 267,000          -                  271,000           93,000                       24,000                              -             100,000        755,000      

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี ยง

ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

5.  นางกณุฑลา  ศศะสมิต กรรมการอิสระ 267,000          -                  255,000           85,000                       22,000                              -             58,333          687,333      

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี ยง

กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

6. นายธวชั   อึ1งสุประเสริฐ กรรมการ 267,000          720,000          -                   -                             -                                   -             100,000        1,087,000   

7. นายสจัจา   เจนธรรมนุกลู กรรมการ 267,000          720,000          -                   -                             -                                   -             100,000        1,087,000   

8. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการ 267,000          -                  -                   -                             -                                   -             -                267,000      

คณะกรรมการยอ่ยชุดต่างๆ

 
หมายเหตุ : *ออกตามวาระเมื�อ 11 เมษายน 2560 

ค่าตอบแทนอื�นๆ : ค่าตอบแทนผูบ้ริหารรวม 10 คน จาํนวน 16.94 ลา้นบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือน 
และโบนสั ซึ� งแปรผนัตามการดาํเนินงานของบริษทั  

 
 2.ค่าตอบแทนอื�น 

ค่าตอบแทนอื�นของกรรมการ 
-ไม่มี- 

ค่าตอบแทนอื�นของผูบ้ริหาร 
-ไม่มี- 

8.5 บุคลากร  

บริษทัมีพนกังานทัUงหมด 191 คน โดยในปี 2560 บริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจาํนวนทัUงสิUน 
80.75 ลา้นบาท ซึ� งผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินรางวลัการขาย เงินโบนสั เงินรางวลับริการ เบีUยเลีU ยง เงิน
ประกนัสังคม และเงินสบทบกองทุนเลีUยงชีพ  
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จํานวนพนักงาน 
ลาํดับที� สายงาน รวม

สํานักงานใหญ่ โครงการ

1 สายงานบริหารและการเงิน 34 0 34
2 สายงานพฒันาธุรกิตและการตลาด 29 27 56
3 สายงานบริหารการก่อสร้างและบริการ 28 68 96

4 สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ และสาํนกัตรวจสอบภายใน 5 0 5
รวม 96 95 191

จํานวนพนักงาน

 

ลกัษณะผลตอบแทนที�ให้กบัพนักงาน 

1. ค่าจา้งและเงินเดือน 
2. กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกนัสังคม 
3. เงินรางวลัประจาํปี (พิจารณาตามความเหมาะสม และสภาพเศรษฐกิจ) 
4. กองทุนเงินสาํรองเลีUยงชีพ 
5. สวสัดิการต่างๆ เช่น ประกนัสุขภาพ ประกนัชีวติกลุ่ม  ตรวจสุขภาพประจาํปี เครื�องแบบพนกังานฯลฯ 

วนัิยและมาตรการลงโทษ 

1. เตือนดว้ยวาจา 
2. ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3. พกังานไม่เกินครัU งละ 7 วนั โดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง 
4. เลิกจา้งโดยไดรั้บค่าชดเชย 
5. เลิกจา้ง โดยไม่ไดรั้บค่าชดเชย กรณีประพฤติ หรือกระทาํการที�ฝ่าฝืนวินยัขัUนร้ายแรง 

นโยบายพฒันาพนักงาน 

1. มีการคดัเลือกพนกังานอยา่งถี�ถว้นเพื�อใหไ้ดพ้นกังานที�มีความเหมาะสมสามารถรับผิดชอบและ
ปฏิบติังานไดต้รงกบัลกัษณะงานที�ไดรั้บมอบหมายไดดี้ 

2. มีการอบรมพนกังานอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหพ้นกังานมีทกัษะในการปฏิบติังานเพิ�มขึUน 
3. มีการประเมินผลงานของพนกังานอยา่งเป็นระบบและเปิดเผย 
4. มีการพิจารณาเลื�อนขัUนตามความเหมาะสมโดยจะพิจารณาจากพนกังานภายในองคก์รก่อน 
5. มีการพิจารณาผลตอบแทนตามผลงานอยา่งเป็นธรรมและเปิดเผย 
 

9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 
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คณะกรรมการบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) มีความมุ่งมั�นที�จะกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ให้เป็น
บริษทัชัUนนาํในธุรกิจบา้นจดัสรรที�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�วทัU งองค์กร และประการสําคญัได้กาํหนด
วสิัยทศัน์และพนัธกิจ เพื�อใหทุ้กคนมีจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกนั และบริษทัฯ มีแนวนโยบายจะเขา้ร่วมโครงการแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจริต เพื�อใหผู้บ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย และบริษทัจด
ทะเบียนเห็นความสําคญั และร่วมมือกนัให้เกิดการต่อตา้นการทุจริตในวงกวา้ง รวมทัUงนาํมาพฒันาบริษทัฯ โดยให้เกิด
การปฏิบติังานในทุกส่วนงาน เพื�อส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีในองค์กรดว้ย ซึ� งบริษทัฯ ประกาศเจตนารมณ์ โดย
เขา้เป็นแนวร่วมแลว้ และจดัทาํเป็นนโยบายของบริษทัฯ พร้อมทัUงทบทวนการจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ เพื�อ
ใชเ้ป็นแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ� งประกาศใชเ้มื�อปลายปี 2556 และ
ไดป้รับปรุงเพื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยมีขอ้ปฏิบติัดงันีU  

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 
2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4. การเปิดเผยขอ้มูล และความโปร่งใส 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

  บริษทัฯ กาํหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื�องขึUน เพื�อรับผิดชอบในการกาํกบัดูแลและกลั�นกรอง
งานที�ต้องการความเชี�ยวชาญเฉพาะด้านแทนคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง โดยมีวาระการดาํรง
ตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการครองตาํแหน่งกรรมการบริษทัและเมื�อครบกาํหนดออกตามวาระแลว้ อาจไดรั้บ
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัแต่งตัUงใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไปได ้
  การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นไปตามภาระหนา้ที�ความรับผิดชอบและความจาํเป็น เพื�อให้งานลุล่วง
ตามเป้าหมายและใหร้ายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั 
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  1. คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารกาํหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครัU ง กาํหนดวนัประชุมไวล่้วงหนา้ตลอด
ทัUงปีอย่างชดัเจนโดยทาํหนา้ที�กลั�นกรองนโยบาย กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานรวมทัUงกาํกบัดูแลและบริหาร
จดัการต่างๆ เพื�อให้มั�นใจว่าธุรกิจของบริษทัฯมีการเติบโตอย่างมั�นคงสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนั 
พิจารณากาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจการบริหารต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบติดตามการดาํเนินนโยบาย 
และแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการดาํเนินงานและพิจารณากลั�นกรองโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ของบริษทั รวมทัUงดาํเนินการอื�นตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และรายงานผลการดาํเนินงาน
ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจาํทุกเดือน 
 นอกจากนีU  คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพิ�มตามความจาํเป็น ซึ� งในปี 2560 มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารรวม 25 ครัU ง 
 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าที�วางหลกัเกณฑ์ การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี สอบทานกระบวนการจดัทาํ
รายงานฐานะการเงิน และกาํกบัการดาํเนินงานของบริษทัให้ถูกตอ้งตามนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนการปฏิบติั
ตามกฏหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบงานทางการเงินให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อให้เกิดความน่าเชื�อถือ โปร่งใส และตรวจสอบ
ได ้โดยแต่งตัUงให้กรรมการ 1 คน คือ นางกุณฑลา ศศะสมิต เป็นกรรมการที�มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะทาํ
หนา้ที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบยงัทาํหนา้ที�ในการสอบทานให้บริษทัมี
ระบบควบคุมภายในที�เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที�ไดม้าตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารความเสี�ยงที�มี
ประสิทธิภาพ รัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีการจดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจาํปีของบริษทั 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าที� และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และให้มีสิทธิในการพิจารณาแต่งตัUง 
โยกยา้ย ถอดถอนหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาอนุมติังบประมาณและกาํลงัพลของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และมีสิทธิจา้งที�ปรึกษาแนะนาํทางวชิาชีพซึ�งเป็นบุคคลภายนอกได ้นอกจากนีU  ยงัมีหนา้ที�ในการพิจารณาผลการ
ปฎิบติังานและประสิทธิภาพของผูส้อบบญัชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษทัให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อที�ประชุมผู ้
ถือหุน้ ใหเ้ปลี�ยนแปลงผูส้อบบญัชี โดยแต่งตัUงผูส้อบบญัชี บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ใน
ปี 2560 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นปีที� 12 ในอตัราค่าสอบบญัชีมากกวา่ปี 2559 โดยกาํหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีและค่า
สอบทานงบการเงิน เป็นจาํนวน 900,000 บาท และใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกบับริษทัยอ่ยดว้ย 
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 3. คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหนา้ที�กาํหนดหลกัเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการพิจารณา
สรรหาผูที้�มีความรู้ ความสามารถ ชื�อเสียง เกียรติประวติัที�ดีและประสบการณ์เหมาะสมที�จะได้รับการแต่งตัUงเป็น
กรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ และที�ปรึกษาของบริษทั ทดแทนผูที้�พน้จากตาํแหน่ง รวมทัUงพิจารณาทบทวนระบบการ
ประเมินผลการปฎิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการบริษทั และมีหน้าที� ศึกษา พิจารณา และติดตามการเปลี�ยนแปลงและ
แนวโน้มของการเปลี�ยนแปลงในเรื�องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร โดยพิจารณาผลสรุปขอ้มูล
ค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ที�ศูนยพ์ฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ได้จดัทาํขึU น เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษทัอื�นตามขนาดของทุนจดทะเบียน กาํไรสุทธิ กับ
ค่าตอบแทนกรรมการที�ไดรั้บอยู ่เพื�อเสนอเป็นนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารให้มีความ
เหมาะสมตามหนา้ที�ความรับผิดชอบและเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2560  เพิ�มขึUน
ตาํแหน่งละ 3,000 บาท จากปี 2559 ยกเวน้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารคงเดิม และไดก้าํหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัU ง ในปีที�ผา่นมามีการประชุม 1 ครัU ง เพื�อพิจารณาและ
ดาํเนินงานต่างๆ ตามความรับผดิชอบ ซึ� งไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี 
 นอกจากนีU ปี 2560 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัให้ความ
เห็นชอบในการเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษทัยกเวน้
กรรมการผูจ้ดัการ 100,000 บาทต่อคน และกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 720,000 บาทต่อคนต่อปี 
 การอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารกาํหนดไวด้งันีU  

1. ผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และค่าตอบแทนพิเศษใหแ้ก่กรรมการ โดยพิจารณา
จากหนา้ที�และความรับผดิชอบตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

2. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากหน้าที�ความรับผิดชอบ    
ผลการปฏิบติังานและผลการดาํเนินงานของบริษทัตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

 
 4. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง มีหน้าที�กาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการบริหารความเสี�ยงตาม
หลกัสากลและการประเมินความเสี�ยงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดมาตรการป้องกนัและสัญญาณเตือน
ภยั เพื�อจดัการความเสี�ยงอยา่งเหมาะสม มีการกาํกบัดูแลใหทุ้กหน่วยงานปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง 
  ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ไดก้าํหนดให้จดัทาํรายงานการบริหารความเสี�ยง เป็นประจาํ
ทุกไตรมาสและมีการสอบทานการบริหารความเสี�ยงเป็นประจาํ ซึ� งความเสี�ยงที�สําคญั ไดแ้ก่ ความเสี�ยงจากการขายและ
การโอนที�ไม่ได้ตามเป้าหมาย และความเสี� ยงจากการขาดสภาพคล่อง ซึ� งจากการตรวจสอบ การบริหารความเสี�ยง
ดงักล่าวที�ผา่นมาเห็นวา่อยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้แต่ทัUงนีU ไดพ้ยายามแกไ้ขรายการความเสี�ยงที�เกิดขึUนใหล้ดลงได ้และไดมี้
การทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเสี�ยงทุกปี  
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การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที�สรรหาผูที้�สมควรได้รับการแต่งตัU งทดแทน
กรรมการ ฝ่ายจดัการ และที�ปรึกษา ที�พน้จากตาํแหน่งเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้น เพื�อลง
มติแต่งตัUงโดยพิจารณาคดัเลือกบุคคลที�มีประสบการณ์ ความรู้ และความเชี�ยวชาญ จากหลายสาขาอาชีพ จากผูที้�มีภาวะ
ผูน้าํ มีวสิัยทศัน์ เป็นผูมี้คุณธรรม มีจริยธรรม ประวติัการทาํงานดี และมีความสามารถในการการแสดงความคิดเห็นอยา่ง
เป็นอิสระ 
 กรรมการอสิระ 

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ เท่ากบัขอ้กาํหนดขัUนตํ�าของ ก.ล.ต. หรือตลาด
หลกัทรัพยฯ์ในเรื�องการถือหุ้นในบริษทั คือ ตอ้งถือหุ้นในบริษทัฯไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียง
ทัUงหมด และไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เป็นอิสระต่อการบริหารจดัการจากผูถื้อหุ้นใหญ่ 
และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซึ� งอาจทาํให้ผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/หรือ ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นตอ้งลดลง โดย
บริษทัฯไดก้าํหนดคุณสมบติัไว ้ดงันีU  

