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ส่วนที ่1 : การประกอบธุรกจิ 

  

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 วสัิยทัศน์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์มีคุณภาพ เพื่อการอยูอ่าศยัท่ีดี
ของคนไทยในราคาท่ีเหมาะสม เราตอ้งการสร้างธุรกิจท่ีย ัง่ยืน พฒันาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นองคก์รท่ีใส่ใจ
ในความเป็นอยูข่องลูกคา้ พนกังาน และสังคม  

บริษทัฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการเติบโตทางธุรกิจ โดยการรุกขยายเพิ่มส่วนแบ่งของตลาดด้วยการพฒันา
โครงการหลากหลายรูปแบบ พื้นท่ี และระดับราคาเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผูบ้ริโภคให้ทัว่ถึง โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ ในราคาท่ีเหมาะสม ภายใตก้ารประกอบธุรกิจท่ีโปร่งใส และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล  

ดว้ยประสบการณ์การท าธุรกิจอสังหาริมทรัพยก์วา่ 49 ปี บริษทัฯ จึงรู้จริงถึงปัญหา และความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของผูอ้ยู่อาศยัในหลากหลายมิติของการอยูร่่วมกนั บา้นทุกหลงัของสัมมากรจึงเป็นการ “สร้างจากความเขา้ใจชีวิต” ท่ี
บริษทัฯ คิด และออกแบบใหล้งตวักบัวถีิชีวติของคนไทยยคุใหม่ 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 

ปี 2556 วนัท่ี 25 มกราคม 2556 บริษทัฯ จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระจาก 450 ลา้นบาท เป็น 589.41 ลา้นบาท  

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

 วนัท่ี 12 ตุลาคม 2556  เปิดโครงการสัมมากร S9 Condominium (ใกลส้ถานีรถไฟฟ้าบางรักใหญ่)  

 ปี 2559  วนัท่ี 20 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ ซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (PSDC) จ านวนร้อยละ 44.13 ของทุนจดทะเบียนจากบริษทั 
อาร์พีซีจี จ  ากดั (มหาชน) (RPC) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 เดือนพฤศจิกายน 2559 เปิดโครงการสัมมากร อเวนิว รามอินทรา-วงแหวน และโครงการสัมมากร 
ชยัพฤกษ-์แจง้วฒันะ 

ปี 2560 วนัท่ี 11 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั
ฯ จ านวน 52,392,686 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 52,392,686 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
เพื่อจดัสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  

      วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2560 มีมติให ้รีแบรนดข์อง สัมมากร และ
ไดท้ ารีแบรนดจ์าก “เพียวเพลส” เป็น “สัมมากรเพลส” พร้อมกบัปรับเปล่ียนโลโก ้

 วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2560 เปิดโครงการสัมมากร อเวนิว ชยัพฤกษ ์-วงแหวน 
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ปี 2561 วนัท่ี 19 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 มีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
ท่ีไม่สามารถจดัสรรเพิ่อจ่ายให้ผูถื้อหุ้นไดต้ามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 จ านวน 2,580 หุ้น
จากหุ้นจดทะเบียนปัจจุบนั 641,803,026 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ทุนจดทะเบียนปัจจุบันเท่ากับ
641,803,026 บาท) เป็นหุ้นจดทะเบียนใหม่ 641,800,446 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ทุนจดทะเบียนปัจจุบนั
เท่ากบั 641,800,446 บาท) 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เปิดโครงการสัมมากร อเวนิว สุวรรณภูมิ 

 วนัท่ี 20 ตุลาคม 2561 เปิดโครงการสัมมากร รังสิตคลอง7 เฟส 4 

 วนัท่ี 27 ตุลาคม 2561 เปิดโครงการสัมมากร ชยัพฤกษ-์วงแหวน2 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย  

  บริษัทย่อย 

   บริษัท เพยีวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (PSDC)  

 PSDC เป็นบริษทัร่วมทุนท่ี SAMCO ถือหุ้นอยู่ในอตัราร้อยละ 55.87 และบริษทั อาร์พีซีจี จ  ากัด 
(มหาชน) (RPC) ถือหุน้อยูใ่นอตัราร้อยละ 44.13 มีทุนจดทะเบียน 260 ลา้นบาท โดยเป็นหุน้สามญั 2.6 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 100 บาท ช าระค่าหุ้นเต็มมูลค่า เพื่อประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และพฒันาท่ีดินในรูปแบบท่ีมีรายไดจ้าก
การใหเ้ช่า เช่น ศูนยก์ารคา้ อาคารส านกังาน ฯลฯ และเม่ือเดือน ตุลาคม 2559 บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญั ทั้งหมดจาก RPC 
ท าให ้PSDC เป็นบริษทัยอ่ยของ SAMCO โดยถือหุน้ร้อยละ 100  

ปัจจุบนั PSDC ไดพ้ฒันาศูนยก์ารคา้ภายใตช่ื้อ “สัมมากรเพลส”  ( เดิมช่ือ ‘เพียวเพลส”) รวมทั้งหมด 3 แห่ง ไดแ้ก่ 
“สัมมากรเพลส รังสิต คลอง 2” บนถนนรังสิต-นครนายก   , “สัมมากรเพลส รามค าแหง” บนถนนรามค าแหง 110 และ “สัมมากร
เพลส ราชพฤกษ”์ บนถนนราชพฤกษ ์ โดยศูนยก์ารคา้ทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยูห่นา้โครงการของสัมมากร ซ่ึงการสร้างเครือข่ายชุมชน
ใหมี้ความสะดวกสบายในการพกัอาศยั และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ทรัพยสิ์นท่ีลูกคา้โครงการดงักล่าว 

   บริษัท โปรคิวบ์ เวนเจอร์ จ ากดั 

 จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2555 มีวตัถุประสงค์เพื่อบริหารงานก่อสร้าง และงานบริการด้วยทุนจด
ทะเบียน 2 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เรียกช าระแลว้ 500,000 บาท (ร้อยละ 25) โดยบริษทัฯ 
ลงทุนร้อยละ 100 

 บริษัท สัมมากร พลสั จ ากดั 

       จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2561 มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาอสังหาริมทรัพยด์ว้ยทุนจดทะเบียน 200 ลา้น
บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 2,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เรียกช าระแลว้ 200,000,000 บาท (ร้อยละ100) โดยบริษทัฯ ลงทุน
ร้อยละ 51 และบริษทั แอสเซท โปร กรุ๊ป จ ากดั ลงทุนร้อยละ 49 
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 โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย  

 

 
 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ 

 โครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็นหลัก ซ่ึงในปี 2561 มี

สัดส่วนร้อยละ 87.76 ของรายไดร้วม นอกจากนั้นก็มีรายไดจ้ากการให้เช่า รายไดจ้ากการบริการ และรายไดอ่ื้น โครงสร้าง

รายไดใ้นรอบ 3 ปี ท่ีผา่นมามีสัดส่วนดงัน้ี 

โครงสร้างรายไดเ้ปรียบเทียบ 3 ปี (งบเฉพาะกิจการ) 

 

2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์พกัอาศยัประเภทแนวราบ และแนวสูง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล โดยโครงการท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ เป็นโครงการลกัษณะสร้างเสร็จก่อนขาย ประกอบดว้ย บา้นเด่ียว ภายใต้

ประเภทรายได ้
2559 2560 2561 

จ านวนเงิน สัดส่วน% จ านวนเงิน สัดส่วน% จ านวนเงิน สัดส่วน% 
รายไดจ้ากการขายบา้นและท่ีดิน 703.66 62.55% 834.03 76.87% 879.10 69.77 

รายไดจ้ากการขายห้องชุด 179.16 15.93% 103.46 9.54% 226.75 17.99 

รายไดจ้ากการให้เช่า 67.46 5.99% 68.07 6.27% 67.75 5.38 

รายไดค้่าบริการ 55.30 4.92% 57.04 5.26% 60.57 4.81 

รายไดจ้ากการรับโอนอาคารใหเ้ช่า 79.62 7.08% - - - - 

รายไดอ่ื้น ๆ 39.68 3.53% 22.39 2.06% 25.84 2.05 

   รวมรายได้ 1,124.89 100.00% 1,084.99 100.00% 1,260.01 100.00% 

 

บมจ.สัมมากร 

บริษทั เพียวสัมมากร  
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

 

 

บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จ  ากดั 
 

 

บริษทั สัมมากร พลสั จ ากดั 
 

ถือหุน้ 100% ถือหุน้ 100% ถือหุน้ 51% 
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ช่ือแบรนด์ “สัมมากร” และทาวน์โฮม 2 และ 3 ชั้น ภายใตช่ื้อแบรนด์ “สัมมากร อเวนิว” ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตชุมชนใกลก้บั
สถานท่ีอ านวยความสะดวก และแหล่งคมนาคม เพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตอย่างเต็มรูปแบบ โครงการท่ีอยู่
อาศยัแนวสูงของบริษทัฯ ประกอบดว้ยโครงการคอนโดมีเนียม ภายใตช่ื้อแบรนด์ “สัมมากร S9” ซ่ึงตั้งอยูใ่กลก้บัสถานี
รถไฟฟ้า แหล่งการคา้ และยา่นธุรกิจแห่งใหม่ และโครงการโฮมออฟฟิศ ภายใตช่ื้อแบรนด์ โครงการสัมมากร ออฟฟิศ 
พาร์ค 