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทัUงหมดในบริษทั ซึ� งรวมถึงหุ้นที�ถือโดยบุคคลที�
เกี�ยวขอ้งของหุ้นที�ออกโดยบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง ในกรณีที�เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการตรวจสอบการถือหุน้ดงักล่าวจะจาํกดัไม่ใหเ้กินร้อยละ 0.5 

2. ตอ้งไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการวนัต่อวนั หรือเป็นพนกังาน/ลูกจา้ง/ที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงิน 
เดือนประจาํ/ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�
อาจมีความขดัแยง้ ในเวลา 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตัUง 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที�เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี�นอ้ง 
และบุตร รวมทัUงคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอชื�อ
เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั นิติบุคคลหรือบุคคลที�ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระตามข้อกาํหนด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ทัU ง
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการวิชาชีพ และความสัมพนัธ์ทางการคา้ทางธุรกิจทุกประเภท ตามขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์เรื�องการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั ยกเวน้มีเหตุจาํเป็นและสมควรซึ� งมิไดเ้กิดขึUนอยา่งสมํ�าเสมอและ
ต่อเนื�อง ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อน และมติที�ไดต้อ้งเป็นมติเป็นเอกฉนัท ์

5. ไม่เป็นกรรมการที�รับการแต่งตัUงขึUนเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซึ� งเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ยกเวน้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการ
ดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 
โดยมีการตดัสินในรูปแบบองคค์ณะ 
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6. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 

7.  ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 
8. สามารถปฏิบติัหนา้ที�และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าที�ที�ไดรั้บมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระ ไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทัUง
ผูเ้กี�ยวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั เพื�อแบ่งแยก
บทบาทหนา้ที�ใหช้ดัเจน และเพื�อใหมี้ความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงานระหวา่งผูน้าํฝ่ายนโยบาย และผูน้าํฝ่ายบริหาร 
ปัจจุบนัประธานกรรมการบริษทัเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ลาํดบัที� 1 และลาํดบัที� 2 ที�แสดงไวใ้นโครงสร้างการถือหุ้นเป็น
ผูน้าํของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํฝ่ายนโยบาย ปฏิบติัหน้าที�ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและ   
ในฐานะประธานการประชุมผูถื้อหุ้น ดา้นบริหารมีคณะกรรมการบริหารเป็นผูรั้บผิดชอบกาํกบัดูแลโดยตรง มีหนา้ที�ใน
การวางกรอบนโยบายและกาํกบัดูแลการบริหารงานประจาํ  โดยกาํหนดขอบเขตหนา้ที�ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัชัUน
ไวช้ดัเจน สามารถตรวจสอบไดง่้าย ซึ� งที�ผ่านมาคณะกรรมการบริษทัดูแลให้ปฎิบติัตามกฏระเบียบของหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด และไม่มีการกระทาํใดๆ ที�เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบและขอ้บงัคบัเลย 

 
 การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การเสนอชื�อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตัUงบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมดาํเนินการโดย
คณะกรรมการบริหาร ซึ� งบุคคลที�ได้รับแต่งตัUงให้เป็นกรรมการในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม มีหน้าที�ดาํเนินการเพื�อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนัUนๆ   

บริษทัไดก้าํกบัดูแลบริษทัยอ่ย ในเรื�องการเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน การทาํรายการ
ระหวา่งบริษทัยอ่ยกบับุคลลที�เกี�ยวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย ์หรือการทาํรายการสําคญัอื�นใดของบริษทั
ย่อยดังกล่าว ให้ครบถ้วน โดยมีข้อบงัคบัในเรื� องการทาํรายการเกี�ยวโยงกันและการเปิดเผยขอ้มูลที�สอดคล้องกับ
หลกัเกณฑข์องบริษทั รวมถึงการกาํกบัดูแลใหมี้การจดัเก็บขอ้มูล การบนัทึกบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้น สามารถตรวจสอบ
ได ้และรวบรวมขอ้มูลมาจดัทาํงบการเงินรวมใหท้นัภายในกาํหนด   

 

9.3 การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ ยึดมั�นและคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ และบริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัเกี�ยวกบั
รายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการเกี�ยวโยง และรายการระหว่างกนัที�ไม่เหมาะสม โดย
กาํหนดนโยบายให้มีการทาํรายการอยา่งเป็นธรรมเช่นเดียวกบับุคคลทั�วไป ตามราคาตลาด และตามปกติธุรกิจ
การคา้ที�แข่งขนัได ้โดยผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ที�ชดัเจน โปร่งใส และยุติธรรมตามหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการที�ดี ตามกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง และตามหลกัเกณฑ์ที�บริษทัฯ กาํหนด ทัUงนีU ได้แจง้ให้
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คณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารรับรองว่า ไม่ได้กระทาํการใดๆ อนัจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ และส่งใหผู้ส้อบบญัชีรับทราบเป็นประจาํทุกปี 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและวธีิดูแลไม่ใหผู้บ้ริหารและผูที้�เกี�ยวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ 
ไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตน ดงันีU  

-ห้ามไม่ให้ผู ้บริหารหรือหน่วยงานที�ได้รับทราบข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลภายในแก่
บุคคลภายนอก หรือบุคคลที�ไม่มีหนา้ที�เกี�ยวขอ้ง และตอ้งไม่ซืUอขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือน
ก่อนที�งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหว่างปีที�ผ่านมากรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบาย
อยา่งเคร่งครัด ไม่ปรากฏวา่มีการซืUอขายหุน้ในช่วงที�หา้มเลยและคณะกรรมการไดพ้ิจารณารายการที�อาจมีความ
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างรอบครอบทุกครัU งตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไดเ้ปิดเผย
รายละเอียดไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบ 56-1 

-กาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อสํานักงานกาํกบัหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึ� งกรรมการได้
ถือปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอ อยา่งนอ้ยรายงานคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทุกไตรมาส 

-กาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สียสําหรับการพิจารณาเรื�องต่างๆ โดยผูที้�มีส่วนไดเ้สียจะไม่
เขา้ร่วมประชุม หรือถา้เขา้ร่วมประชุมก็ตอ้งงดออกเสียง และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 
 

9.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) ปี 2560 บริษทัไดจ่้ายค่าสอบบญัชีให้บริษทั สํานกังาน อี
วาย จาํกดั ดงันีU  

ค่าตรวจสอบบญัชีของบริษทั 900,000  บาท 
ค่าตรวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 244,000  บาท 
                รวม 1,144,000  บาท 

9.6.2 ค่าบริการอื�น (Non-audit Fee)         18,637    บาท 

 

 9.7 การปฏิบัติตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ดี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัและให้ความสําคญัแก่ผูถื้อหุ้นทัUงรายใหญ่และรายยอ่ย นกัลงทุน สถาบนั 
อยา่งเท่าเทียมกนัในการใชสิ้ทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง โดยเฉพาะสิทธิขัUนพืUนฐาน เช่น การซืUอขายหลกัทรัพย ์
การมีส่วนแบ่งกาํไร การเขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะ และออกเสียงลงมติในที�ประชุมผูถื้อหุ้น 
สิทธิร่วมตดัสินใจในเรื�องสําคญั สิทธิในการเลือกตัUงคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนสิทธิในการไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร
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อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา เป็นตน้ และในปีที�ผา่นมาบริษทัฯ ไม่ไดก้ระทาํการใดๆ อนัเป็นการลิดรอน
สิทธิของผูถื้อหุน้ 

1.1 การดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
 คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิUนสุดรอบระยะบญัชีของ
บริษทัฯ ในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัที� 11 เมษายน 2560 ณ ห้องมณฑาทิพย ์ชัUน 1 โรง
แรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที� 155 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ ตัUงแต่เวลา 10.30 น. - 12.55 
น. และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม ขอ้มูลประกอบการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการตามวาระต่างๆ ถึงผู ้
ถือหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 21 วนั เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ยา่งละเอียด และมีการอาํนวย
ความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นในการมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้น จดัเตรียมสถานที�และห้องประชุมที�เขา้ถึงได้สะดวกมีขนาด
เหมาะสมในการรับรองผูเ้ขา้ประชุม และในกรณีที�ผูถื้อหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเองก็สามารถมอบฉนัทะให้
ผูอื้�นเขา้ประชุมและลงมติแทนได ้ โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
ซึ� งกรรมการไดชี้Uแจงและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อยา่งทั�วถึง และมีการบนัทึกการประชุมไวถู้กตอ้งครบถว้น และได้
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ติดต่อสื�อสารกนัโดยไม่มีการกีดกนัผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด อนัเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้  
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 บริษทัฯ ได้จดัประชุมโดยมีขัUนตอนการประชุมเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย ์ มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม รวมทัUงสิUน 8 คน โดยปกติในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกครัU ง 
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการทั�วไปสายงาน  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
รวมถึงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมชีUแจงตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นดว้ยเสมอ ในปี 2560 กรรมการสามารถเขา้
ร่วมประชุมไดทุ้กคนประธานที�ประชุมไดจ้ดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเหมาะสม และส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกนัใน
การแสดงความเห็น ขอ้เสนอแนะ ตัUงคาํถามต่อที�ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื�องที�เสนอไม่มีการเพิ�มวาระ
อื�นๆ ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นหนังสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และไดบ้นัทึกประเด็นซักถามขอ้คิดเห็นที�สําคญัไวใ้นรายงานการ
ประชุมที�  มีการจดัทาํอย่างถูกต้องครบถ้วนเสร็จสมบูรณ์ในเวลาที�เหมาะสม และเปิดเผยมติที�ประชุมผูถื้อหุ้นให้
สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงหลงัจากประชุมเสร็จ และมีระบบการจดัเก็บรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นที�ดี
สามารถตรวจสอบและอา้งอิงได ้ซึ� งไดบ้นัทึกการชีUแจงขัUนตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนไวใ้นรายงาน
การประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งละเอียด และในปีที�ผา่นมาไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามไดล่้วงหน้า โดยผ่านเลขานุการ
บริษทัฯ และส่งเสริมให้มีการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียน การนบัคะแนน การแสดงผล และเปิดเผยไวใ้น
รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น หลงัจากประชุมเสร็จ มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และแจง้ข่าวไว้
บนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ในวนัทาํการถดัไป พร้อมนาํภาพบรรยากาศการประชุมเปิดเผยไม่เกิน 1 สัปดาห์ 
 คณะกรรมการของบริษทั ไดจ้ดัทาํรายงานของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปีเสนอต่อผูถื้อหุ้น โดย
อธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัควบคู่ไปกบัรายงานทางการเงิน โดยมีเนืUอหาครอบคลุมในเรื�อง
สาํคญัๆ ตามขอ้แนะนาํของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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 2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

 คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัและให้ความสําคญัแก่ผูถื้อหุ้นทัUงรายใหญ่และรายยอ่ย สนบัสนุนให้ใช้
สิทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัในดา้นต่างๆ ดงันีU  
  2.1 การใหข้อ้มูลก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัU ง บริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุม พร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุม 
ที�มีรายละเอียดครบถว้น เพียงพอ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรายล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเกินกวา่ระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด ในปี 
2560 กรณีไปรษณียล์งทะเบียนเกิน 14 วนั และนาํขึUนไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ก่อนประชุม 31 วนั (10 มีนาคม 2560) เพื�อ
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ย่างละเอียด ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองก็สามารถมอบฉนัทะให้ผูอื้�นเขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนได ้ และบริษทัฯไดเ้สนอชื�อกรรมการรวม 2 คน คือ 
นายพิพิธ พิชยัศรทตั และนายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ รูปแบบหนงัสือมอบฉันทะของบริษทัฯ 
สามารถสนองตอบความตอ้งการของผูถื้อหุ้นในการกาํหนดทิศทางการลงคะแนนไดเ้ป็นอยา่งดี และแจง้ให้ผูถื้อหุ้น
ทราบถึงขัUนตอนสิทธิและกฎเกณฑต่์างๆ ที�ใชใ้นการประชุม 

 

 2.2 การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
  เพื�อความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลบนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงสิทธิ
และวิธีการเสนอเพิ�มวาระล่วงหนา้ 3 เดือน และเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั 
หรือคณะกรรมการสรรหาฯ รวมทัUงการกาํหนดระยะเวลาสิUนสุดการเสนอเพิ�มวาระและเสนอชื�อบุคคล เพื�อให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาไดว้า่ จะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่เคย
เสนอเพิ�มวาระการประชุมโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ และในวาระที�เลือกตัUงกรรมการบริษทัไดมี้การลงมติ
เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ผูถื้อหุ้นหลายรายไดม้อบอาํนาจให้
กรรมการที�บริษทัฯ เสนอเป็นผูรั้บมอบอาํนาจใหอ้อกเสียงแทนดว้ย 
 
  2.3 การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน และป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บริษทัฯ ยึดมั�นและคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ และบริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัเกี�ยวกบัรายการที�
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการเกี�ยวโยง และรายการระหวา่งกนัที�ไม่เหมาะสม โดยกาํหนดนโยบายให้มีการ
ทาํรายการอยา่งเป็นธรรมเช่นเดียวกบับุคคลทั�วไป ตามราคาตลาด และตามปกติธุรกิจการคา้ที�แข่งขนัได ้ โดยผา่นการ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ที�ชดัเจน โปร่งใส และยุติธรรมตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีตามกฎระเบียบที�
เกี�ยวขอ้ง และตามหลกัเกณฑที์�บริษทัฯ กาํหนด ทัUงนีU ไดแ้จง้ให้คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารรับรองวา่ไม่ไดก้ระทาํ
การใดๆ อนัจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ และส่งใหผู้ส้อบบญัชีรับทราบเป็นประจาํทุกปี 
 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและวิธีดูแลไม่ให้ผูบ้ริหารและผูที้�เกี�ยวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใช้
เพื�อประโยชน์ส่วนตน ดงันีU  
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 - หา้มไม่ใหผู้บ้ริหารหรือหน่วยงานที�ไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือ
บุคคลที�ไม่มีหน้าที�เกี�ยวขอ้ง และตอ้งไม่ซืUอขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที�งบการเงินเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ในระหว่างปีที�ผ่านมากรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด และคณะกรรมการได้
พิจารณารายการที�อาจมีความความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบทุกครัU ง ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบ 56-1 

 - กาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อสํานกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึ� งกรรมการไดถื้อปฏิบติัอยา่ง
สมํ�าเสมอ อยา่งนอ้ยรายงานคณะกรรมการบริษทั ทราบทุกไตรมาส 

 - กาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สียสําหรับการพิจารณาเรื�องต่างๆ โดยผูที้�มีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้
ร่วมประชุม หรือถา้เขา้ร่วมประชุมก็ตอ้งงดออกเสียง และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

  3.บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ แรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทัUงลูกคา้ บริษทัคู่คา้ เจา้หนีU  เจา้หนา้ที�ภาครัฐ
และหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง คู่แข่ง ผูถื้อหุ้น ตลอดจนผูบ้ริหารและพนกังานช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
สร้างกาํไร และสร้างความสาํเร็จในระยะยาวให้กบับริษทัฯ ดงันัUน การให้ความสําคญัต่อสิทธิผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่
วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก บริษทัฯ กาํหนดเป็นนโยบายไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณและแจก
ใหแ้ก่พนกังานทุกคนเพื�อปฏิบติั ตามขอ้กาํหนดของกฏหมายและกฎระเบียบต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้สิทธิของผูมี้ส่วนได้
เสียเหล่านีUไดรั้บการดูแลอยา่งดี และในปีที�ผา่นมาบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามแนวนโยบายที�มีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียสรุปประเด็น
สาํคญัได ้ดงันีU  

1. ผูถื้อหุน้ นอกจากสิทธิขัUนพืUนฐาน สิทธิที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั สิทธิในการเขา้ร่วม 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสิทธิในการเสนอแนะขอ้คิดเห็น
ต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจ และสิทธิที�จะไดรั้บผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม 

2. ลูกคา้ บริษทัฯ มีความมุ่งมั�นใหลู้กคา้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดเริ�มตัUงแต่การใหข้อ้มูลที�ถูกตอ้งเพียงพอต่อ 
การตดัสินใจส่งมอบสินคา้ที�มีคุณภาพ และบริการที�ดีรวมทัUงจดัให้มีระบบ และช่องทางให้ลูกคา้ร้องเรียนเกี�ยวกบั
คุณภาพของสินคา้ และบริการ 

3. พนักงาน บริษทัฯให้ความสําคญักบัพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที�มีคุณค่า และมุ่งมั�นจะให้
พนกังานมีความภาคภูมิใจในองคก์ร ส่งเสริมให้พฒันาศกัยภาพของพนกังานทัUงองคก์รอยา่งต่อเนื�อง ตามบทบาทหนา้ที�
ความรับผิดชอบ และให้ผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม รวมทัUงส่งเสริมให้พนกังานเป็นคนดีมีคุณธรรม และในปีที�ผา่นมา
ไดจ้ดัการฝึกอบรมภายในให้กบัพนกังานทุกระดบั และมีการกาํหนดค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังานของพนกังาน  มี
สวสัดิการใหก้บัพนกังานอยา่งเหมาะสม  มีนโยบายการส่งเสริมความปลอดภยั สุขอนามยัในสถานที�ทาํงานทุกโครงการ 
จดักิจกรรมฝึกอบรมดา้นสิ�งแวดลอ้ม ดา้นพฒันาชุมชน สังคม ประเพณีวฒันธรรม และมีกองทุนสํารองเลีUยงชีพให้กบั
พนกังานดว้ย 
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 4.  คู่คา้ และ คู่แข่ง มีเกณฑ์การคดัเลือกอยา่งเหมาะสมทัUงดา้นคุณภาพของสินคา้ จรรยาบรรณของการทาํ
ธุรกิจ ส่วนคู่แข่งทางการคา้ บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ที�เป็นการทาํลายภาพลกัษณ์ของคู่แข่งเลย 
 5. เจ้าหนีU  บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าที�สุจริต โดยยึดถือการปฏิบติัตามสัญญา 
จรรยาบรรณ และคาํมั�นสัญญาที�ใหไ้วก้บัคู่คา้ และเจา้หนีU  และทาํธุรกิจอยา่งเป็นธรรมเสมอภาค 
 6.  สิทธิมนุษยชน บริษทัฯ ส่งเสริมให้พนกังานทุกคนเคารพซึ� งกนัและกนั และไม่ทาํการใดๆ ที�เป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทัUงการจา้งแรงงานเด็ก 

  3.1  รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการของบริษทั ไดจ้ดัทาํรายงานของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปีเสนอต่อผูถื้อหุ้น โดย
อธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ควบคู่ไปกบัรายงานทางการเงิน โดยมีเนืUอหาครอบคลุมในเรื�อง
สําคญัๆ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
 ทัUงนีUบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายต่างๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และไดเ้ปิดเผยไว ้ดงันีU  
 นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจ และส่งเสริมใหพ้นกังานปฏิบติัหนา้ที�ภายใตก้ฎหมาย หรือขอ้กาํหนดที�เกี�ยวกบัสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่วา่จะเป็นเครื�องหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธิ� ความลบัทางการคา้ และทรัพยสิ์นทางปัญญาดา้น
อื�นที�กฎหมายกาํหนด เช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�มีลิขสิทธิ� ถูกตอ้งโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะตอ้ง
ผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านัUน 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
ความเป็นธรรมบนพืUนฐานของศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย ์โดยไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถิ�นกาํเนิด เชืUอชาติ เพศ อายุ สีผิว 
ศาสนา สภาพร่างกาย  ฐานะ และบริษทัฯ เคารพในเกียรติของพนกังาน โดยจะดาํเนินการเพื�อรับประกนัวา่ พนกังานจะมี
สิทธิในดา้นความปลอดภยัส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิที�จะมีสถานที�ทาํงานที�สะอาดปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ รวมถึง
ปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงทุกรูปแบบ และใชห้ลกัความยุติธรรมในการบริหารจดัการเกี�ยวกบัค่าจา้ง และ
ผลประโยชน์ของพนกังานและไม่เลือกปฏิบติั 

 
นโยบาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงานของ
พนกังานทุกระดบั ซึ� งผูป้ฏิบติังานทุกคนของบริษทั จะตอ้งไดรั้บความปลอดภยั มีสุขภาพอนามยัที�ดี ภายใตส้ภาพการ
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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 รวมทัUงพนกังานในองคก์รเพื�อช่วยกนัในการป้องกนั
การทุจริต เบืUองตน้ไดจ้ดัทาํเป็นนโยบายและประกาศใชเ้มื�อวนัที� 14 พฤศจิกายน 2556 และแจง้ให้พนกังานทุกระดบั
นาํไปปฏิบติั เพื�อผลประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย และจะพฒันาโดยจะกาํหนดแนวทางการประเมิน การ
กาํกบัดูแลป้องกนัติดตามนโยบายที�วางไวต่้อไป  

นอกจากนีU  บริษทัฯ ยงัเนน้ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกคนร่วมมือร่วมใจกนัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ทาํงาน
เป็นทีมมีเป้าหมายร่วมกนั ลดความสูญเปล่าและดอ้ยประสิทธิภาพ พบเห็นสิ�งใดที�ไม่ควรให้แจง้บริษทัฯ ทางจดหมาย 
โทรศพัท ์ อีเมล์ หรือเวบ็ไซต ์ รับขอ้ร้องเรียน https://sammakorn.co.th/Whistleblower.pdf หรือแจง้ต่อกรรมการอิสระ 
ในลกัษณะของ Whistle Blower เพื�อให้กรรมการอิสระเป็นผูพ้ิจารณาดาํเนินการ และมีกระบวนการในการปกป้อง
พนกังานผูร้้องเรียน เป็นผลใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ เป็นการ
สร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างผลกาํไรอีกทางหนึ�ง 

  4.  การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 

 4.1 การเปิดเผยขอ้มูล 
 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษทัฯ 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�อมวลชนเป็นครัU งคราว และไดมี้การเปิดเผยสารสนเทศรายงาน
ขอ้มูลทางการเงินอย่างครบถ้วน ถูกตอ้ง และภายในกาํหนดเวลาที�กฎหมายกาํหนด ทัUงนีU ผูล้งทุนสามารถติดต่อ           
นางสาวอิสรียา สดมณี  หมายเลขโทรศพัท ์ 0 2106 8300  หรือ E-mail address  : ir@sammakorn.co.th 
 งบการเงินของบริษทัฯ และสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจาํปีและเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ
www.sammakorn.co.th จดัทาํขึUนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที�เหมาะสมและถือ
ปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที�ดีที�สุดในการจดัทาํรวมทัUงมีการเปิดเผยขอ้มูล
สําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื�อเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั�วไป ที�จะไดรั้บทราบ
ขอ้มูลที�แสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานที�ครบถว้นเป็นจริงและสมเหตุสมผล ซึ� งคุณภาพของรายงานทางการ
เงินปรากฏอยูใ่นรายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจาํปี 
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 ในการนีU  คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตัUงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ� งประกอบดว้ยกรรมการที�มีความเป็น
อิสระและไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูดู้แลเกี�ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัเรื�องนีUปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ� งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี
แลว้ คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยูใ่นระดบัที�น่าพอใจและสามารถสร้าง
ความเชื�อมั�นอยา่งมีเหตุผลต่อความเชื�อถือไดข้องงบการเงินของบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 4.2  ขอ้มูลที�เปิดเผยบนเวบ็ไซตบ์ริษทั 
 คณะกรรมการบริษทั ได้ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติม นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ที�
กาํหนด และผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีแลว้ 
และใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล ผา่นช่องทางอื�นๆ ดว้ย เช่น Website ของบริษทัฯ และนาํเสนอขอ้มูลที�เป็นปัจจุบนั ขอ้มูลขัUน
ตํ�าที�บริษทัฯเปิดเผยบน website ของบริษทัฯ ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปนีU  
 -  วสิัยทศัน์ และพนัธกิจของบริษทัฯ 
 -  ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 
 -  รายชื�อคณะกรรมการ และผูบ้ริหาร 
 -  งบการเงิน และรายงานเกี�ยวกบัฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานทัUงฉบบัปัจจุบนั และปีก่อนหนา้ 
 -  แบบรายงาน 56-1 และรายงานประจาํปี ที�สามารถใหด้าวน์โหลดได ้
 -  ขอ้มูล หรือเอกสารอื�นใดที�บริษทัฯ นาํเสนอต่อนกัวิเคราะห์ผูจ้ดัการกองทุน หรือสื�อต่างๆ 
 -  โครงสร้างการถือหุ้นทัUงทางตรง และทางออ้ม 
 -  โครงสร้างกลุ่มบริษทั รวมถึงบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
 -  กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ทัUงทางตรง และทางออ้มที�ถือหุ้นตัUงแต่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ 
  ทัUงหมดและมีสิทธิออกเสียง 
 -  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  
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 4.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ ทัUงนีUบริษทัฯ 
คาดวา่จะมีการจ่ายเงินปันผลสําหรับปีต่อไปตามปกติทุกปี ตามที�คณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม โดยตอ้งให้ผู ้
ถือหุน้ไดรั้บประโยชน์อยา่งสูงสุด 

 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม  
  10.1 นโยบายภาพรวม 

 บริษทัฯ กาํหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ยการ
ใส่ใจดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้มและให้ความสนบัสนุนช่วยเหลือชุมชน สังคมโดยรวม สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามหลกั
คุณธรรมและการแบ่งปัน ไม่กระทาํสิ�งที�เป็นผลเสียต่อสังคมทัUงทางตรงและทางออ้ม กระทาํสิ�งที�ดีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวม ตามกาํลงัความสามารถโดยผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนจะเขา้ไปมีบทบาทเกี�ยวข้องกบักิจกรรม
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 โดยการกาํหนดจากปัจจยัต่างๆดงันีU  
 - ขอบเขตความรับผดิชอบของตาํแหน่งงาน 
 - ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบติังาน ตลอดจนความประพฤติของพนกังาน 
 - สภาพเศรษฐกิจ และอตัราค่าจา้งในธุรกิจของตลาดแรงงานโดยทั�วไป รวมถึงสภาพอตัรา 
  จา้งของธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนักบัธุรกิจของบริษทัฯ 
 - สถานะและความจาํเป็นของบริษทัฯ  
 