 

โครงการทีด่ าเนินการอยู่ในปัจจุบันและโครงการระหว่างเตรียมการ 
 

 สมัมากร ชัยพฤกษ-์วงแหวน 3.70 - 6.30 ลบ. บมจ.สมัมากร บา้นเด่ียว ถนนล าโพ - ละหาร 43-2-3.6 181 693.29

 สมัมากร เอสเกา้ คอนโดมิเนียม 1.40 - 4.00 ลบ. บมจ.สมัมากร อาคารชุด ถนนรัตนาธิเบศร์ 6-2-86.1 665 1,077.88

 สมัมากร  อเวนิว รามอินทรา-วงแหวน 4.50 - 6.50 ลบ. บมจ.สมัมากร ทาวน์โฮม ถนนกาญจนาภิเษก 33-0-24 345 1,161.79

สมัมากร ชัยพฤกษ-์แจง้วฒันะ 7.00 - 17.00 ลบ. บมจ.สมัมากร บา้นเด่ียว ถนนชัยพฤกษ ์(ตดัใหม)่ 35-0-65 140 962.38

 สมัมากร  รังสิต คลอง 7 ไพร์ม-7 7.00 - 8.00 ลบ. บมจ.สมัมากร บา้นเด่ียว ถนนรังสิต - นครนายก 18-2-90.0 95 629.61

 สมัมากร  อเวนิว ชัยพฤกษ-์วงแหวน 2.90 - 3.70 ลบ. บมจ.สมัมากร ทาวน์โฮม ถนนล าโพ - ละหาร 26-3-57.5 293 929.67

 สมัมากร  อเวนิว สุวรรณภูมิ 3.60 - 5.00 ลบ. บมจ.สมัมากร ทาวน์โฮม ถนนพฒันาชนบท 3 32-0-60 322 1,234.00

 สมัมากร ชัยพฤกษ-์วงแหวน 2 4.30 - 6.40 ลบ. บมจ.สมัมากร บา้นเด่ียว ถนนล าโพ - ละหาร 45-0-37.7 197 928.60

 สมัมากร  รังสิต คลอง 7 (โซน 4) 4.30 - 6.00 ลบ. บมจ.สมัมากร บา้นเด่ียว ถนนรังสิต - นครนายก 77-2-69.1 288 1,269.73

 สมัมากร ออฟฟิศ พาร์ค 6.80 - 10.50 ลบ. บมจ.สมัมากร โฮมออฟฟิศ ถนนกาญจนาภิเษก 3-0-57.3 22 148.00

ช่ือโครงการ
ราคาขาย 

(ล้านบาท)
กรรมสิทธ์ิในทีด่ิน ลักษณะโครงการ ทีต่ั้งโครงการ ขนาดทีด่ิน

จ านวนหน่วย 

(ยูนิต)
มูลค่าโครงการ

 

 

 สมัมากร ชัยพฤกษ-์วงแหวน ม.ค.53 - พ.ค.61 100% 100.00% 179 2 181 181

 สมัมากร เอสเกา้ คอนโดมิเนียม ก.ย.56 - มิ.ย.59 100% 92.93% 618 0 618 665

 สมัมากร  อเวนิว รามอินทรา-วงแหวน มิ.ย.58 - ธ.ค.65 56% 39.42% 127 9 136 345

สมัมากร ชัยพฤกษ-์แจง้วฒันะ ม.ค.59 - เม.ย.64 74% 37.14% 49 3 52 140

 สมัมากร  รังสิต คลอง 7 ไพร์ม-7 เม.ย.59 - ธ.ค.66 57% 24.21% 19 4 23 95

 สมัมากร  อเวนิว ชัยพฤกษ-์วงแหวน ธ.ค.59 - มิ.ย.66 49% 13.65% 35 5 40 293

 สมัมากร  อเวนิว สุวรรณภูมิ ม.ค.60 - ก.ค.67 28% 13.04% 25 17 42 322

 สมัมากร ชัยพฤกษ-์วงแหวน 2 ม.ค.60 - มิ.ย.65 52% 21.32% 25 17 42 197

 สมัมากร  รังสิต คลอง 7 (โซน 4) ม.ค.61 - ธ.ค.68 23% 2.43% 5 2 7 288

 สมัมากร ออฟฟิศ พาร์ค พ.ย.61 - มิ.ย.62 100% 31.82% 4 3 7 22

โอน ขายรอโอน รวมขาย ทั้งโครงการ

ความคืบหน้างานขาย

(ร้อยละ ของมูลค่า

โครงการ)

ความคืบหน้างาน

ก่อสร้าง 

(ร้อยละของมูลค่า

ก่อสร้างโครงการ)

ช่ือโครงการ
ระยะเวลาการ

ก่อสร้าง
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2.2 ตลาดและภาวะการแข่งขัน 

กลยทุธ์การตลาดและการแข่งขนั 

 บริษทัฯ เช่ือว่าบา้นไม่ใช่แค่ส่ิงปลูกสร้าง แต่เป็นท่ีอยู่อาศยัท่ีสร้างความอบอุ่น และความทรงจ าท่ีดี เวลาท่ีอยู่
บา้นเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสุขท่ีสุด ดว้ยประสบการณ์กวา่ 49 ปี ท่ีสัมมากรไม่เพียงแต่สร้างบา้น และท่ีอยูอ่าศยั แต่เรายงัมี
ประสบการณ์ในการดูแลลูกบ้านกว่าหม่ืนชีวิต เราจึงรู้ถึงความตอ้งการในทุกมิติ สัมผสัได้ถึงการใช้ชีวิตในบา้นท่ี
หลากหลาย และเปล่ียนไปของคนไทย จึงเป็นปรัชญาของบริษทั “สร้างจากความเขา้ใจชีวิต” ท่ีสัมมากรน าไปใชใ้นการ
คิดทุกรายละเอียดอยา่งใส่ใจ และออกแบบให้ทุกพื้นท่ีในบา้นถูกใชส้อยอยา่งเหมาะสมลงตวักบัวิถีชีวิตของคนไทยยุค
ใหม่ 

 หลงัจากบริษทัฯ ประสบความส าเร็จจากการเปล่ียนนโยบายสร้างบา้นแบบสั่งสร้าง มาเป็นสร้างเสร็จก่อนขาย 
ท าให้บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้ท่ีจะด าเนินนโยบายดงักล่าวต่อไป โดยบริษทัฯ ไดเ้พิ่มนโยบายการส่งมอบบา้น และห้องชุด
ให้แก่ลูกคา้ดว้ยคุณภาพท่ีดี และตรงเวลา ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้น้นให้บา้นทุกหลงั และห้องชุดทุกยูนิตท่ีจะส่งมอบให้แก่
ลูกค้า ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจากทั้งทีมวิศวกรท่ีมีประสบการณ์ และทีมดูแลลูกคา้ โดยการเสริม
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพระหวา่งหน่วยงาน (Quality Control) เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่บา้น และห้องชุดท่ีสร้างเสร็จจะ
ถูกตอ้งตามหลกัวศิวกรรม ไดคุ้ณภาพ และตรงความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมาย บริษทัฯ มัน่ใจวา่กลยุทธ์ดงักล่าวจะเพิ่ม
ศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัฯ และยงัเพิ่มความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน  

 นอกจากความเอาใจใส่ในคุณภาพของสินคา้ก่อนขายแลว้ บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญักบัการบริการหลงัการขาย
ดว้ยเช่นกนั บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายท่ีจะสร้างสังคมเพื่ออยูอ่าศยั และออกกฎระเบียบการอยูอ่าศยัร่วมกนัของลูกบา้น 
เพือ่เป็นการวางรากฐานสังคมท่ีดีใหก้บัชุมชนในอนาคต ส่วนงานบริการหลงัการขาย บริษทัฯ ยงัพฒันาอยา่งต่อเน่ืองทั้ง
ดา้นการบริการ และการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้พนกังานท่ีดูแลการบริการหลงัการขายในแต่ละโครงการสามารถเขา้ถึง
ความตอ้งการของลูกคา้ และสามารถใหก้ารบริการท่ีดีเกินความคาดหวงั  

 อีกหน่ึงกลยทุธ์ท่ีบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัสูง คือ กลยทุธ์ในการวางแผนการตลาด การด าเนินงาน ของบริษทัฯ ได้
เนน้หนกัความเขา้ใจในลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั ทั้งน้ีเพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ในการวางแผนการตลาดของโครงการต่าง ๆ จะมีความแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายท่ีอยูใ่นบริเวณ
ใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งของโครงการนั้น ๆ ซ่ึงหากจ าแนกกลุ่มเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ สามารถจ าแนกออกไดด้งัน้ี 

 1. กลุ่มเป้าหมายท่ีมีท่ีท างานในท าเลเดียวกบัโครงการ และตอ้งการหาท่ีพกัอาศยัท่ีอยู่ใกลก้บัท่ีท างาน หรือ
เดินทางไปท างานสะดวก 

 2. กลุ่มเป้าหมายท่ีพกัอาศยัในโครงการบา้น หรือทาวน์โฮมขนาดเล็กมาระยะหน่ึง และตอ้งการขยายขนาดท่ีอยู่
อาศยัท่ีมีพื้นท่ีใหญ่ข้ึน  

3. กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการขยายครอบครัวแต่ไม่ตอ้งการยา้ยท าเล หรือยา้ยห่างไกลจากครอบครัวเดิม 
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 นอกจากน้ีทาง บริษทัฯ ยงัคงให้ความส าคญัในการขยายฐานลูกคา้ สร้างแบรนด์ สัมมากร ให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 
ผา่นการท าการตลาดในทุกช่องทาง และในส่วนของสินคา้มุ่งเนน้ตอบโจทยก์ารอยูอ่าศยัครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โดยปัจจุบนัทาง บริษทัฯ มีกลุ่มสินคา้ ดงัน้ี 

1.Brand “สัมมากร” ส าหรับท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียว 

2.Brand “S9” ส าหรับท่ีอยูอ่าศยัประเภทอาคารชุด 

3.Brand “สัมมากร อเวนิว" ส าหรับท่ีอยูอ่าศยัประเภททาวน์โฮม 

4.Brand  “สัมมากร ออฟฟิศ พาร์ค” ส าหรับโฮมออฟฟิศ 

เพื่อใหน้โยบายดงักล่าวขา้งตน้บรรลุถึงเป้าหมาย บริษทัฯ จึงเสริมความพร้อมในดา้นต่างๆอีกดงัน้ี 

 1.ความพร้อมทางดา้นการเงิน และสภาพคล่อง โดยการปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมกบัลกัษณะการ
พฒันาโครงการ เตรียมวงเงินหมุนเวียนให้เพียงพอ เพื่อป้องกันปัญหาขาดสภาพคล่อง หากโครงการ ไม่สามารถ
ด าเนินการไดต้ามแผนท่ีก าหนดไว ้ 

 2.ความพร้อมดา้นการก่อสร้างและพฒันาโครงการ นอกจากการเตรียมแผนการบริหารโครงการก่อสร้าง ให้เป็น
ระบบและรัดกุม ทั้งก่อนและหลงัการก่อสร้าง เพื่อลดงานแกไ้ขให้เหลือนอ้ยท่ีสุดแลว้ บริษทัฯไดน้ าเอาเทคโนโลยีผนงั
หล่อส าเร็จรูปมาใชใ้นการสร้างบา้น เน่ืองดว้ยระบบดงักล่าวในปัจจุบนัไดถู้กพฒันาไปไกลกวา่ในอดีตมากแลว้ ท าให้
บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงโอกาสในการน ามาใชเ้พื่อตอบสนองแผนการตลาดและขายท่ีจะตอ้งรวดเร็วข้ึน ในขณะท่ีคุณภาพ
ของสินคา้ส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ตอ้งยงัอยูใ่นมาตรฐานคุณภาพของบริษทัฯ  

 3.ความพร้อมดา้นการตลาดและการขาย นโยบายในดา้นการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการขายของบริษทัฯ 
จะเนน้ความรวดเร็วในการขาย เพื่อจะให้เกิดความสามารถในการหมุนเวียนเงินทุนท่ีรวดเร็ว เพื่อให้บรรลุตามนโนบาย
บริษทัฯ จึงเนน้หนกัในการวิเคราะห์การตลาดอยา่งต่อเน่ือง ทั้งทางดา้นอุปทาน และอุปสงค ์เพื่อน ามาก าหนดต าแหน่ง
ผลิตภณัฑ์ให้สอดรับกบัช่องว่างทางการตลาด และยงัช่วยในการพฒันาสินคา้ให้เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายทั้ง
ทางดา้น รูปแบบสินคา้ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการตลาด (Distribution channel) และรูปแบบการส่งเสริมการ
ขาย (Promotion) ส่วนในดา้นการพฒันาคุณภาพสินคา้ บริษทัฯไดเ้ร่ิมน าเทคโนโลยีผนงัส าเร็จมาใชก้บังานก่อสร้างบา้น 
เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการก่อสร้าง ในขณะท่ีสามารถลดจุดบกพร่องตามส่วนต่างๆของสินคา้ท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัของวิธีการก่อสร้างแบบเดิม อาทิ รอยร้าวตามผนงั เป็นตน้  นอกจากน้ียงัเร่ิมหันมามุ่งพฒันาการท าการตลาด
ดว้ยส่ือออนไลน์เพื่อกระตุน้ยอดขายและสร้างใหแ้บรนดส์ัมมากรเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน โดยมุ่งเนน้ทั้งในเร่ืองของการพฒันา 
content ใหต้รงต่อความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการส่ือสารออนไลน์ใหม่ๆ เพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้าก
ข้ึน  

 4.ความพร้อมดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละการพฒันาบุคลากร บริษทัฯ เน้นให้ผูบ้ริหารน าความคิดรูปแบบใหม่ท่ี
แตกต่างจากท่ีเคยปฏิบติัมาใช้เพื่อการวางแผน และมุ่งเน้นท่ีจะพฒันา และเพิ่มความสามารถของบุคลากร ในขณะท่ี
ระดับพนักงานถูกก าหนดให้เรียนรู้ในการท างานอย่างเป็นทีม มีประสิทธิภาพ และเพิ่มระบบการส่ือสารระหว่าง
หน่วยงานท่ีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
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นโนบายและลกัษณะการตลาด 

นโยบายการตลาด 

การวางแผนกลยุทธ์การตลาดของบริษทัฯ เร่ิมจากการท าความเขา้ใจลูกคา้กลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มท่ีมีความตอ้งการ
ต่างกนัและมุ่งเนน้การใชข้อ้ความ และส่ือโฆษณาท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละกลุ่มเป็นหลกั การน าเสนอ
สินคา้หรือโปรโมชัน่ต่างๆจะผา่นการวิเคราะห์ และท าความเขา้ใจกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเพื่อให้สอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์
ตวัตนของลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม โดยมีการน ามาวิเคราะห์เพื่อน าไปพฒันาปรับปรุงตลอดเวลาเพื่อให้ไดผ้ลส าเร็จสูงสุดใน
แต่ละส่ือท่ีมีการน ามาใช ้ 

 กลยุทธ์การตลาด 

ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ถึงความส าคญัของความตอ้งการของลูกคา้ บริษทัฯ ยึดมัน่ในนโยบายหลกั คือ การผลิตสินคา้
และบริการท่ีเน้นการตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั โดยไม่เพียงเน้นคุณภาพงาน
ก่อสร้างเท่านั้น แต่ยงัตอ้งสร้างชุมชนท่ีน่าอยู ่การดูแลสภาพแวดลอ้มในโครงการ ความปลอดภยั และความสะดวกสบาย
ของสมาชิกในโครงการดว้ย 

การเลือกท าเลท่ีมีศกัยภาพในการเจริญเติบโตของชุมชน และคมนาคมเป็นหลกั โดยการจดัซ้ือท่ีดินเพื่อการ
พฒันาโครงการติดถนนใหญ่ การคมนาคมสะดวก ใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวก และสามารถเขา้ถึงศูนยก์ลางเมืองได้
ง่ายและรวดเร็ว ในปัจจุบนัแบ่งเป็นโครงการแนวราบ โครงการแนวสูง และโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการเช่า ในปี 
พ.ศ. 2561 บริษทัฯไดเ้ปิดตวัโครงการใหม่ 4 โครงการ ท าใหใ้นปี 2561 บริษทัฯ มีโครงการหลกัท่ีสร้างรายไดท้ั้งหมด 10 
โครงการ เป็นโครงการบา้นเด่ียว 5 โครงการ ไดแ้ก่โครงการสัมมากร ชยัพฤกษ์-วงแหวน โครงการสัมมากร ชยัพฤกษ์-
วงแหวน 2 โครงการสัมมากร ชยัพฤกษ์-แจง้วฒันะ บนถนนชยัพฤกษต์ดัใหม่ โครงการสัมมากร รังสิตคลอง 7 โซน 
4  และโครงการสัมมากร ไพรม์7 ซ่ึงเป็นส่วนดา้นหนา้ของโครงการสัมมากรรังสิต คลอง 7 เดิม โครงการทาวน์โฮม 3
โครงการ ไดแ้ก่ โครงการสัมมากร อเวนิว รามอินทรา-วงแหวน บนถนนคูบ้อนใกลห้้างสรรพสินคา้แฟชัน่ไอส์แลนด ์
โครงการ สัมมากร อเวนิว สุวรรณภูมิ และโครงการสัมมากร อเวนิว ชยัพฤกษ์-วงแหวน ตั้งอยูติ่ดกบัโครงการสัมมากร 
ชยัพฤกษ ์- วงแหวน โครงการโฮมออฟฟิต 1 โครงการคือ โครงการสัมมากร ออฟฟิศ พาร์ค และโครงการคอนโดมีเนียม 
1 โครงการ คือ โครงการสัมมากร เอสเกา้ คอนโดมิเนียม บนถนนรัตนาธิเบศร์ 

ดา้นการพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ ์บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัดา้นคุณภาพงานก่อสร้าง มีการดูแลควบคุม และตรวจสอบ
งานก่อสร้างให้ไดม้าตรฐาน โดยเพิ่มระบบ QC และ QA เขา้มาในขั้นตอนการตรวจรับบา้นจากผูรั้บเหมา ก่อนส่งมอบ
ให้ลูกคา้ และดา้นคุณภาพงานบริการ คุณภาพของส่ิงแวดลอ้มท่ีร่มร่ืนในโครงการ รวมถึงความปลอดภยั และคุณภาพ
ของสังคมโดยรวมของโครงการดว้ย ซ่ึงการพฒันาคุณภาพสังคมในโครงการนั้นบริษทัฯ ถือวา่เป็นส่ิงส าคญั เพราะจะ
เป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกนั ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะท าให้สังคมน่าอยู่และมีความสุข โดยบริษทัฯ จดั
กิจกรรมส่งเสริมใหลู้กบา้นในโครงการต่างๆ มีกิจกรรมร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ   