 10.3 ดา้นการพฒันาบุคคลากร บริษทัฯ มุ่งมั�นที�จะพฒันาใหค้วามรู้กบัพนกังานอยา่งต่อเนื�อง โดย
จดัเตรียมแผนการพฒันาบุคคลกรที�จาํเป็นใหก้บัพนกังานทุกระดบั อีกทัUงพฒันาระบบการเติบโตในสายอาชีพ (Career- 

Path) และโครงสร้างระดบัตาํแหน่งใหเ้หมาะสมกบัระดบัความสามารถของพนกังาน 
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  10.4 การดาํเนินงาน 
ตวัอยา่งกิจกรรมต่างๆ  และผลประโยชน์ที�ไดรั้บสอดคลอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีรายละเอียดดงันีU  

กจิกรรมที�เชื�อมโยงกบัการทาํ CSR  ที�

ดําเนินการแล้วภายในบริษัท 

หน่วยงาน ประโยชน์ที�ได้รับ ผู้มีส่วนได้เสีย 

1. บริหารจดัการสิ�งแวดลอ้ม และสังคม
ภายในหน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน มีสุขอนามยัที�ดี ส่งเสริมให้
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  

พนกังาน, ผูบ้ริหาร, 
ลูกคา้ 

2. จดักิจกรรมพนกังานพบผูบ้ริหาร ทุกหน่วยงาน เสริมสร้างความสัมพนัธ์ที�ดี    
ลดช่องวา่งระหวา่งกนั 

พนกังานและ 
ผูบ้ริหาร 

3.สนบัสนุนใหพ้นกังานมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการศึกษา ,
ดา้นสิ�งแวดลอ้ม ,ดา้นสังคม ชุมชน และ
วฒันธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณี 

ทุกหน่วยงาน พนกังานมีทกัษะ พฒันา
ตนเอง   มีจิตสารธารณะ  มี
ส่วนอยากช่วยเหลือสังคม 
โดยไม่มุ่งหวงัผล  

พนกังาน, ลูกบา้น,     
ชุมชน และสังคม 

4. ปลูกจิตสาํนึกในการทาํความดีร่วมกนั 
มีกิจกรรมต่างๆ เช่น ใส่บาตรร่วมกนักบั
ลูกบา้น , กิจกรรมวนัสาํคญัทางศาสนา 
วนัประเพณีต่างๆ  ฯลฯ 

ทุกโครงการ ยกระดบัจิตใจใหมี้ความ
จิตใจ          ที�ดีงาม โดยใช้
ศาสนาเป็นจุดรวมศูนยก์ลาง   
มีความเอืUออาทรต่อกนั    ทาํ
ใหเ้กิดมิตรสัมพนัธ์ที�ดี  

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

5. ปฏิบติัตามกฏระเบียบ ตลท.และ 
ก.ล.ต. และกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
และคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ใหไ้ดรั้บ
ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา 
โปร่งใส 

ส่วนงานกาํกบั
ดูแลกิจการ และ
นกัลงทุน
สัมพนัธ์ 

ผูถื้อหุน้, นกัลงทุน จะ
รับทราบขอ้มูลธุรกิจ และ
นาํไปใชต้ดัสินใจลงทุนไดใ้น
อนาคตอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผูถื้อหุน้ และนกั
ลงทุน 
และผูที้�เกี�ยวขอ้ง 

6. การเพิ�มมูลค่า และรักษาสิ�งแวดลอ้ม 
และปรับปรุงทศันียภาพในโครงการ 

     

ทุกโครงการ ลดตน้ทุนงานบริการ และมี
สภาพแวดลอ้มที�ดีขึUน  

พนกังาน, ลูกบา้น,    
ลูกคา้ที�เยี�ยมชม      
โครงการ 

7. การพฒันารักษาความปลอดภยัใหมี้
คุณภาพ 

ทุกโครงการ ความเชื�อมั�นในความ
ปลอดภยัต่อชีวติ และ
ทรัพยสิ์น 

พนกังาน, ลูกบา้น,    
ลูกคา้  
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กจิกรรมที�เชื�อมโยงกบัการทาํ CSR  ที�

ดําเนินการแล้วภายในบริษัท 

หน่วยงาน ประโยชน์ที�ได้รับ ผู้มีส่วนได้เสีย 

8. การวเิคราะห์หาขอ้บกพร่องของงาน
สาธารณูปโภค 

ทุกโครงการ รู้แนวทางในการป้องกนั
ปัญหาระบบงาน
สาธารณูปโภค  ลดตน้ทุน  
เกิดความเชื�อมั�นคุณภาพของ
โครงการ 

พนกังาน, ลูกบา้น,    
ลูกคา้ที�เยี�ยมชม      
โครงการ, ชุมชน 
และสังคม 

9. จดัสวนสาธารณะภายในโครงการ  ทุกโครงการ สร้างทศันียภาพภายใน
โครงการใหร่้มรื�นขึUน  

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 เอืUออาทรต่อเพื�อนร่วมงาน ซึ� งสิ�งเหล่านีUจะทาํใหเ้กิดเป็น
วฒันธรรมองคก์รที�ดีไดต่้อไปในอนาคต 

   10.4.1 พฒันาสภาพแวดลอ้มที�ดีให้กบัชุมชนและสังคม 

   บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อความรับผดิชอบต่อสังคม และช่วยให้การสนบัสนุนช่วยเหลือชุมชน กระทาํ
สิ�งที�ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมมาโดยตลอด จึงจดัให้มีโครงการและการจดักิจกรรมต่างๆ เพื�อช่วยเหลือสังคม
ดงักล่าวอยา่งต่อเนื�อง ซึ� งในปี 2560 บริษทัมีกิจกรรมเพื�อชุมชนและสังคม ดงันีU  

- โครงการบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
  เมื�อวนัที� 23 มิถุนายน 2560 บริษทัฯ จดักิจกรรมเพื�อสังคม รวบรวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เสืUอผา้ ของใช้
ต่างๆ ที�ไม่ไดใ้ชง้าน ไปมอบใหว้ดัสวนแกว้ไดใ้ชป้ระโยชน์   
วตัถุประสงคโ์ครงการ 

1. เพื�อเป็นการลดขยะอิเลคโทรนิคส์ 
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2. เพื�อปลูกจิตสาํนึกใหก้บัพนงังานในเรื�องของการแบ่งปัน การใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่า และการอนุรักษ์
สภาพแวดลอ้ม  

- โครงการร่วมบริจาคโลหิต 
 เมื�อวนัที� 22 กนัยายน 2560 บริษทัฯ จดักิจกรรมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย เพื�อทางศูนยบ์ริจาค
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไดน้าํโลหิตที�บริจาคในครัU งนีU  ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย ์ช่วยเหลือเพื�อนมนุษนย์
ต่อไป  
วตัถุประสงคโ์ครงการ 

1. กิจกรรมส่งเสริมใหพ้นกังานสนใจในการดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรง 
2. การบริจาคเพื�อช่วยเหลือสังคมและเพื�อนมนุษย ์

 - โครงการประดิษฐด์อกไมจ้นัทน์ 
 เมื�อวนัที� 14-23 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯ จดักิจกรรมประดิษฐ์ดอกไมจ้นัทน์ ทาํจากใจถวายพ่อ ณ 
ศูนยก์ารคา้สัมมากรเพลส สาขารามคาํแหง และสาขาราชพฤกษ์ เพื�อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลเดช 
 - โครงการร่วมปันนํUาใจบรรจุนํUา 
 เมื�อวนัที� 3 ตุลาคม 2560 บริษทัฯ จดักิจกรรมจิตอาสา ร่วมปันนํUาใจบรรจุนํUา ณ กรมทรัพยากรนํU าบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดล้อม เพื�อแจกจ่ายให้กับประชาชนที�ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลเดช 
 

  10.5 การป้องกนัการมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการคอร์รัปชั�น 
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกั และให้ความสําคญัโดยสนบัสนุนให้บริษทัฯ เขา้ร่วมเป็นบริษทัที�

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

นอกจากนีU  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 
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11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 

บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ�ง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที�
เพียงพอ และเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ เพื�อป้องกนัความเสียหายที�อาจจะเกิดขึUนกบับริษทัฯ โดยครอบคลุมทัUงดา้น
การเงิน การตรวจสอบดูแลทรัพยสิ์น การบริหารจดัการ การบริหารความเสี�ยง และการกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน รวมทัUง
ไดจ้ดัวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบปฏิบติังาน และบริษทัมอบหมายให้ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที�ปรึกษา
ธุรกิจ จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ทาํการตรวจสอบการปฏิบติังาน ตามแผนงานและประเมินการควบคุม
ภายใน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ�าเสมอ  

 บริษทัฯ ไดน้าํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี กาํหนดจรรยาบรรณ และระบบ Whistle Blower มาใช้อย่าง
ต่อเนื�อง โดยกาํหนดใหพ้นกังานทุกคนไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และจรรยาบรรณที�กาํหนดไว ้รวมทัUง
การมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลที�เป็นประโยชน์ ตลอดจนเรื�องอนัจะทาํใหบ้ริษทัเสียหายตามช่องทางที�กาํหนดไว ้  

ในการประเมินการบริหารความเสี�ยง บริษทัฯไดแ้ต่งตัUงคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ประเมินและบริหาร
ความเสี� ยง มีการสอบทานความเสี�ยงเป็นรายไตรมาสเพื�อจะได้จดัการกบัความเสี�ยงให้เหมาะสม ทนัเวลา โดยการ
กาํหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัUงมีการติดตามผลอย่างต่อเนื�อง ความเสี�ยงที�
สาํคญัไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้    

12 รายการระหว่างกัน  

ในระหว่างปี บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจที�สําคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ซึ� งรายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที�ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการที�
เกี�ยวขอ้งกนัเหล่านัUน ซึ� งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันีU   
รายการระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน)

ปี 2559 ปี 2560
บริษทัฯ จ่ายดอกเบีUย บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั - 0.21
บริษทั เพียวสัมมากร รับรายไดจ้ากการใหบ้ริการพืนที�ส่วนกลางสาํนกังาน 0.57 0.65
ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
(บริษทัยอ่ย)

รายการระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั

ปี 2559 ปี 2560
บริษทัฯ รับรายไดจ้ากการใหเ้ช่าที�ดิน นายสัจจา เจนธรรมนุกูล กรรมการของบริษทั เป็นกรรมการของ 0.54 0.68

จ่ายค่านํU ามนั บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั 0.48 0.42
บริษทั เพียวสัมมากร รับรายไดจ้ากการใหเ้ช่าสํานกังาน 1.13 1.14
ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั รับรายไดจ้ากการใหบ้ริการพืนที�ส่วนกลางสาํนกังาน 2.17 2.31
(บริษทัยอ่ย) จ่ายค่านํU ามนั - 0.03

จาํนวนเงิน (ลา้นบาท)

จาํนวนเงิน (ลา้นบาท)

ลกัษณะรายการ

ลกัษณะรายการ

ลกัษณะความสัมพนัธ์

ลกัษณะความสัมพนัธ์
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ส่วนที� 
 

13.  ข้อมูลทางการเงินที�สําคัญ 

 13.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบแสดงฐานะการงนิ
 ณ วนัที� 31 ธันวาคม
             สินทรัพย์

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

     เงินลงทุนชั�วคราว

     ลูกหนี"การคา้และลูกหนี" อื�น

     ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์

     เงินมดัจาํจ่ายค่าที�ดิน

     เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา

     สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

     เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ"าประกนั

     ที�ดินรอการพฒันา

     อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

     อาคารและอุปกรณ์ 

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

รวมสินทรัพย์

 

ส่วนที� 3 : ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

45,234,775        1.19% 27,112,864        0.70%

38,017,051        1.00% 32,001,346        0.83%

32,452,260        0.85% 33,428,730        0.87%

2,403,880,649   63.30% 2,115,782,442   54.99%

7,136,519          0.19% -                     0.00%

19,547,138        0.51% 15,103,719        0.39%

5,132,604          0.14% 11,149,889        0.29%

2,551,400,996   67.19% 2,234,578,990   58.08%

-                     0.00% 10,383,705        0.27%

340,022,516      8.95% 694,724,774      18.06%

803,238,213      21.15% 804,754,130      20.92%

68,464,745        1.80% 73,118,150        1.90%

18,003,591        0.47% 19,956,091        0.52%

16,198,647        0.43% 10,046,357        0.26%

1,245,927,712   32.81% 1,612,983,207   41.92%

3,797,328,708   100.00% 3,847,562,197   100.00%

2560 2559
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ร้อยละ บาท ร้อยละ

0.70% 22,874,670        0.61%

0.83% 200,292,504      5.34%

0.87% 29,360,284        0.78%

54.99% 1,214,723,413   32.40%

0.00% -                     0.00%

0.39% 5,433,528          0.14%

0.29% 3,560,206          0.09%

58.08% 1,476,244,605   39.38%

0.27% -                     0.00%

18.06% 1,409,879,546   37.61%

20.92% 749,712,320      20.00%

1.90% 73,994,917        1.97%

0.52% 28,896,213        0.77%

0.26% 9,958,575          0.27%

41.92% 2,272,441,571   60.62%

100.00% 3,748,686,176   100.00%

2558
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งบแสดงฐานะการงนิ
 ณ วนัที� 31 ธันวาคม
หนี5สินหมุนเวยีน

   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั"นจากสถาบนัการเงิน

   เจา้หนี"การคา้และเจา้หนี" อื�น

   เงินกูย้ืมระยะสั"นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั

   เงินกูย้ืมระยะสั"นจากกิจการอื�น

   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้

   ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี

   เงินประกนัการเช่ารับที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย

   หนี" สินหมุนเวียนอื�น

รวมหนี5สินหมุนเวยีน

หนี5สินไม่หมุนเวยีน

   เงินกูย้ืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนด

        ชาํระภายในหนึ�งปี

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน

   เงินประกนัการเช่ารับ - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนด

        ชาํระภายในหนึ�งปี

   หนี" สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี5สินไม่หมุนเวยีน

รวมหนี5สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

        ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้

        จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  

     ส่วนตํ�ากวา่ทุนจากการเปลี�ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ส่วนของผู้มส่ีวนได้เสียที�ไม่มอีํานาจควบคุมของบ

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี5สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั"นจากสถาบนัการเงิน 180,431,000      4.75% 236,228,339      6.14%

132,570,868      3.49% 156,289,314      4.06%

0.00% -                     0.00%

294,649,665      7.76% 466,248,501      12.12%

41,067,056        1.08% 47,680,072        1.24%
   ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 80,650,954        2.12% 156,586,357      4.07%
   เงินประกนัการเช่ารับที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 23,349,873        0.61% 16,264,297        0.42%

2,740,290          0.07% -                     0.00%

10,095,951        0.27% 10,363,696        0.27%

765,555,657      20.16% 1,089,660,576   28.32%

667,368,776      17.57% 437,881,436      11.38%

15,523,828        0.41% 19,889,675        0.52%

สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนด

29,714,666        0.78% 34,660,274        0.90%

9,730,894          0.26% 11,082,736        0.29%

722,338,164      19.02% 503,514,121      13.09%

1,487,893,821   39.18% 1,593,174,697   41.41%

641,800,446 16.90% 589,410,340 15.32%

636,258,408 16.76% 636,258,408 16.54%

64,180,303 1.69% 58,941,034 1.53%

1,034,212,994 27.24% 1,036,794,982 26.95%

     ส่วนตํ�ากวา่ทุนจากการเปลี�ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบ.ยอ่ย (67,017,264) -1.76% (67,017,264) -1.74%

2,309,434,887 60.82% 2,254,387,500 58.59%
ส่วนของผู้มส่ีวนได้เสียที�ไม่มอีํานาจควบคุมของบ.ย่อย -                     0.00% -                     0.00%

2,309,434,887 60.82% 2,254,387,500 58.59%

3,797,328,708 100.00% 3,847,562,197 100.00%

2560 2559

 
 

47 

 

ร้อยละ บาท ร้อยละ

6.14% 2,473,528          0.07%

4.06% 153,095,255      4.08%

0.00% -                     0.00%

12.12% 394,078,061      10.51%

1.24% 53,397,380        1.42%

4.07% 261,617,422      6.98%

0.42% 22,513,738        0.60%

0.00% 18,320,977        0.49%

0.27% 9,859,840          0.26%

28.32% 915,356,201      24.42%

11.38% 370,040,024      9.87%

0.52% 54,082,777        1.44%

0.90% 23,156,809        0.62%

0.29% 11,510,877        0.31%

13.09% 458,790,487      12.24%

41.41% 1,374,146,688   36.66%

15.32% 589,410,340 15.72%

16.54% 636,258,408 16.97%

1.53% 58,941,034 1.57%

26.95% 1,001,781,930 26.72%

-1.74% -                     0.00%

58.59% 2,286,391,712 60.99%

0.00% 88,147,776 2.35%

58.59% 2,374,539,488 63.34%

100.00% 3,748,686,176 100.00%

2558
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31  ธันวาคม
รายได้

        รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์

        รายไดจ้ากการใหเ้ช่า

        รายไดค้่าบริการ

        รายไดอื้�น
รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

    ตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพย์

    ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า

    ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ

   ค่าใชจ่้ายในการขาย

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

กําไรสําหรับปี

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

    - สุทธิจากภาษีเงินได้

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั"นพื"นฐาน
     กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

บาท ร้อยละ บาท

937,492,782      77.35% 882,823,145      

109,617,276      9.04% 103,132,048      

158,770,898      13.10% 161,800,637      

6,097,374          0.50% 99,103,239        

1,211,978,330   100.00% 1,246,859,069   100.00%

667,079,215      55.04% 654,307,614      

36,647,480        3.02% 32,031,916        

137,449,329      11.34% 154,857,499      

88,102,500        7.27% 86,941,691        

154,552,234      12.75% 143,990,604      

1,083,830,758   89.43% 1,072,129,324   
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 128,147,572      10.57% 174,729,745      

53,577,704        4.42% 36,360,813        

74,569,868 6.15% 138,368,932

18,432,519        1.52% 29,942,393        

56,137,349 4.63% 108,426,539

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

5,460,293 0.45% 2,916,094

5,460,293          0.45% 2,916,094          

61,597,642 5.08% 111,342,633

56,137,349 4.63% 102,826,175
ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                     0.00% 5,600,364

56,137,349 4.63% 108,426,539

61,597,642 5.08% 105,742,269
ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                     0.00% 5,600,364

61,597,642 5.08% 111,342,633

(ปรับปรุงใหม่)

0.09                   0.16                   

2560 2559
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ร้อยละ บาท ร้อยละ

70.80% 1,252,769,027   83.02%

8.27% 81,740,430        5.42%

12.98% 154,817,798      10.26%

7.95% 19,652,864        1.30%

100.00% 1,508,980,119   100.00%

52.48% 855,330,328      56.68%

2.57% 25,788,500        1.71%

12.42% 147,884,932      9.80%

6.97% 130,420,144      8.64%

11.55% 157,315,369      10.43%

85.99% 1,316,739,273   87.26%

14.01% 192,240,846      12.74%

2.92% 35,471,193        2.35%

11.10% 156,769,653 10.39%

2.40% 34,260,431        2.27%

8.70% 122,509,222 8.12%

0.23% -                     0.00%

0.23% -                     0.00%

8.93% 122,509,222 8.12%

8.25% 121,655,546 8.06%

0.45% 853,676 0.06%

8.70% 122,509,222 8.12%

8.48% 121,655,546 8.06%

0.45% 853,676 0.06%

8.93% 122,509,222 8.12%

0.21                   

2558



แบบ 56-1 ปี 2560 

 

งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31  ธันวาคม
กระแสเงนิสดจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน

   กาํไรก่อนภาษี

   รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

        เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

        ค่าเสื�อมราคา

        ค่าเผื�อหนี"สงสยัจะสูญ

        ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย

        รายไดจ้ากการรับโอนอาคารใหเ้ช่า

        กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั�วคราว

        ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์

        ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์

        รายไดจ้ากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าที�ยงัไม่ถือเป็นรายได้

        สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 

        ค่าใชจ่้ายดอกเบี"ย

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

     และหนี5สินดาํเนินงาน

     สินทรัพย์ดาํเนินงาน(เพิ�มขึ5น)ลดลง

        ลูกหนี"การคา้และลูกหนี" อื�น

        ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์

        เงินมดัจาํจ่ายค่าที�ดิน

        เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา

        สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 

        ที�ดินรอการพฒันา

        สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น

     หนี5สินดาํเนินงานเพิ�มขึ5น(ลดลง)

        เจา้หนี"การคา้และเจา้หนี" อื�น

        เงินมดัจาํรับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้

        เงินประกนัการเช่า

        หนี" สินหมุนเวียนอื�น

        สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน

        หนี" สินไม่หมุนเวียนอื�น

    เงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

        จ่ายดอกเบี"ย

        จ่ายภาษีเงินได้

    เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กจิกรรมดาํเนินงาน

74,569,868              138,368,932            

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

45,623,429              46,352,235              

11,475,455              10,107,420              

        ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                                                 

-                           (79,623,120)             

(216,562)                  (1,796,432)               

ตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 62,898                     2,611,081                

-                                                     

        รายไดจ้ากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าที�ยงัไม่ถือเป็นรายได้ (15,909,320)             (14,794,874)             

        สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (โอนกลบั) 3,913,691                (4,055,762)               

50,493,087              33,991,650              

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

170,012,546            131,165,688            

(10,498,985)             (14,175,866)             

        ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 272,874,188            342,255,628            

(7,136,519)                                         

(4,443,419)               (9,670,191)               

(1,623,355)                                   

(197,176,247)           (521,318,098)           

(1,077,430)                                 

(24,539,937)             3,304,565                

        เงินมดัจาํรับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 8,066,172                7,777,733                

2,139,968                5,254,024                

(267,746)                                    

        สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (1,454,172)               (26,492,223)             

2,828,378                3,669,512                

207,703,442            (77,145,705)             

(39,249,468)             (27,474,711)             

(15,489,139)             (51,107,224)             

152,964,835            (155,727,640)           

2560 2559
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138,368,932 156,769,653            

46,352,235 46,544,453              

10,107,420 9,709,359                

4,558                       -                           

(79,623,120) -                           

(1,796,432) -                           

2,611,081 8,580,681                

-                           2,040,932                

(14,794,874) (15,148,473)             

(4,055,762) 7,124,679                

33,991,650 34,608,612              

131,165,688 250,229,896            

(14,175,866) (9,028,527)               

342,255,628 317,812,195            

-                           -                           

(9,670,191) 30,914,006              

50,957                     5,396,969                

(521,318,098) (384,556,946)           

528,709                   3,952,897                

3,304,565 (44,137,840)             

7,777,733 23,589,016              

5,254,024 (884,216)                  

503,857                   170,738                   

(26,492,223) (12,079,608)             

3,669,512 211,134                   

(77,145,705) 181,589,714            

(27,474,711) (58,288,336)             

(51,107,224) (28,390,777)             

(155,727,640) 94,910,601              

25582559
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31  ธันวาคม
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

     ซื"อเงินลงทุนชั�วคราว

     เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั�วคราว

     เงินฝากธนาคารที�มีภาระผุกพนั(เพิ�มขึ"น)ลดลง

     ซื"อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

     เงินสดจ่ายสุทธิจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย

     ซื"ออสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน

     ซื"ออาคารและอุปกรณ์

     เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั"นจาก

        สถาบนัการเงินเพิ�มขึ"น (ลดลง)

     เงินกูยื้มระยะสั"นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ"น 

     เงินกูยื้มระยะสั"นจากกิจการอื�นเพิ�มขึ"น (ลดลง

     เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

     ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

     จ่ายเงินปันผล

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ5น (ลดลง

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี

 

(316,405,645)           (775,000,000)           

     เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั�วคราว 310,606,502            945,087,591            

ลดลง 10,383,705              (10,383,705)             

-                           (160,649,860)           

     เงินสดจ่ายสุทธิจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                                            

(26,288,453)             (1,543,305)               

(13,229,791)             (22,021,524)             

1,269                                           

(34,932,413)             (24,562,317)             

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั"นจาก

(60,746,720)             233,292,202            

     เงินกูยื้มระยะสั"นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ"น (ลดลง) -                                                     

ลดลง). (186,165,473)           59,154,819              

     เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 474,522,116            284,789,300            

     ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (320,970,179)           (321,978,953)           

(6,550,255)               (70,729,217)             

กจิกรรมจัดหาเงนิ (99,910,511)             184,528,151            

ลดลง) สุทธิ 18,121,911              4,238,194                

27,112,864              22,874,670              

45,234,775              27,112,864              
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(775,000,000) (713,800,000)           

945,087,591 536,507,495            

(10,383,705) -                           

(160,649,860) -                           

(111,103)                  -                           

(1,543,305) (1,100,916)               

(22,021,524) (17,830,221)             

59,589                     236,417                   

(24,562,317) (195,987,225)           

233,292,202 (27,526,472)             

-                           (8,000,000)               

59,154,819 388,156,122            

284,789,300 293,194,000            

(321,978,953) (453,708,640)           

(70,729,217) (88,396,386)             

184,528,151 103,718,624            

4,238,194 2,642,000                

22,874,670 20,232,670              

27,112,864 22,874,670              

25582559
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14. การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ  

ภาพรวมของผลการดําเนินงาน 

 ในปีพ.ศ.2560ที�ผา่นมาเศรษฐกิจของประเ
อตัราที�สูงขึ"นต่อเนื�องมา 3 ปีบ่งบอกถึงการค่อยๆฟื" นตวัของเศรษฐกิจ แต่มูลค่าการโอนกรรมสิทธิM ที�อยูอ่าศยัในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลปี 2560 ยงัคงลดลงประมาณร้อยละ 
ตวัไม่ดีเท่าที�ควร เหตุผลหลกัมาจากศกัยภาพของผูที้�จะกูซื้"อที�อยูอ่าศยัซึ� งมีภาระหนี" อื�นสูง ทาํให้ธนาคารพาณิชยพ์ิจารณา

อตัราส่วนทางการเงนิ (Ratio Analysis

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio

อตัรส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี"  (เท่า)
ระยะเวลาชาํระหนี"  (วนั)
 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร 