ดา้นการก าหนดราคา บริษทัฯ ใชก้ลยุทธ์การตั้งราคาท่ีเหมาะสม ใกลเ้คียงกบัคู่แข่ง การวางต าแหน่งของสินคา้
ให้มีความคุม้ค่ากว่าคู่แข่งในท าเลเดียวกนั โดยใชล้กัษณะของสภาพบรรยากาศโครงการ ขนาดท่ีดิน และพื้นท่ีใชส้อย 
และเพิ่มความแตกต่างทางดา้นแนวคิด และจุดขาย เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละโครงการ ซ่ึงท าให้ราคาขายแตกต่างจาก
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คู่แข่ง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเนน้การบริหารตน้ทุน ตั้งแต่ตน้ทุนทางการเงิน ตน้ทุนค่าท่ีดิน ตน้ทุนการพฒันาโครงการ 
และตน้ทุนการก่อสร้าง ซ่ึงการบริหารตน้ทุนดงักล่าว เป็นการบริหารตน้ทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดหลกัการ 
คือ ผลิตสินคา้และบริการท่ีไดม้าตรฐานตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ในราคาท่ีเหมาะสม โดยบริษทัฯ เนน้การพฒันา
ท่ีดินและสร้างบา้น เพื่อขายใหแ้ก่ผูมี้รายไดป้านกลางในระดบัราคา 3 – 14 ลา้นบาท ขนาดท่ีดิน 50 – 70  ตารางวา ขนาด
พื้นท่ีใช้สอยภายในบา้น 140 – 270  ตารางเมตร เป็นหลกั ซ่ึงกลยุทธ์ในการตั้งราคานั้นใช้หลกัการตั้งราคาให้
สมเหตุสมผล ซ่ึงแต่ละโครงการจะแตกต่างกนัตามท าเลท่ีตั้ง ขนาดท่ีดิน และขนาดบา้น 

ช่องทางการจ าหน่าย 

 บริษทัฯ เน้นการขายท่ีส านกังานขายโครงการเป็นหลกั สร้างบรรยากาศให้อบอุ่นประทบัใจ มีบา้นตวัอย่างท่ี
ตกแต่งเป็นแนวคิดตามสมยันิยม เพื่อให้ลูกคา้สามารถเขา้ใจรายละเอียดของแบบบา้น ช่วยการตดัสินใจให้ง่ายข้ึน 
นอกจากน้ีในดา้นการตลาดยงัมีการวางแผนงานในแต่ละส่วนเพื่อเพิ่มปริมาณจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ไปยงัส านกังาน
ขาย นอกจากน้ียงัเขา้ร่วมนิทรรศการงานบา้นและคอนโดท่ีจดัข้ึน และตั้งบูธขายตามห้างสรรพสินคา้ หรือแหล่งชุมชนท่ี
ตั้งอยูใ่กลเ้คียงกบัโครงการ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในแต่ละโครงการ 

 โฆษณา และประชาสัมพนัธ์ 

 ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์นั้น บริษทัฯ อาศยัการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายผ่านการประชาสัมพนัธ์แบบ
เจาะจงกลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง ส่ือหลกัท่ีใช ้คือ ป้ายโฆษณา ทั้งบิลบอร์ด และมินิบอร์ด บนถนนและแยกหลกัท่ีจะ
ผา่นมายงัโครงการ ส่ือออนไลน์ทั้งช่องทางเดิมและช่องทางใหม่ๆ อาทิ การประชาสัมพนัธ์บนเฟสบุ๊ค หรืออินสตาร์-    
แกรม และตามเวบ็ไซตต่์างๆ Online Influencer และการลงทะเบียนผา่นเวป็ไซด ์และการส่งขอ้ความประชาสัมพนัธ์ทาง
โทรศพัท์โดยตรงถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นตน้ ซ่ึงการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในแบบเจาะกลุ่มน้ีตอ้งอาศยัระบบ
ฐานขอ้มูล ซ่ึงบริษทัฯ มีการพฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นการตลาดอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ดา้นการส่งเสริมการขาย บริษทัฯ ได้จดัท าอย่างต่อเน่ืองและแตกต่างตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นท่ี เพื่อเร่งรัดการตดัสินใจของกลุ่มเป้าหมายให้เร็วยิ่งข้ึน ในการก าหนดรายการส่งเสริมการขายบริษทัฯ จะใชข้อ้มูล
จากการวจิยัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเขา้แวะชมโครงการเป็นหลกั  

 การบริการ 

 บริษทัฯ ให้ความส าคญัการให้บริการแก่ลูกคา้อย่างมีคุณภาพ โดยมีการวดัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการ
บริการในดา้นต่างๆ และน าขอ้มูลเหล่านั้นมาปรับปรุงพฒันา นอกจากน้ียงัมีการอบรมพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ให้
ตระหนกัถึงความส าคญัของลูกคา้ เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ และใส่ใจการให้บริการ เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บความพึง
พอใจสูงสุด 

 การสร้างภาพลกัษณ์ 

 บริษทัฯ มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าของแบรด์สัมมากร และมีการพฒันาภาพลกัษณ์ให้ทนัสมยัข้ึน แต่ยงัสามารถ
เช่ือมโยงความมัน่คง และประสบการณ์ท่ีดีในอดีตกบัภาพลกัษณ์ใหม่ท่ีทนัสมยัข้ึน ในขณะน้ีบริษทัฯ ได้ใช้แบรนด์
สัมมากรน าหน้าช่ือของโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการย  ้าถึงคุณภาพและความน่าเช่ือถือให้กบัโครงการของสัมมากร อาทิ 
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สัมมากร อเวนิว ส าหรับโครงการทาวน์โฮม หรือ สัมมากร เอสเก้า คอนโดมิเนียม ส าหรับโครงการแนวสูง เป็นตน้
  

 

ลกัษณะลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

การจดัแบ่งลกัษณะของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 

1.กลุ่มลูกคา้เดิม 

หมายถึง กลุ่มลูกคา้ท่ีอาศยัและซ้ือบ้านในโครงการของสัมมากรอยู่แล้ว ลูกคา้กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีบริษทัฯ 
ให้บริการดูแลชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เป็นสังคมคุณภาพ ลูกคา้กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีแนะน าญาติ พี่น้อง 
เพื่อน มาเป็นลูกคา้ใหม่ หรือขยบัขยายซ้ือบา้นในโครงการของสัมมากรเพิ่มในเวลาต่อมา 

2. กลุ่มลูกคา้ใหม ่

หมายถึง กลุ่มท่ียงัไม่ไดซ้ื้อบา้นของสัมมากร ในกลุ่มน้ีสามารถแบ่งยอ่ยออกเป็น 

 กลุ่มท่ีเคยแวะชมโครงการ จะเป็นกลุ่มท่ีบริษทัฯ ใหค้วามส าคญั เพราะถือวา่มีความตอ้งการซ้ือบา้น จะ
มีการจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้เพื่อน ามาวิเคราะห์ความตอ้งการ และน าเสนอสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการ
ของลูกคา้ บริษทัฯ จะส่ือสารขอ้มูลให้ลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองทั้งทางเอกสาร และการติดต่อจากพนกังาน
ขาย 

 กลุ่มท่ียงัไม่เคยแวะชมโครงการ จะเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งใช้กลยุทธ์การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้
เขา้ถึงลูกคา้ และกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ  พร้อมทั้งเชิญชวนให้แวะเยี่ยมชมโครงการ และบริษทัฯ ยงั
น าปัจจยัดา้นอ่ืนมาพิจารณาเพื่อหากลุ่มลูกคา้เพิ่มข้ึนดว้ย เช่น 

 -  ดา้นท าเลท่ีอยู่อาศยั กลุ่มลูกคา้ของสัมมากรส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตร รอบ  
โครงการ และในกรณีท่ีมีการตดัถนนใหม่หลายเส้นทาง ซ่ึงท าให้เกิดกลุ่มเป้าหมายในท าเลใหม่ๆ ท่ี
สามารถเดินทางมาถึงโครงการ และสามารถเดินทางไปท างานไดส้ะดวก 

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

- ดา้นสถานะทางสังคม กลุ่มเป้าหมายหลกัของสัมมากรจดัอยูใ่นระดบั C ไปจนถึง B+ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ระดบัราคาของสินคา้ คือ ส่วนใหญ่ประมาณ 3 – 14 ลา้นบาท 

 