อตัรากาํไรขั"นตน้ (%)
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%)
อตัรากาํไรสุทธิ (%)
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า)

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

อตัราส่วนหนี" สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี"ย (
อตัราส่วนหนี" สินต่อสินทรัพยร์วม (%)

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)

การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ   

เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตขึ"นจากปี 2559เพียงเล็กนอ้ย
ปีบ่งบอกถึงการค่อยๆฟื" นตวัของเศรษฐกิจ แต่มูลค่าการโอนกรรมสิทธิM ที�อยูอ่าศยัในกรุงเทพฯ

ยงัคงลดลงประมาณร้อยละ 3.7 เมื�อเทียบกบัปี 2559 แสดงให้เห็นวา่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยย์งัฟื" น
ตวัไม่ดีเท่าที�ควร เหตุผลหลกัมาจากศกัยภาพของผูที้�จะกูซื้"อที�อยูอ่าศยัซึ� งมีภาระหนี" อื�นสูง ทาํให้ธนาคารพาณิชยพ์ิจารณา

Ratio Analysis) 2560 2559

Liquidity Ratio)

3.33 2.05
0.11 0.05
6.35 5.38
57 67

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

30.24 26.71
10.57 14.01
4.63 8.25
2.43 4.56

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)

1.48 2.67
%) 7.85 13.32

0.32 0.32

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)

(เท่า) 0.64 0.71
(เท่า) 5.29 (2.81)
) 39.18 41.41

57.16 57.32
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เพียงเล็กนอ้ยเป็นการเติบโตใน
ปีบ่งบอกถึงการค่อยๆฟื" นตวัของเศรษฐกิจ แต่มูลค่าการโอนกรรมสิทธิM ที�อยูอ่าศยัในกรุงเทพฯ

แสดงให้เห็นวา่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยย์งัฟื" น
ตวัไม่ดีเท่าที�ควร เหตุผลหลกัมาจากศกัยภาพของผูที้�จะกูซื้"อที�อยูอ่าศยัซึ� งมีภาระหนี" อื�นสูง ทาํให้ธนาคารพาณิชยพ์ิจารณา

2559 2558

2.05 1.61
0.05 0.24
5.38 6.72
67 54

26.71 30.91
14.01 12.74
8.25 8.06
4.56 5.12

2.67 3.25
13.32 16.79
0.32 0.40

0.71 0.58
(2.81) 3.12
41.41 36.66

57.32 58.14
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ไม่ปล่อยสินเชื�อเพื�อกูซื้"อที�อยูอ่าศยั หรือใหกู้้
ต่อการเติบโตของบริษทัฯ ในการขายอสังหาริมทรัพยป์ระเภทที�อยูอ่าศยั

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯในปี 2560

ปี 2560บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 
ละ 2.80จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ� งมี

 รายไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จากธุรกิจอสังหาริมทรัพยคิ์ดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
จากธุรกิจอสังหาริมทรัพยคิ์ดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

 รายไดจ้ากการขายปี 2560 เท่ากบั 
เพิ�มขึ" นคิดเป็นร้อยละ 6.19สําหรับปี 
ประกอบดว้ยรายได้จากการพฒันาที�ดิน
อาคารชุด เมื�อบริษทัฯ ไดท้าํการโอนกรรมสิทธิM แก่ผูซื้"อเรียบร้อยแลว้    

 รายไดจ้ากการขายหลกัของบริษทัฯ 
แนวดิ�งรายไดจ้ากอีกธุรกิจที�สําคญัของบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั ทาํธุรกิจหลกัดา้น
ศูนยก์ารคา้ชุมชน (Community mall) 
การเงินรวมมีการเปลี�ยนแปลงในปี 25
และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าจาํนวน 
เดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 6.49ลา้นบาท คิดเป็นเพิ�มขึ"นร้อยละ 
การใหเ้ช่าจาํนวน103.13ลา้นบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

 รายไดค้่าบริการของบริษทัฯ 
รายไดร้วม ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 
บริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากค่าบริการจาํนวน

 ค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2560 
และ86.94ลา้นบาท ตามลาํดบั มีสัดส่วนต่อร
การขายเมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน
ค่าใชจ่้ายในการโอนกรรมสิทธิM ที�ดิน บา้น

 ค่าใชจ่้ายในการบริหารปี 2560
บาทและ143.99ลา้นบาท ตามลาํดบั มีสัดส่วนต่อรายไดร้วมคิดเป็
ค่าใชจ่้ายในการบริหารเมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน

ไม่ปล่อยสินเชื�อเพื�อกูซื้"อที�อยูอ่าศยั หรือใหกู้ไ้ม่เตม็จาํนวนที�ลูกคา้ตอ้งการ กอปรกบัการแข่งขนัที�สูง ทาํให้ส่งผลกระทบ
ต่อการเติบโตของบริษทัฯ ในการขายอสังหาริมทรัพยป์ระเภทที�อยูอ่าศยั 
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และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 1,211.98ลา้นบาท ลดลง34.88ลา้นบาท 
ซึ� งมีรายไดร้วม1,246.86ลา้นบาท 

บริษทัยอ่ยส่วนใหญ่มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยปี์ 2560บริษทั
จากธุรกิจอสังหาริมทรัพยคิ์ดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.39 ของรายไดร้วม สําหรับปี 2559 บริษทั
จากธุรกิจอสังหาริมทรัพยคิ์ดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.07ของรายไดร้วม 

เท่ากบั 937.49ลา้นบาท เพิ�มขึ"นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 
สําหรับปี 2559มีรายได้จากการขายเท่ากับ 882.82ล้านบาท 

ะกอบดว้ยรายได้จากการพฒันาที�ดิน และก่อสร้างอสังหาริมทรัพยเ์พื�อขาย รับรู้รายไดจ้ากการขายที�ดินบา้น
ไดท้าํการโอนกรรมสิทธิM แก่ผูซื้"อเรียบร้อยแลว้     

ลกัของบริษทัฯ มาจากการจาํหน่ายโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื�ออยู่อาศยัแนวราบ
กธุรกิจที�สําคญัของบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั ทาํธุรกิจหลกัดา้น
Community mall) ซึ� งรายไดห้ลกัจะเป็นรายไดจ้ากการให้เช่า และรายไดค้่าบริการ จึงมีผลทาํให้งบ

2560เมื�อเทียบกบัปี 2559ซึ� งรายการที�เป็นสาระสําคญัหลกัๆ 
จาํนวน 109.62ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.04ของรายไดร้วม เพิ�มขึ"นจากช่วง

ลา้นบาท คิดเป็นเพิ�มขึ"นร้อยละ 6.29สําหรับปี 2559บริษทั
ลา้นบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.27ของรายไดร้วม    

ฯ และบริษทัย่อยปี 2560 เท่ากบั158.77ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 3.03ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 1

บริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากค่าบริการจาํนวน161.80ลา้นบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.98ของรายไดร้วม 

 และปี 2559บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายจาํนวน 
มีสัดส่วนต่อรายไดร้วมคิดเป็นร้อยละ 7.27และ6.97ตามลาํดบั สําหรับปี

การขายเมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนเพิ�มขึ"นเป็นจาํนวนเงิน 1.16ล้านบาท เพิ�มขี"น
โอนกรรมสิทธิM ที�ดิน บา้น และอาคารชุดที�เพิ�มตามยอดการรับรู้รายไดที้�เพิ�มขึ"น

60 และปี 2559บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนว
ตามลาํดบั มีสัดส่วนต่อรายไดร้วมคิดเป็นร้อยละ12.75และ11

ค่าใชจ่้ายในการบริหารเมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนเพิ�มขึ"นเป็นจาํนวนเงิน 10.56ลา้นบาท
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ไม่เตม็จาํนวนที�ลูกคา้ตอ้งการ กอปรกบัการแข่งขนัที�สูง ทาํให้ส่งผลกระทบ

ลา้นบาท หรือคิดเป็นรายไดล้ดลงร้อย

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายได้
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายได้

จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 54.67ลา้นบาท  
ล้านบาท ซึ� งรายได้จากการขาย 

รับรู้รายไดจ้ากการขายที�ดินบา้น และ

โครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื�ออยู่อาศยัแนวราบ และ
กธุรกิจที�สําคญัของบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั ทาํธุรกิจหลกัดา้น

า และรายไดค้่าบริการ จึงมีผลทาํให้งบ
ซึ� งรายการที�เป็นสาระสําคญัหลกัๆ ดงันี"  ปี 2560บริษทัฯ 

ของรายไดร้วม เพิ�มขึ"นจากช่วง
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้าก

ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.10ของ
.87สําหรับปี 2559บริษทัฯและ

ของรายไดร้วม  

ทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายจาํนวน 88.10ลา้นบาท
ตามลาํดบั สําหรับปี 2560ค่าใชจ่้ายใน

เพิ�มขี"นคิดเป็นร้อยละ 1.33เกิดจาก
เพิ�มขึ"นจากปีก่อน   

อยมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน154.55ลา้น
11.55ตามลาํดบั สําหรับปี 2560

ลา้นบาท เพิ�มขึ"นคิดเป็นร้อยละ
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7.33  ส่วนหนี�งเกิดจากการซ่อมแซมสาธารณูปโภคในโครงการเพื�อ
หมู่บา้นจดัสรรในอนาคต 

 (ข) ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม
บาท ตามลาํดบั ลดลงจากปี 2559เป็นจาํนวนเงิน 

 สินทรัพยห์มุนเวยีน ณ สิ"นปี25
เป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ 
อสังหาริมทรัพยโ์ดยการสร้างบา้นก่อนขาย
นั"นป็นเงินลงทุนระยะสั"น เงินมดัจาํค่าที�ดินเพื�อพฒันาโครงการใหม่ 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ณ สิ"นปี
คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วม ร้อยละ 
ดาํเนินการพฒันาของบริษทัฯ และบริษทัย่อยรวมทั"งค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้ง 
2560และ ปี 2559เท่ากบั 340.02ลา้นบาท และ 
สินทรัพยห์มุนเวียนเมื�อเริ�มทาํการพฒันาโค
และอาคารใหเ้ช่า แสดงมูลค่าราคาทุนณ สิ"นปี

หนี5สิน 

 บริษทัฯ และบริษทั่ยอ่ยมีหนี" สินรวม ณ 
บาท ตามลาํดบั ลดลงจากปี 2559 เป็นจาํนวนเงิน
ประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั"นจากสถาบนัการเงิน
อื�นจาํนวน 132.57ลา้นบาทเงินกูย้มืระยะสั"นจากกิจการอื�น 
ภายในหนึ�งปีจาํนวน 80.65ลา้นบาท และ
ชาํระคืนหนี"ไดต้ามกาํหนด 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

  งบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
2559 ส่วนของผูถื้อหุ้นมีจาํนวนเงินเท่ากบั 
อตัราร้อยละ 2.44 

 

เกิดจากการซ่อมแซมสาธารณูปโภคในโครงการเพื�อเตรียมส่งมอบพื"นที�ส่วนกลางให้กับนิติบุคคล

ยอ่ยมีสินทรัพยร์วม ณ สิ"นปี 2560และปี 2559จาํนวน 3,797.33
เป็นจาํนวนเงิน 50.23ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 1.31แยกไดด้งันี"

2560 และปี2559จาํนวนเงิน 2,551.40ลา้นบาท และ 2
ร้อยละ 67.19และร้อยละ 58.08ตามลําดับ เนื�องจากบริษัท

งบา้นก่อนขาย สินทรัพยห์มุนเวียนส่วนใหญ่คือที�ดิน และงานระหว่างก่อสร้าง 
ค่าที�ดินเพื�อพฒันาโครงการใหม่ และเงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาตามสัญญาจา้ง 

ณ สิ"นปี2560 และปี 2559จาํนวนเงิน 1,245.93ลา้นบาท และ 
คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วม ร้อยละ 32.81และร้อยละ 41.92ตามลาํดบับริษทัฯ ไดแ้ยกแสดงรายการที�ดินที�ยงัไม่ได้

และบริษทัย่อยรวมทั"งค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้ง โดยแสดงไวเ้ป็นที�ดินรอการพฒันา ณ สิ"นปี 
ลา้นบาท และ 694.72ลา้นบาท ตามลาํดบั และจะแสดงรายการดงักล่าวไวใ้นส่วนของ

สินทรัพยห์มุนเวียนเมื�อเริ�มทาํการพฒันาโครงการ และมีอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ซึ� งประกอบไปดว้ยที�ดิน
ณ สิ"นปี2560และ ปี 2559เท่ากบั 803.24ลา้นบาท และ 

และบริษทั่ยอ่ยมีหนี" สินรวม ณ สิ"นปี 2560 และ ปี2559จาํนวน 1,487.89
เป็นจาํนวนเงิน105.28 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 6.61

เบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั"นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 180.43 ลา้นบาท
เงินกูย้มืระยะสั"นจากกิจการอื�น 294.65 ลา้นบาท ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระ

และเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 667.37ลา้นบาท ที�ผา่นมาบริษทั

ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีส่วนของผูถื้อหุ้น จาํนวน 
เงินเท่ากบั 2,254.39ลา้นบาท เพิ�มขึ"นจากปีก่อน จาํนวน 
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งมอบพื"นที�ส่วนกลางให้กับนิติบุคคล

33 ลา้นบาทและ 3,847.56 ลา้น
แยกไดด้งันี"  

2,234.58ลา้นบาทตามลาํดบั คิด
ตามลําดับ เนื�องจากบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจพัฒนา

พยห์มุนเวียนส่วนใหญ่คือที�ดิน และงานระหว่างก่อสร้าง นอกจาก
และเงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาตามสัญญาจา้ง  

ลา้นบาท และ 1,612.98ลา้นบาทตามลาํดบั 
ตามลาํดบับริษทัฯ ไดแ้ยกแสดงรายการที�ดินที�ยงัไม่ได้

โดยแสดงไวเ้ป็นที�ดินรอการพฒันา ณ สิ"นปี 
และจะแสดงรายการดงักล่าวไวใ้นส่วนของ

และมีอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ซึ� งประกอบไปดว้ยที�ดินให้เช่า 
านบาท และ 804.75 ลา้นบาท ตามลาํดบั   

89 ลา้นบาท และ 1,593.17 ลา้น
61ณ สิ"นปี 2560หนี" สินที�สําคญั

ลา้นบาท เจา้หนี"การคา้และเจา้หนี"
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระ

ที�ผา่นมาบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยได้

บริษทัฯมีส่วนของผูถื้อหุ้น จาํนวน 2,309.43ลา้นบาท เทียบกบัปี 
จากปีก่อน จาํนวน 55.04 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
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กระแสเงินสด 

 ปี 2560บริษทัฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ"น
2560 จาํนวน 27.11ลา้นบาท เพิ�มขึ"นเป็น 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 

ปี 2560บริษทัฯมีมูลค่าตามบญัชี

วเิคราะห์อตัราส่วนการเงินที�สําคัญ 

1. การวเิคราะห์อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน

 ปี 2560บริษทัฯมีอตัราส่วนสภาพคล่อง จาํนวน 

2. การวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

 ปี 2560บริษทัฯมีอตัราผลตอบแทน
หมุนเวยีนของสินทรัพยจ์าํนวน 0.32 เท่าซึ� ง
กบั ปี 2559 อยูที่�ร้อยละ 13.32 

3. การวเิคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร

 ปี 2560บริษทัฯมีอตัรากาํไรขั"นตน้ร้อยละ 
ดาํเนินงานร้อยละ 10.57 เทียบกบัปี 255
8.25 และมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้

4. การวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 

 ปี 2560 บริษทัฯมีอตัราส่วนหนี" สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
ดงักล่าวถือว่าอยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ�า จึงทาํให้สถานะการเงินของบริษทัฯมีความมั�นคง อตัราส่วนหนี" สินต่อสินทรัพย์
รวมร้อยละ 39.18เทียบกบั ปี 2559มีอตัราร้อยละ 
และมีอตัราส่วนการจ่ายปันผลร้อยละ 

 ข้อมูลอื�นที�เกี�ยวข้อง 

  14.1  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให ้

• ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในรอบปีบญัชีที�ผา่นมาเป็นจาํนวนเงินรวม

• สาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสังกดับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและ
 สาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปีบญัชีที�ผา่นมามีจาํนวนเงินรวม

บริษทัฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ"น18.12ลา้นบาท ทาํใหเ้งินสดยกมา ณ วนัที� 
ลา้นบาท เพิ�มขึ"นเป็น 45.23ลา้นบาท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

บริษทัฯมีมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้เท่ากบั 3.60เทียบกบั ปี 2559เท่ากบั 3.82 

การวเิคราะห์อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน 

บริษทัฯมีอตัราส่วนสภาพคล่อง จาํนวน 3.33 เท่า เทียบกบั ปี 2559 จาํนวน 

การวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ 1.48เทียบกบั ปี 2559มีอตัราร้อยละ 
เท่าซึ� งเท่ากบั ปี 2559ส่วนอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าว

การวเิคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร 

บริษทัฯมีอตัรากาํไรขั"นตน้ร้อยละ 30.24 เทียบกบั ปี 2559มีอตัราร้อยละ26
2559มีอตัราร้อยละ 14.01และมีอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบั

บแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ ร้อยละ2.43 เทียบกบัปี 2559มีอตัราร้อยละ 4

วนหนี" สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 0.64เทียบกบัปี 255
ดงักล่าวถือว่าอยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ�า จึงทาํให้สถานะการเงินของบริษทัฯมีความมั�นคง อตัราส่วนหนี" สินต่อสินทรัพย์

มีอตัราร้อยละ 41.41อตัราส่วนกาํไรต่อหุ้นเท่ากบั 0.09
และมีอตัราส่วนการจ่ายปันผลร้อยละ 57.16เทียบกบั ปี 2559มีอตัราร้อยละ57.32 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให ้ 

ในรอบปีบญัชีที�ผา่นมาเป็นจาํนวนเงินรวม........-......... 

สาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสังกดับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและ
สาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปีบญัชีที�ผา่นมามีจาํนวนเงินรวม1,
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ทาํใหเ้งินสดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 

จาํนวน 2.05เท่า   

มีอตัราร้อยละ 2.67มีอตัราการ
ส่วนอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร ร้อยละ 7.85 เทียบ

26.71มีอตัราส่วนกาํไรจากการ
และมีอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบั4.63เทียบกบัปี 2559เท่ากบั 

4.56 

2559 เท่ากบั 0.71ซึ� งอตัราส่วน
ดงักล่าวถือว่าอยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ�า จึงทาํให้สถานะการเงินของบริษทัฯมีความมั�นคง อตัราส่วนหนี" สินต่อสินทรัพย์

09เทียบกบั ปี 2559เท่ากบั  0.16

......... บาท 

สาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสังกดับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและ 
1,144,000บาท  



แบบ 56-1 ปี 2560 

 

 (บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน

  ค่าบริการอื�น  

บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื�น ไดแ้ก่ 

•  ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
อนาคตอนัเกิดจากการตกลงที�ยงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีที�ผา่นมามีจาํนวนเงินรวม

 • สํานกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสํานกังานบญัชี
ดงักล่าว ในรอบปีบญัชีที�ผา่น
การตกลงที�ยงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีที�ผา่นมามีจาํนวนเงินรวม

 

 

มหาชน) จาํนวน 900,000 บาทและบริษทัยอ่ย จาํนวน 244

จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื�น ไดแ้ก่ ค่าเดินทาง  ค่าถ่ายเอกสาร ใหแ้ก่

ฯ ในรอบปีบญัชีที�ผ่านมามีจาํนวนเงินรวม .........-..........
อนาคตอนัเกิดจากการตกลงที�ยงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีที�ผา่นมามีจาํนวนเงินรวม

สํานกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสํานกังานบญัชี
ดงักล่าว ในรอบปีบญัชีที�ผา่นมามีจาํนวนเงินรวม......18,637.-............บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจาก
การตกลงที�ยงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีที�ผา่นมามีจาํนวนเงินรวม........
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44,000 บาท) 

ใหแ้ก่ 

..........บาท และจะตอ้งจ่ายใน
อนาคตอนัเกิดจากการตกลงที�ยงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีที�ผา่นมามีจาํนวนเงินรวม.......-.....บาท 

สํานกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสํานกังานบญัชี
บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจาก

........-.......บาท 



ns
@

U U'Id
rl.llif s6-i ilzsso

vYY
R-l t:u :o{n ?1il €t fl 9t o.llro{1,oil4Ug

Aq n9) y 6t y I oal - I I I a v au
"u:uil [9tdouytlu1Jorya [uuilur[c{9t{:1ufl]:toryail:u01]Jfluilutta?q?ufi?l:J:eila:v?{ lJ:uYl10

v I y u I y 9/ h , dr d 14 | o q /yA o. q a -4-14-!- - --sl-^.^4^- -,y^ ^. y.q..
5u:ol'rTlJoryngt{no1?Qn9to{n:uft?u txJ[lJ1-rlyr0 tlJvn l144oudlniut'r9n4:0 ttJ119l1o{nmn?:9lo{tto{ tu

I
oadaoql

6{'l:vdlncu u0fl n'Ifl u 1r:uvrl,o:u :o.:?'l

(1) {ilnr:Gurrnvrloryovrr{nr:riufidq:Jrur'lurrrurrdq{{orynrl:v,f rfl'ld'tranrrlorynoelrrgnolo.:
y 6l o v j q 

^ 
o 4 as aq I I

n:un?u tuc{l:ydlnEUrnu?nrjgluvfl'l:r{u t{afl1:9t1tuu{lurravfl:srrdr{ild410{lJ:umttnsu:uvru0ulta?

(2) u3uhld',il'erl#fi:vrrnr:rilqrrue{oryafi6 rfrol#uulodrrl3u-m'ld'rflorrruudoryn1uri'rufirflugq

I
o o o aq au | | y y 9) { 

^"to 
ta€ u I

d]:Udlncuyr{1Jo{1J:uvrrrnuu:uvruouour{qnflo{n:ui'r?u[[a? 5']:Jvr{fi?uquettn lililn1:il4ilnn1il:vuil9l{na1']
a q vl 9e q 94 ol io 61 9/d la qa v I(3) U:Uyt t9r09t n4:J:UUUfl]:9t?UqilnlU tUTrq rrayn?uEilq[[a [Hilnl:uailfl91lLl:vlJUa{fl4'l?ttns

^ u tnrt tt 9) | a q - j 
-- o d - - | Y u 4

1l:uyl tgtrroito:Jafl]:lJ:st:Ju:yuufl1:n?unilR1u tu tu ?uyt 22 nilR]TtuI,25619rorud0lJUflJUttnvnfuvfl::llfl'l:
- 

q q 

- 

{ o

au gt & 4, , li I jo u 6l "-
a5?0dou10{u:um[[a? cxnn:oilficlJfl{llounv'l:o{[rnvn1:lilauu[liln{md1flaJ10{:slJlJfl'l:9r?u9rlJR1u Iu :?lJTl.iqoq

o io j a I a o a o
fl1:fl:VytlyttJUouyt0'10:J24fl:911lJ9t0fl1:t9tYl1:'.lu.11u111.1fl1:t.lu10{u:Hyl

" 
3 A <, u I e- at a - - A a Utq Y e)

tufl1:u [1\oruuilnns'ru?]r0n6f1:il{14il9trilurondr:E9r[9ru?flufluvru: [9:u:0{n?]ilqnflo{tlax

rSuh'lsiruoufi:Jrul# ur{dv{::fi r,r"'cu'lsuslun: rflufl,arnrufiofiorirnhronar:fi'lirlnrnrhstru illntondr:1q'hi
,lJt,q , ,

[0 1 t9r: il : o{ 9r?'ttJ i]fl 9r0{tla?q

ol
9t1[t?11{

44
AlUilOUO

dqvld3. u]{d?\::flI afl{ tsufl:uFr:q

4 a i 4 u n 4 o ry ht) ^v 4 |

iln]uilo5o10{ 1.l1idv't::€}r grt}t tuufl:un: fl]flu t? u5Hil0e00?1
or99q{fl41?1'l{9ru

4
UO

AA AU1. u1u1\?\r v'tuufl:yt9l
9,/.4ofl:: iln1: rutJo'luttnq

AAIS
u]uflgrflila il:][tJ5 itJ ouru'l
2)v
9.t:utJouolu10I

9,4o
n:: :J n'l: Ft:J o'tut t n{ u'1lJq

9v olrn I a
ru0qnl:T? [lJ 3{1U{1U1r : r4',r:

A
tlaenl:[{u



รายละเอยีด คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน (เอกสารแนบ 1)

ชื�อ-สกลุ สดัส่วน ความสมัพนัธท์างครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ตาํแหน่ง 9 มี.ค. 2561 30 ธ.ค. 2559 การถือหุ้น ระหว่างกรรมการ และประวตัิการอบรม

นายพพิธิ พชิัยศรทัต 56 144,822      133,000      0.023% - พฒันบริหารศาสตร์ มหาบณัทิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2552 - ปัจจุบนั กรรมการ /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร รัฐศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)

Director Certification Program (DCP) 2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั รวมทนุไทย จาํกดั

Audit Committee Program (ACP) 2544 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการนโยบายและกลยทุธ ์/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)

2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สุวรรณชาด จาํกดั

2543 - ปัจจุบนั รองผูอ้าํนวยการ โครงการพฒันาส่วนพระองค ์

2539 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั

2543 - 2559 ผูช้่วยผูจ้ดัการทรัพยส์ินส่วนพระองค ์

2549 - 2558 กรรมการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

2546 - 2558 กรรมการ  บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน)

นายอนุทิพย์  ไกรฤกษ์ 68 217,777      200,000      0.034% -   B.A.(Fine and Applied Art) 2535 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จาํกดั

กรรมการอิสระ /  กรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน / Northeastern University, U.S.A 2552 - 2556 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษทั A.Host จาํกดั

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี�ยง Director Accreditation Program (DAP)

Director Certification Program  (DCP)

นายธวชัชัย   ช่องดารากุล 56 - - - - นิติศาสตร์มหาบณัฑิต(น.ม.) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2548-ปัจจุบนั ผูเ้ชี�ยวชาญในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และการไกล่เกลี�ยขอ้พิพาท