ผลช้ีวดัการด าเนินงานในด้านอ่ืนๆ 

 บริษทัสัมมากรฯ ใชส่ื้อ online และ social media ช่วยในการท าการตลาดและกระตุน้ยอดขาย ปี 2561 เป็นปีท่ี
บริษทัให้ความส าคญัมากข้ึนกวา่ปีท่ีผา่นๆมา โดยหันมาลงทุนและใชส่ื้อออนไลน์ในช่องทางต่างๆ มากข้ึน ทั้งในดา้น
การพฒันาเน้ือหา (Content) ให้มีความน่าสนใจและตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการเพิ่มช่องทางส่ือออนไลน์ (Channel) 
เช่น การใช ้Online Influencer มาช่วยสร้างการรับรู้ของการเปิดตวัโครงการใหม่ โครงการสัมมากร ชยัพฤกษ ์– วงแหวน  
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2  ซ่ึงเป็นหน่ึงตวัแปรท่ีส่งผลใหส้ามารถปิดยอดขายไดสู้งในการเปิดตวัโครงการดว้ยจ านวนมาก ภายในเวลาเพียง 2 วนั 
นอกจากน้ี ส่ือออนไลน์ยงัช่วยส่งผลให้จ  านวนลูกคา้ท่ีเขา้มาท่ีส านกังานขายมากข้ึน และมีอตัราเติบโตมากข้ึนทุกไตร
มาส โดยหากเทียบคร่ึงปีแรก และคร่ึงปีหลงัของปี 2561 จ  านวนลูกคา้เขา้ชมท่ีส านกังานขายท่ีมาจากส่ือออนไลน์มีอตัรา
เติบโตสูงข้ึนถึงร้อยละ 53 รวมลูกคา้เขา้ชมท่ีส านกังานขายจากโครงการทั้งหมดท่ีมาจากส่ือออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 31 

จ านวนอตัรา Rejection Rate (ยกเลิกการจอง) ลดลงโดยในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 อตัรา Rejection Rate ลดลงเหลือเพียง
ร้อยละ 15 ซ่ึงต ่ากวา่หากเทียบกบัไตรมาสก่อนๆ ในปีเดียวกนั ความพึงพอใจและความยอมรับจากลูกคา้ท่ีมีต่อโครงการ
ของบริษทัฯ โดยจากคะแนนเต็ม 5 ไดค้ะแนนความพึงพอใจจากลูกคา้ท่ี 4.39 คะแนน และ 4.26  คะแนนในส่วนของ
คุณภาพในการก่อสร้าง 

ภาวะอุตสาหกรรมการและแข่งขัน 

สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรม  

 การแข่งขนัในตลาดท่ีรุนแรงเน่ืองจากปริมาณโครงการท่ีอยูอ่าศยัมีมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว ท่ีอาจส่งผลให้เกิดการ
แข่งขนักนัทางดา้นราคามากข้ึน (Price War) เจา้ของแบรนด์มีการน าเสนอโปรโมชัน่ต่างๆ มากข้ึน และแรงข้ึนให้กบั
ลูกคา้ ซ่ึงอาจจะท าใหย้ากข้ึนส าหรับบริษทัฯ ในการรักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายในขณะท่ียงัคงรักษาราคาเดิม
เอาไวเ้ท่าเดิม และอาจจ าเป็นตอ้งพิจารณาลดราคาขายลง รวมทั้งเพิ่มมูลค่าโปรโมชัน่แก่ลูกคา้เพื่อต่อสู้กบัรายอ่ืนๆใน
ตลาด ส่งผลกระทบต่อก าไรสุทธิในการขายของบริษทัฯ 

           แนวทางป้องกนัและแกไ้ข 
         1. สร้างมูลค่าของแบรนดส์ัมมากรใหสู้งข้ึน (Brand Value) เพื่อช่วยในการดึงดูดลูกคา้กลุ่มเป้าหมายนอกจาก
การใชร้าคาเพียงอยา่งเดียว 
         2. ควบคุมการใชจ่้ายของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้และมีการทบทวนทุกไตรมาสเพื่อตรวจสอบวา่ยงั
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้เม่ือเทียบกบัยอดขายจริงท่ีเกิดข้ึน 
 3. การพฒันาสินคา้ใหมี้คุณภาพท่ีดี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัลูกคา้ในการเลือกซ้ือ 
 เศรษฐกิจไทยปี 2561 มีการเติบโตของ GDP ประมาณร้อยละ 4.2 ปรับตวัดีข้ึนจากการขยายตวัร้อยละ 3.9 ในปี 
2560 ส าหรับภาพรวมในปี 2561 ทั้งปี ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพยค์าดวา่สถานการณ์ตลาดท่ีอยูอ่าศยัในดา้นอุปสงคแ์ละ
อุปทานจะปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2560 โดยเป็นผลจากการขยายตวัของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทั้งภาคการ
ส่งออก และการท่องเท่ียว รวมถึงการลงทุนในโครงการเมกะโปรเจ็กต์ของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสาย
ต่างๆ รถไฟฟ้าความเร็วสูง นอกจากนั้นมาตรการก ากบัดูแลสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ีจะมีผล
บงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 เมษายน 2562 คาดว่าจะส่งผลให้ยอดโอนกรรมสิทธ์ิและสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัมีการเร่งตวัก่อนท่ีจะมี
มาตรการบงัคบัใช ้

 ดา้นการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอ่าศยัภาพรวมปี 2561 มีจ  านวนการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัใน กรุงเทพฯ และ 
ปริมณฑล 196,630 หน่วย และมีมูลค่า 565,112 ลา้นบาท โดยจ านวนหน่วยเพิ่มข้ึนร้อยละ 20.3 และมูลค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 
32.1 เม่ือเทียบกบัปี 2560 ซ่ึงมียอดโอนกรรมสิทธ์ิ 163,468 หน่วย และมีมูลค่า 427,728 ลา้นบาท ทั้งน้ี เป็นการโอน
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กรรมสิทธ์ิบา้นสร้างใหม่ (หรือบา้นท่ีโอนจากนิติบุคคล) 123,664 หน่วย และโอนกรรมสิทธ์ิบา้นมือสอง บา้นท่ีโอนจาก
บุคคลธรรมดา) ประมาณ 72,966 หน่วย ท าให้สัดส่วนจ านวน หน่วยโอนกรรมสิทธ์ิบา้นสร้างใหม่ต่อบา้นมือสองในปี 
2561 เท่ากบั 63: 37  

 ส าหรับแนวโน้มการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2562 ศูนย์ข้อมูล 
อสังหาริมทรัพยค์าดวา่จะมีจ านวนประมาณ 161,457 หน่วย (มีช่วงคาดการณ์อยูป่ระมาณ 145,300 ถึง 177,600 หน่วย) 
และมีมูลค่า 479,904 ลา้นบาท หน่วย (มีช่วงคาดการณ์อยูป่ระมาณ 431,900 ถึง 527,900 ลา้นบาท) โดยจ านวนหน่วย
ลดลงร้อยละ 17.9 และมูลค่าลดลงร้อยละ 15.1 เม่ือเทียบกบัปี 2561 ซ่ึงมียอด โอนกรรมสิทธ์ิมีจ านวน 196,630 หน่วย 
และมีมูลค่า 565,112 ลา้นบาท ( ท่ีมา: Press Release ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562)   

ตารางเปรียบเทียบการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพฯ และปริมณฑลปี 2560และ ปี 2561 

หน่วย: ลา้นบาท 

 มูลค่าปี 2560 มูลค่าปี 2561 เปล่ียนแปลง 

มูลค่ารวม 427,728 565,112 32.10% 

อาคารชุด 200,247 271,475 35.60% 

บา้นแนวราบ 227,481 293,637 29.08% 

       ท่ีมา: ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์  

 

 ส าหรับปี 2561 ยงัอยู่ในสภาวะการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ทั้งน้ียงัมีความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก เช่น 
เศรษฐกิจของประเทศโซนยุโรป เศรษฐกิจประเทศจีนและความมัน่คงของเศรษฐกิจสหรัฐฯภายใตรั้ฐบาลใหม่ ส่วน
ปัจจยัภายในตอ้งจบัตามองแนวโนม้การข้ึนดอกเบ้ีย ทั้งน้ีการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐ จะเพิ่มศกัยภาพ
ท่ีดินและเปิดท าเลใหม่ เป็นโอกาสของผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยท่ี์จะสรรหาท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการต่อไป 

 

นโยบายการด าเนินธุรกจิ  

 บริษทัฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยัเพื่อจ าหน่ายอย่างต่อเน่ือง 
โดยในปี 2561 ยงัคงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดันนทบุรี โดยมี
เป้าหมายและนโยบายหลกั ๆ ดงัน้ี 

 มุ่งเนน้พฒันาสินคา้ประเภทบา้นเด่ียวพร้อมท่ีดินอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงบริษทัมีความถนดัทั้งในส่วนของการท า
การตลาดในท าเล และการพฒันาสินคา้ โดยตั้งเป้าหมายเร่งปิดการขายโครงการปัจจุบนั เพื่อสร้างสภาพคล่องในการซ้ือ
ท่ีดินใหม่เพื่อพฒันาโครงการใหม่ 
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 พฒันาโครงการแนวราบประเภทอ่ืนๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น โครงการทาวน์โฮม หรือบา้นแฝดในท าเลใกลเ้มือง
เพื่อรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัใกลเ้มืองแต่ไม่สามารถเป็นเจา้ของบา้นเด่ียวท่ีมีราคาสูงข้ึน
ตามราคาของท่ีดินได ้

 พฒันาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมกบัการใช้งาน เม่ือดูแล
รักษาครบก าหนดตามโครงการและวิธีการจดัสรรแล้ว บริษทัฯ มีนโยบายในการจดัตั้งนิติบุคคลบา้นจดัสรร เพื่อให้
เจา้ของร่วมไดมี้ส่วนร่วมกนัในการบริหารจดัการชุมชนดว้ยตนเอง โดยมีสิทธ์ิและหนา้ท่ีตามกฎหมาย อนัจะน ามาซ่ึง
ความเขม้แขง็ของแต่ละชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 คุณภาพบ้านท่ีพร้อมส่งมอบแก่ผูซ้ื้อ บริษทัฯ จดัทีมตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอย่างต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัฯ จะส่งมอบบา้นท่ีมีคุณภาพใหแ้ก่ผูซ้ื้อไดต้ามก าหนดเวลา 

 พฒันาทีมงานบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ บริการหลงัการขาย และสร้างกฎระเบียบท่ีอยูอ่าศยัภายในโครงการเพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมภายในโครงการในอนาคต 

การพฒันาองค์กร และบุคลากร 

 ในปี 2561 บริษทัฯ ยงัคงให้ความส าคญัต่อการพฒันาองค์กรอย่างต่อเน่ือง ทั้ งในด้านบุคลากร และ
ระบบปฏิบติัการ เพื่อให้บริษทัฯ สามารถท างานได้อย่างทดัเทียมกบับริษทัชั้นน าในตลาด โดยก าหนดเป้าหมายให้
บุคลากรของบริษทัฯ มุ่งเน้น และให้ความส าคญักบัความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกัในการท างาน บริษทัฯ ไดเ้ตรียม
ความพร้อมในดา้นโปรแกรมฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้บุคลากรมีความเขา้ใจในแนวทางการเติบโต
ทางธุรกิจของบริษทัฯ ในทิศทางเดียวกัน และยงัส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานของบุคลากรทุก
หน่วยงาน ในขณะท่ีระบบปฏิบติัการท่ีบริษทัฯ จะน ามาประยุกต์ใชจ้ะตอ้งส่งเสริมให้เกิดความรวดเร็วและถูกตอ้งใน
การท างานระหวา่งฝ่ายมากยิง่ข้ึน 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีเกณฑก์ารวดัความส าเร็จขององคก์รทั้งส่ีดา้น ตามหลกัการของ Balance Scorecard  ไดแ้ก่ 
 1. มุมมองดา้นการเงิน (Financial Perspective) 
 2. มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) 
 3. มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 
 4. มุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and Growth Perspective) 

บริษทัฯ จึงเช่ือมัน่วา่ บริษทัฯ จะเติบโตอยา่งย ัง่ยนืดงัเช่นท่ีด าเนินธุรกิจมาอยา่งยาวนาน 

3. ปัจจัยความเส่ียง  

ในปี 2561 ตลาดท่ีอยู่อาศยัได้มีการปรับตวัเพิ่มข้ึนทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทานเม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา การ
ขยายตวัดงักล่าวมีผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซ่ึงไดรั้บอานิสงส์จากการเติบโตของภาคการ
ส่งออก และการท่องเท่ียว และการใช้จ่ายของภาครัฐจากการลงทุนในโครงการเมกะโปรเจ็กต์ต่าง ๆ ขอ้มูลจากศูนย์
ขอ้มูลอสังหาริมทรัพย ์แสดงมูลค่ายอดโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพฯและปริมณฑลปี 2561 เพิ่มมากข้ึนจากปี 
2560 กวา่ร้อยละ 30 แต่ทั้งน้ีนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยเร่ืองการปรับเกณฑ์การกูเ้พื่อซ้ือท่ีอยูอ่าศยั (นโยบาย 



 
แบบ 56-1 ปี  2561                                                                                                                          

13 
 

Macroprudential ส าหรับสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั) ตั้งแต่ช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 สะทอ้นถึงความเป็นห่วงต่อการเติบโตในภาค
อสังหาริมทรัพยท่ี์อาจมีความเส่ียงเพิ่มข้ึน  

ส าหรับแนวโน้มในปี 2562 ไดมี้การคาดการณ์กนัวา่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอตวัลงเล็กน้อย จาก
ปัจจยัภายนอกประเทศท่ีเกิดจากสงครามการคา้ ซ่ึงมีผลให้อตัราการส่งออกและการท่องเท่ียวเติบโตในอตัราท่ีชะลอตวั
ลง ส่วนตลาดท่ีอยูอ่าศยันอกจากไดรั้บผลกระทบจากปัญหาการชะลอตวัของเศรษฐกิจแลว้ยงัไดรั้บผลโดยตรงจากอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีมีการปรับข้ึน บวกกบัมาตรการควบคุมสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั และปัญหาอุปทานส่วนเกินท่ีเหลือมาจากปี  2561   
จากสถานการณ์ดงักล่าวอาจท าใหต้ลาดซ้ือขายท่ีอยูอ่าศยัขยายตวัในอตัราท่ีลดลง   เป็นเหตุให้การแข่งขนัทางธุรกิจจะยิ่ง
ทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน  ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีบริษทัฯ จะตอ้งติดตามดูแลเป็นพิเศษ  และควรมีมาตรการเตือนภยัล่วงหน้า 
เพื่อเพิ่มความระมดัระวงัและลดผลกระทบ มิใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรงแก่บริษทัฯ 

 ปัจจยัความเส่ียงท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึน และมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 1.  ความเส่ียงเก่ียวกบัการแข่งขนั 

ธุรกิจจดัสรรบา้นและท่ีดินเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัสูงเป็นปกติอยูแ่ลว้ เพราะมีผูป้ระกอบการในตลาดมากราย แต่ละ
รายก็เนน้ท่ีจะเพิ่มยอดขายและก าไร และยงัตอ้งแข่งขนักบัคอนโดมิเนียมซ่ึงมีปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนสูง  

      ทางแกไ้ข คือ ตอ้งติดตามสถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศยัโดยเฉพาะบา้นจดัสรรและทิศทางภาวะเศรษฐกิจอย่าง
ใกลชิ้ด วางแผนการปลูกสร้างบา้นล่วงหน้าให้เหมาะสม สร้างบา้นคุณภาพตามความตอ้งการของตลาด ประการส าคญั
ตอ้งควบคุมตน้ทุน เน้นการสร้างความเช่ือมัน่และความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ ใช้วิธีและส่ือการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถเข้าถึงลูกคา้เป้าหมายได้ภายในงบประมาณท่ีตั้งไว ้สร้างความแตกต่าง และบริษทัฯ จะต้องปรับตวัให้ทนั
เหตุการณ์หากมีสัญญาณทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงหรือเกิดภาวะบา้นจดัสรรลน้ตลาดเกิดข้ึน 

2. ความเส่ียงเร่ืองก าลงัซ้ือลดลง 

      ความเส่ียงดังกล่าว อาจเกิดจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ท าให้มีผลกระทบต่อการส่งออกและการ
ท่องเท่ียวอย่างมีสาระส าคญั เม่ือการส่งออก และรายไดจ้ากการท่องเท่ียวลดลงจะมีผลกระทบต่ออตัราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศค่อนขา้งมาก เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจพึ่งพาการส่งออกและการท่องเท่ียวในอตัราท่ีสูง 
ประกอบกบัมีปัญหารุมเร้าดา้นสังคม และการเมืองเพราะอยูใ่นช่วงการเลือกตั้ง จึงอาจท าให้ผูบ้ริโภคท่ีแมมี้ก าลงัซ้ือแต่
อาจขาดความเช่ือมัน่ และระมดัระวงัเร่ืองการใชจ่้ายมากข้ึน 

     ทางแกไ้ข คือ บริษทัฯ ตอ้งเนน้การสร้างบา้นคุณภาพในราคาท่ีแข่งขนัได ้โดยใชน้วตักรรมต่างๆ เขา้มาช่วยให้
มากข้ึน ทั้งรูปแบบวสัดุ และกระบวนการก่อสร้าง บริษทัฯ ตอ้งใชก้ารตลาดให้หลากหลายมากข้ึน เพื่อกระตุน้ยอดขาย 
ในขณะท่ียงัมีขอ้ดี คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้มจ้ะเร่ิมปรับตวัเพิ่มข้ึนแต่อตัรายงัค่อนขา้งต ่า อาจเป็นตวักระตุน้ให้ลูกคา้เร่ง
ซ้ือบา้นได ้เพราะถา้รอชา้ไปดอกเบ้ียอาจปรับตวัสูงข้ึน ตน้ทุนค่าก่อสร้างก็จะสูงข้ึนดว้ย ดงันั้นผูซ้ื้อบา้นในปีน้ีก็จะไดรั้บ
ประโยชน์ หากเศรษฐกิจประเทศไทยเร่ิมดีข้ึนชดัเจนในคร่ึงหลงัของปี สถานการณ์การเมืองมีความมัน่คง ประชาชนจะมี
ความเช่ือมัน่สูงข้ึน คาดว่าก าลงัซ้ือน่าจะเพิ่มข้ึน ความเส่ียงจะลดลง อย่างไรก็ดีบริษทัฯตอ้งติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกลชิ้ด 
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3.ความเส่ียงเร่ืองสภาพคล่อง  

       ความเส่ียงดงักล่าว เป็นความเส่ียงท่ีส าคญัยิง่ของบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ปัญหาขาดสภาพคล่องจะเกิดได้
จากการท่ีรายรับของกิจการไดต้ ่ากวา่เป้าหมายมาก ในขณะท่ียอดรายจ่ายสูง หรือกรณีท่ีสภาพคล่องมีนอ้ย แต่มีการลงทุน
เพิ่มจ านวนมาก หรือมีภาวะหน้ีผกูพนัระยะสั้นท่ีตอ้งจ่ายตามก าหนดเวลาจ านวนมาก 