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / นิติศาสตร์บณัฑิต(น.บ.) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2543-ปัจจุบนั ทนายความอิสระ (ทนายความว่าความคดีอาญา/คดีเกี�ยวกบัอาชญากรรม/คดีแพ่งทุนทรัพยส์ูง/คดีทางธุรกิจทั�วไป)

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง / Advance Audit Committee Program (AACP)

ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน Directors Accreditation Program (DAP )

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)

Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)

นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล 63 - - - - วศ.บ. ไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ (ธนบุรี) 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั

กรรมการ / กรรมการบริหาร Director Accreditation Program (DAP) 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั, บริษทั ซุปเปอร์เพียวแกส๊ จาํกดั

2550 – 2552, 2557 กรรมการ บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั

2546 – 2556 กรรมการ บริษทั เพียวซิลิกา มายนิ�ง จาํกดั, บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั

2545 – 2556 กรรมการ บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั, บริษทั ทศทิศโลจิสติกส์ จาํกดั

2544 – 2557 กรรมการ บริษทั จตุรทิศ ขนส่ง จาํกดั

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

2541 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั 

2538 – ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน)

2538 – 2556 กรรมการ บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั 

นายธวชั   อึ,งสุประเสริฐ 71 - - - - วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั , กรรมการ  บริษทั เพียวซิลิกา มายนิ/ง จาํกดั

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร Directors Accreditation Program (DAP)  2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั , กรรมการ  บริษทั เพียวซิลิกา มายนิ/ง จาํกดั

2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั ทศทิศโลจิสติกส์ จาํกดั , กรรมการ  บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั

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

2553 - 2556 กรรมการ  บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั

2548 - 2556 กรรมการ  บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั

อายุ
       จาํนวนหุ้นที�ถือ

      ประวตัิการทาํงาน



ชื�อ-สกลุ สดัส่วน ความสมัพนัธท์างครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ตาํแหน่ง 9 มี.ค. 2561 30 ธ.ค. 2559 การถือหุ้น ระหว่างกรรมการ และประวตัิการอบรม
อายุ

       จาํนวนหุ้นที�ถือ
      ประวตัิการทาํงาน

นางกุณฑลา  ศศะสมิต 61 - - ปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (บญัชีบณัฑิต) 2552 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  บริษทั ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)

กรรมการอิสระ /  กรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน / ปริญญาโท UNIVERSITY OF ARIZONA (M.S. FINANCE) 2551 – 2558 เลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   ศาลรัฐธรรมนูญ                                                                

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี�ยง Directors Accreditation Program (DAP) 2537 – 2541  ผูจ้ดัการธุรกิจเครือบางจาก  สาํนกังานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปฏิบตัิงาน 2 บริษทั 

Audit Committee Program (ACP) ในเครือบริษทับางจากฯในตาํแหน่งดงัต่อไปนีb             

-  รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บางจากกรีนเนทจาํกดั

-  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษทับางจากกรีนไลนจ์าํกดั

-  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษทับางจากกรีนเนท จาํกดั                

2529 – 2541 บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)

นายกติติพล ปราโมช ณ อยุธยา 45 2,285,629   813,333 0.356% - ปริญญาโท สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2556 – ปัจจุบนั กรรมการสมาคมอสงัหาริมทรัพยไ์ทย

กรรมการ /  กรรมการบริหาร /  กรรมการผูจ้ดัการ ปริญญาตรี Exeter University U.K. (Mechanical Engineering) 2555 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จาํกดั 

Director Certification Program (DCP ) 2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โรงแรมราชดาํริ จาํกดั (มหาชน)

Director Accreditation Program (DAP ) 2549 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

Audit Committee Program (ACP) 2552 – 2556 นายกสมาคมอสงัหาริมทรัพยไ์ทย

RE-CU CEO-PREMIUM รุ่นที� 1 2543 – 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ธนาคมและการพฒันา จาํกดั

2543 – 2553 บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั/นแนล จาํกดั (มหาชน)

รายละเอยีดฝ่ายจัดการ

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 45 2,285,629   813,333      0.356% - ดูรายละเอียดในหวัขอ้รายละเอียดคณะกรรมการบริษทัฯ

กรรมการผูจ้ดัการ 

นายวสันต์   ซื�อตรง 48          -          - - - อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยกีารขนถ่ายวสัดุ 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จาํกดั

ผูจ้ดัการทั�วไป สายงานก่อสร้างและบริการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 2550 - 2558  ผูจ้ดัการทั�วไปสายโรงงาน บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน)

นางสุพรรณี  ตัณไชยศรีนคร 51          -          - - - บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จาํกดั 

ผูจ้ดัการทั/วไป สายงานบริหารและการเงิน/เลขานุการบริษทั บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั , กรรมการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั

Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที/ 18 2557 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทั�วไป สายงานบริหารและการเงิน บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน)

Effective Minutes Taking-EMT รุ่นที� 39/2017 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซุปเปอร์เพียวแกส๊ จาํกดั , กรรมการ บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั

Strategic Financial Leadership Program 2556 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทั/วไป สายงานบริหารและการเงิน บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั

นายณพน  เจนธรรมนุกูล 31          -          - - บุตรนายสจัจา  เจนธรรมนุกลู ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั 2556 – 2558 Business Development – บริษทั ระยองเพียวรริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน)

ผูจ้ดัการทั/วไป สายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด กรรมการ / กรรมการบริหาร ปริญญาโท MBA Candidate, Duke University, USA 2553 – 2556 Investment Banking – บริษทั หลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)

นางไข่มุก  พราหมณีย์ 64 52,628        48,332        0.008% - ศิลปศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2559 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทั�วไป

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทั�วไป/เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 2557 - 2561 เลขานุการบริษทั

2556 - 2559 ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ

2537 - 2556 ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด

นายยุทธนา   ท้วมมา 53          -          -          -          - ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม 2556 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรมและออกแบบ บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน)

ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 2552 - 2556 ผูจ้ดัการฝ่ายก่อสร้าง บริษทั ลีอาร์คีเทค จาํกดั
2538 - 2552 วิศวกรโครงการ บริษทั อิตาเลี�ยนไทย จาํกดั (มหาชน)

นายสรศักดิ�   บับภาวัน  50 1,088 1,000 0.000%          - ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ 2556 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน)

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 2549 - 2556 ผูจ้ดัการโครงการ บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน)
2532 - 2533 ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง สาํนกัพฒันาชนบท



ชื�อ-สกลุ สดัส่วน ความสมัพนัธท์างครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ตาํแหน่ง 9 มี.ค. 2561 30 ธ.ค. 2559 การถือหุ้น ระหว่างกรรมการ และประวตัิการอบรม
อายุ

       จาํนวนหุ้นที�ถือ
      ประวตัิการทาํงาน

นางสาวมลฤดี    ประภากรรัตนา 46          -          -          -          - มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (วิศวกรรมศาสตร์)  ต.ค. 2551 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบริการและบริหาร บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน)
ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารงานธุรการและบริการ ม.ค. 2550 - ก.ย. 2551 ผูจ้ดัการแผนกเทคนิคของโรงงาน บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน)

 เม.ย. 2541 - ธ.ค. 2549 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาเทคนิค บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน)
 ต.ค. 2540 - มี.ค. 2541 วิศวกรกระบวนการ บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์
เม.ย. 2537 - ก.ย. 2540 วิศวกรกระบวนการ บริษทั ไทยละลายและเคมีภณัฑ์

นายยุทธนา  ไชยสัตย์ 47          -          -          -          - ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2556 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน)
ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ                                    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 2544 - 2556 ผูจ้ดัการแผนกสารสนเทศ บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน)
นางสาวสมศรี  กมลาพันธุ์ 54          -          -          -          - บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 2 ม.ค.2551 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน)
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 1 มิ.ย 2550 - 31 ธ.ค.2550 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน)

2549 - 2550 ผูจ้ดัการแผนกบญัชี บริษทั ริเวอร์เอนจิเนียริ�ง จาํกดั
2533 - 2548 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั อิตลัไทยวิศวกรรม จาํกดั (มหาชน)

นายสมศักดิ6 ทองมาก                                  42          -          -          -          - ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัขอนแก่น (วิศวกรรมโยธา)  2549 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบาํรุง  บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน)
ผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบาํรุง            ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา)  2548 - 2549 วิศวกร บริษทัเวสทค์อน จาํกดั
                          2547 - 2548  วิศวกร บริษทัโปรคอนส์ จาํกดั
นางสาวภัคณิพัชญ์ ชื�นจิตต์ศิริ 49          -          -          -          - มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (นิเทศศาสตร์การตลาด) มิ.ย. 2560 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายขายและบริหารพืvนที�เช่า บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน)
ผูจ้ดัการฝ่ายขายและบริหารพืvนที�เช่า มหาวิทยาลยักรุงเทพ (นิเทศศาตร์วารสารศาสตร์) 2558 - 2559 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด บริษทั เอม็บีเค จาํกดั (มหาชน)

2540 - 2558 ผูจ้ดัการแผนกอาวุโส แผนกการตลาด บริษทั เซนทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน)
2535 - 2540 เจา้หนา้ที�การตลาด บริษทั เสรีเซนเตอร์ จาํกดั
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางรายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
รายชื�อกรรมการ บมจ.สัมมากร บจ.เพยีวสัมมากร บจ.โปรควิบ์ เวนเจอร์

ดเีวลลอปเม้นท์

1. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั X,// - -

2.  นายสิทธิชยั  จนัทราวดี* / - -

3. นางกณุฑลา  ศศะสมิต / - -

4.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ / - -

5. นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ / - -

6. นายธวชั   อึ6งสุประเสริฐ /,// - -

7. นายสจัจา   เจนธรรมนุกลู /,// - -

8. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา /,// X X  
หมายเหต ุ
1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ   // = กรรมการบริหาร 
2. * ครบกาํหนดออกตามวาระเมื�อวนัที� 11 เมษายน 2560 

บมจ.สัมมากร 

บริษัท เพยีวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 
1.นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา 
2.นางสุพรรณี  ตณัไชยศรีนคร 
3.นายณพน  เจนธรรมนุกลู 
 

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

 

1. รายละเอยีดเกี�ยวกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
 

ชื�อ   นางสาววาสนา   มินมูฮาํหมดั  
ตําแหน่ง   เจา้หนา้ที�อาวุโส สาํนกัตรวจสอบภายใน (ไดรั้บการแต่งตั*งเมื�อวนัที� 16 กุมภาพนัธ์ 2560) 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 
ประกาศนียบัตร   หลกัสูตรการปฎิบติังานตรวจสอบสาํหรับผูต้รวจสอบภายในมือใหม่     

        สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
ประสบการณ์ทาํงาน  
2559 – ปัจจุบนั  เจา้หนา้ที�อาวุโส สาํนกัตรวจสอบภายใน บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 
2557 – 2558 เจา้หนา้ที�อาวุโส สาํนกัตรวจสอบภายใน บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) 
2546 – 2556 เจา้หนา้ที�อาวุโส บญัชีเจา้หนี*  บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) 
ประวตัิการฝึกอบรม (บางส่วน) 

• 100 เทคนิคการแกไ้ขปัญหารายจ่ายตอ้งหา้ม 

• สารพนัปัญหาภาษีหกั ณ ที�จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ�ม 

• 108 กลเมด็เคล็ดลบั การส่งเสริมการขาย 

• 100 เทคนิค การหกัค่าสึกหรอและค่าเสื�อมราคาทรัพยสิ์น 

• การบญัชีสาํหรับที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

• รายจ่ายที�มีหกัไดเ้พิ�มขึ*นจากรายจ่ายจริง 

• การปฎิบติังานสาํหรับผูต้รวจสอบมือใหม่ 

• การบริหารความเสี�ยง 
 
2.รายละเอยีดเกี�ยวกบัเลขานุการบริษัท 

ชื�อ   นางสุพรรณี ตณัไชยศรีนคร 
ตําแหน่ง  ผูจ้ดัการทั�วไป สายงานบริหารและการเงิน/ 

เลขานุการบริษทั (รับตาํแหน่งเมื�อ 22 กุมภาพนัธ์ 2561) 
วุฒิการศึกษา  

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  
ประสบการณ์ทาํงาน 

• 2556 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทั�วไป สายงานบริหารและการเงิน บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั 

• 2557 – ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการทั�วไป สายงานบริหารและการเงิน บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 
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การฝึกอบรม   

• Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที� 18 

• Effective Minutes Taking-EMT รุ่นที� 39/2017 

• Strategic Financial Leadership Program 
 

ชื�อ   นางไข่มุก  พราหมณีย ์
ตําแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทั�วไป/เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
   และเลขานุการบริษทั (ดาํรงตาํแหน่งถึงวนัที� 21 กุมภาพนัธ์ 2561) 
วุฒิการศึกษา  

• ปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต   
ประสบการณ์ทาํงาน 

• ปี 2537-2556    ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 

• ปี 2556-กพ. 2559,กพ.2560-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการสาํนกังานกรรมการผูจ้ดัการ 

• 10 ม.ค. 2557-21 ก.พ. 2561  เลขานุการบริษทั 

• ปี กพ.2559-ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทั�วไป 
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- 
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