      ทางแกไ้ข คือ บริษทัฯตอ้งติดตามดูแลปัญหาสภาพคล่อง โดยเฉพาะกระแสเงินสดและบญัชีรายรับรายจ่ายอยา่ง
ใกลชิ้ด และตอ้งไม่ก่อหน้ีจ านวนมากเกินขีดความสามารถท่ีจะช าระได ้อาจตอ้งชะลอการลงทุนท่ีจะก่อภาระหน้ีสิน
จ านวนมากออกไปก่อน หากจ าเป็นตอ้งลงทุนก็ตอ้งประเมินความเส่ียงอยา่งรอบคอบรัดกุมท่ีสุด นอกจากนั้น จะตอ้งมี
การเจรจาท าความตกลงกบัธนาคารให้ผ่อนปรนมากท่ีสุดและจะตอ้งมีการส ารองเงินสดให้เพียงพอ และขอวงเงินกูก้บั
ธนาคารส ารองไวด้ว้ย และท่ีส าคญัตอ้งมีสัญญาณไวค้อยเตือนภยัเพื่อรู้ล่วงหนา้ใหท้นัเวลาก่อนท่ีจะเกิดปัญหา 
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      ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  

3.1 ลกัษณะส าคัญของทรัพย์สิน    
รายละเอียด

จน. แปลง เน้ือท่ี/ตารางวา จ านวนเงิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั

   บริเวณท่ีจดัโครงการแลว้

โครงการบา้นเด่ียว

    สมัมากร บางกะปิ 1 23.00         753.10                62,560,000             บริษทัเป็นเจา้ของ ไมมี่ภาระผกูพนั

    สมัมากร บางกะปิ 2 4.00            677.00                73,570,000.00       บริษทัเป็นเจา้ของ ไมมี่ภาระผกูพนั

    สมัมากร บางกะปิ 3 1.00            1,470.00             58,800,000             บริษทัเป็นเจา้ของ ไมมี่ภาระผกูพนั

    สมัมากร บางกะปิ 4 2.00            424.00                16,960,000             บริษทัเป็นเจา้ของ ไมมี่ภาระผกูพนั

    สมัมากร มีนบรีุ 1 3.00            495.20                62,375,650.00       บริษทัเป็นเจา้ของ ไมมี่ภาระผกูพนั

    สมัมากรรังสิต คลอง 7  (โซน 3 ) 8.00            640.60                560,412,000.00     บริษทัเป็นเจา้ของ ไมมี่ภาระผกูพนั

    สมัมากรรังสิต คลอง 7  (โซน 1 , 2) 80.00         6,764.20             บริษทัเป็นเจา้ของ ติดจ านองกบั SCB 

    สมัมากรรังสิต คลอง 7  (โซน 4 ) 285.00       17,414.60           บริษทัเป็นเจา้ของ ติดจ านองกบั SCB 

    สมัมากร ชัยพฤกษ-์วงแหวน 2.00            125.20                165,375,450.00     บริษทัเป็นเจา้ของ ไมมี่ภาระผกูพนั

    สมัมากร ชัยพฤกษ-์แจง้วฒันะ 99.00         6,492.30             บริษทัเป็นเจา้ของ ติดจ านองกบั SCB 

    สมัมากร อเวนิว-รามอินทราวงแหวน 226.00       5,407.20             บริษทัเป็นเจา้ของ ติดจ านองกบั BAY 

    สมัมากร อเวนิว-สุวรรณภูมิ 306.00       6,902.90             บริษทัเป็นเจา้ของ ติดจ านองกบั BAY 

    สมัมากร อเวนิวชัยพฤกษ ์วงแหวน 264.00       5,413.30             บริษทัเป็นเจา้ของ ติดจ านองกบั KBANK 

    สมัมากร ออฟฟิศ ปาร์ค 21.00         534.80                บริษทัเป็นเจา้ของ ติดจ านองกบั KBANK 

    สมัมากร ชัยพฤกษ ์วงแหวน2 197.00       10,951.50           บริษทัเป็นเจา้ของ ติดจ านองกบั SCB 

โครงการอาคารชุด

    เอสเกา้ คอนโดมิเนียม 103.00       5,007.23             341,950,000.00     บริษทัเป็นเจา้ของ ไมมี่ภาระผกูพนั

รวม 1,624.00    69,473.13           1,342,003,100.00  

   บริเวณท่ีจดัเพ่ือการให้เช่า

    สมัมากรบางกะปิ 3.00            2,864.60             536,480,000.00     บริษทัเป็นเจา้ของ ติดจ านองกบั SCB  

    สมัมากรบางกะปิ 3.00            2,983.30             บริษทัเป็นเจา้ของ ติดจ านองกบั GSB

    สมัมากรบางกะปิ 10.00         6,001.60             บริษทัเป็นเจา้ของ ไมมี่ภาระผกูพนั

    สมัมากรรังสิต คลอง 2 4.00            2,854.00             88,704,000.00       บริษทัเป็นเจา้ของ ไมมี่ภาระผกูพนั

    ริมถนนรามค าแหง (ฝ่ังขาออก) 1.00            1,112.00             100,080,000.00     บริษทัเป็นเจา้ของ ไมมี่ภาระผกูพนั

   สมัมากรราชพฤกษ์ 2.00            4,007.20             140,000,000.00     บริษทัเป็นเจา้ของ ไมมี่ภาระผกูพนั

   ตลาดเมืองเอก 4.00            2,046.00             140,000,000.00     บริษทัเป็นเจา้ของ ติดจ านองกบั TBANK 

รวม 27.00         21,868.70           865,264,000.00     

   บริเวณท่ียงัไมไ่ดจ้ดัโครงการ

    โครงการในอนาคต - กรุงเทพกรีฑา-การเคหะ 1.00            2,000.00             75,680,000.00       บริษทัเป็นเจา้ของ ไมมี่ภาระผกูพนั

    โครงการในอนาคต -บางเสร่ 2.00            10,367.60           95,460,000.00       บริษทัเป็นเจา้ของ ไมมี่ภาระผกูพนั

    โครงการในอนาคต -ทางหลวง 345 2.00            16,480.00           บริษทัเป็นเจา้ของ ไมมี่ภาระผกูพนั

    โครงการในอนาคต -ทา่อิฐ 1.00            3,569.50             52,214,500.00       บริษทัเป็นเจา้ของ ไมมี่ภาระผกูพนั

    โครงการในอนาคต - ออฟฟิศ ปาร์ค 1.00            95.20                   52,214,500.00       บริษทัเป็นเจา้ของ ติดจ านองกบั KBANK 

    โครงการในอนาคต -พระราม 9 9.00            4,004.90             บริษทัเป็นเจา้ของ ติดจ านองกบั KBANK 

    โครงการในอนาคต - พระราม 9 (ทางเขา้) 1.00            117.00                52,214,500.00       บริษทัเป็นเจา้ของ ไมมี่ภาระผกูพนั

รวม 17.00         36,634.20           397,804,292.00     

รวมทั้งส้ิน 1,668.00    127,976.03        2,605,071,392.00  

 ณ. 31 ธ.ค. 61
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4. ข้อพพิาททางกฎหมาย  

“-ไม่มี-” 

5. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

5.1 ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั : บริษทั  สัมมากร จ ากดั  (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ / รอบปีบญัชี : พฒันาอสังหาริมทรัพย ์/  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม  

ทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั : 641,800,446 บาท  ทุนช าระแลว้  641,800,446 บาท  

  (มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)   

 ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 86 อาคารสัมมากรเพลส  ถนนรามค าแหง 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 

 

ทีต่ั้งส านักงานขาย  : โครงการของสัมมากร   

 : โครงการรังสิตคลอง 2 

ท่ีตั้งส านกังาน  เลขท่ี 6 ซอยรังสิต-นครนายก 63 ซอย 1 ต าบลประชาธิปัตย ์อ าเภอ
ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี โทร.  02 957 0930 

             083 988 0756  

 : โครงการรังสิตคลอง 7 (ไพรม์ 7) 

ท่ีตั้งส านกังาน  เลขท่ี 130/333  หมู่ท่ี 1  ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลล าผกักูด       
อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี โทร.  02 957 0930 

              083 988 0756 

 : โครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์-วงแหวน 2 

ท่ีตั้งส านกังาน  เลขท่ี 49 หมู่ท่ี 6  ต าบลล าโพ  อ าเภอบางบวัทอง 

  จงัหวดันนทบุรี  โทร.  083 988 0754 

 

 

mailto:ir@sammakorn.co.th
http://www.sammakorn.co.th/


 
แบบ 56-1 ปี  2561                                                                                                                          

17 
 

 : โครงการสัมมากร  S9 Condominium 

ท่ีตั้งส านกังาน  ซอยป่าไมอุ้ทิศ ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางรักใหญ่(บางไผ)่ อ าเภอบาง
บวัทอง จงัหวดันนทบุรีใกลส้ถานี MRT บางรักใหญ่  

   โทร.  092 272 1922 

 : โครงการชัยพฤกษ์-แจ้งวฒันะ 

ท่ีตั้งส านกังาน  ถนนชยัพฤกษต์ดัใหม่ ต าบลบางพลบั อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  

   โทร.  098 265 8111 

 : โครงการอเวนิว รามอนิทรา-วงแหวน  

 : สัมมากร ออฟฟิศ พาร์ค 

ท่ีตั้งส านกังาน  ถนนทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนบึงค าพร้อย-คูบ้อน ต าบลท่าแร้ง 
อ าเภอบางเขน จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10220 

   โทร.  098 264 9111 

 : โครงการอเวนิว ชัยพฤกษ์- วงแหวน 

ท่ีตั้งส านกังาน  45 หมู่ 4 ต าบลละโพ(ละหาร) อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
11110 

   โทร. 086 333 6772 

 : โครงการอเวนิว สุวรรณภูมิ 

ท่ีตั้งส านกังาน  31/3 ถนน พฒันาชนบท 3 แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 10520 

   โทร. 036 192 9389 

 

บริษัทย่อย  

บริษทัยอ่ย     :      บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  

ประเภทธุรกิจ : ศูนยก์ารคา้ใหเ้ช่า (Community mall) ภายใตแ้บรนด์ “Sammakorn 
Place”  

 ท่ีตั้งศูนยก์ารคา้ : ราชพฤกษ์  62/26-32 หมู่ท่ี 1 ต าบลออ้มเกร็ด  อ าเภอปากเกร็ด  

   จงัหวดัปทุมธานี 

   รามค าแหง  86  ถนนรามค าแหง  แขวงสะพานสูง   

   กรุงเทพมหานคร 10240 
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    รังสิตคลอง 2  819/1-3 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย ์ 

    อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 

 โทรศพัท ์ : (02) 372-3323-6 

โทรสาร : (02) 372-3327 

 

Email / Website :   https://www.facebook.com/smkplace1/ 

  https://www.facebook.com/smkplace2/ 

  https://www.facebook.com/smkplace3/ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

บริษทั : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 ท่ีตั้งส านกังาน  : อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

      เลขท่ี 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก 

   ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

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 ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 ท่ีตั้งส านกังาน  : ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137  

   ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์ :  (66)  0 2264 9090 

โทรสาร :  (66) 0 2264 0789-90 

  ผูส้อบบญัชี                   :    นายฉตัรชยั  เกษมศรีธนาวฒัน์  

    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5813   

5.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืน 

“ ไม่มี” 

 

http://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html
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ส่วนที ่2 : การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 
 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 641,800,446 บาท เป็นทุนเรียกช าระแลว้ 641,800,446 
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 641,800,446 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
 

7.2  ผู้ถือหุ้น  

ณ วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยนบัรวมการถือหุน้โดยผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกนัตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ช่ือ 
Name 

จ านวนหุ้น 
No.of shares 

ร้อยละ 
% 

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 10,303,320 1.61 
2. บริษทั อาร์พีซีจี จ  ากดั (มหาชน)  309,698,707 48.25 
3. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แคพ็ 37,273,758 5.81 
4. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH  22,954,891 3.58 
5. น.ส.พิมอุมา เจนธรรมนุกูล 22,575,256 3.52 
6. น.ส.พีระขวญั ขนัเจริญสุข 21,282,924 3.32 

7. น.ส.เมทนี สุคนธรักษ ์  17,517,711 2.73 
8. นายศิริวฒัน์ อนนัตคู์ศรี 13,000,000 2.03 
9. ท่านผูห้ญิงทศันาวลยั ศรสงคราม 12,692,742 1.98 
10. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH 12,610,878 1.96 

 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

- ไม่มี – 
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7.4 นโยบายการจ่ายปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น ในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการภายหลงัการหกัส ารอง และส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561  บริษทัฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
บริษทัฯ  55.13 ลา้นบาทและก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม 81.98 ลา้นบาท คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 44.93 ลา้นบาท โดยจ่ายหุ้นละ 0.07 บาท(จากก าไร
สุทธิ) ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงมีผลท าใหอ้ตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 81.49 เปรียบเทียบกบั
ในปี 2560 บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 118.08 
ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจยั
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลขา้งตน้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้นตาม
ความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั 

ประวตัิการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 5  ปี  
 
 
 
 
 
 
 

 *ขณะท่ีส่งรายงานแบบ 56-1 ปี 2561 อยูร่ะหวา่งการเสนอขอผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 
4 เม.ย.2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี พ.ศ. ก าไร (บาท) ก าไรต่อหุ้น (บาท) อตัราการจ่ายเงินปันผล (บาท / หุ้น) 

2560 56,137,349 0.09  0.50 
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  
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8. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างองคก์ร  

คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทัคดัเลือกมาจากผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์กวา้งขวางในสาขาต่างๆ 
และก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ให้มีจ  านวนท่ีเหมาะสม และมีความสมดุลในการก ากบัดูแลธุรกิจ
ต่างๆ ของบริษทัฯ คือ ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการทั้งหมด จ านวน 7 คน 
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และเพื่อให้มีการถ่วงดุลระหวา่งกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารกบักรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร บริษทัมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 3 คน กรรมการบริหาร 4 คน องคป์ระกอบของ
คณะกรรมการบริษทัจึงนบัไดว้่ามีความเหมาะสมท่ีจะท าให้คณะกรรมการสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งน้ีไม่ไดก้  าหนดจ านวนบริษทัจ ากดัท่ีกรรมการแต่ละคนจะเขา้ไปด ารงต าแหน่งกรรมการ เวน้แต่ก าหนดให้กรรมการ
ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั ซ่ึงไม่มีกรรมการท่านใดด ารงต าแหน่งเกินในบริษทัจด
ทะเบียน และแต่ละท่านไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและใหเ้วลาบริหารงานของบริษทัอยา่งเพียงพอท่ีบริษทัฯ ก าหนด 
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คณะกรรมการบริษัท  Board of Directors   
1. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั 

ประธานกรรมการ 
 
 

2. ประธานกรรมการ 
 

3. บริหารคว 

1.   Mr.Bibit Bijaisoradat 
Chairman  

 
1. Member 

2. นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล 
กรรมการ 

2.   Mr.Satja  Janetumnugul    
Director  

3. นายธวชั  อ้ึงสุประเสริฐ 
กรรมการ 

3.   Mr.Tawat  Ungsuprasert 
Director  

4. นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์
กรรมการอิสระ 

4.   Mr.Anuthip  Krairiks 
Independent Director 

 5. นายธวชัชยั   ช่องดารากุล 
กรรมการอิสระ 

5.   Mr.Tawatchai Chongdarakul 
Independent  Director 

2. Director 
 

6. นางกุณฑลา  ศศะสมิต 
กรรมการอิสระ 

6.   Mrs.Koonthala  Sasasmit 
Independent Director  

7. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา 
กรรมการผูจ้ดัการ  

7.   Mr.Kittipol Pramoj Na Ayudhya 
Managing Director  

 ** นางสุพรรณี ตณัไชยศรีนคร : เลขานุการบริษทั 
 

 คณะกรรมการบริหาร                                       Executive Committee 
1. นายธวชั  อ้ึงสุประเสริฐ 

ประธานกรรมการบริหาร 
1. Mr.Tawat  Ungsuprasert 

Executive Committee Chairman 
2. นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล 

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 

3.   Mrs.Koonthala  Sasasmit 
Audit Committee Member 
 *กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ ความสามารถในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

**นางสาววาสนา มินมูฮ าหมดั : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   Risk Management Committee 
1. นายธวชัชยั  ช่องดารากุล 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. Mr.Tawatchai Chongdarakul 

Risk Management Committee Chairman 
2. นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์

กรรมการบริหารความเส่ียง 
2. Mr.Anuthip  Krairiksh 

Risk Management  Member 
 
 

3. นางกุณฑลา  ศศะสมิต 
กรรมการตรวจสอบ 

3. Mrs.Koonthala  Sasasmit 
Risk Management  Member 
 - นางไข่มุก  พราหมณีย ์  : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

   (ลาออกจากจากต าแหน่งเม่ือ 31 สิงหาคม 2561) 
- นางสาววาสนา มินมูฮ าหมดั  : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
   (เขา้รับต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2561) 

 
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.  

2     Mr.Anuthip  Krairiksh  
Nomination and Remuneration Committee 

Member 
 

3. นางกุณฑลา  ศศะสมิต 
 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

4.  
5.        กรรมการอิสระ 

3     Mrs.Koonthala  Sasasmit 

Nomination and Remuneration Committee 
Member          ** นายกิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา: เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
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ตารางสรุปคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 

รายช่ือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และคณะกรรมการ และพิจารณาค่าตอบแทน

บริหารความเส่ียง

1. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั ประธานกรรมการ กรรมการ
2. นายธวชัชยั   ช่องดารากุล กรรมการอิสระ ประธาน ประธาน
3.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ
4. นางกุณฑลา  ศศะสมิต กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ
5. นายธวชั   อ้ึงสุประเสริฐ กรรมการ ประธาน
6. นายสจัจา   เจนธรรมนุกูล กรรมการ กรรมการ
7. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ

คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ

 
ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2561 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย

รายช่ือ วาระการด ารง การเข้าประชุม/ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ

ต าแหน่ง การประชุมทั้งหมด บริหาร ตรวจสอบ บริหารความเส่ียง พจิารณาค่าตอบแทน

1. นายพิพิธ  พิชัยศรทตั* 17 ปี/ เม.ย.61-เม.ย.64 10/10 19/22

2. นายธวชัชัย ช่องดารากลุ 5 ปี/ เม.ย.60-เม.ย.63 10/10 7/7 4/4 1/1

3.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ 14 ปี/ เม.ย.61-เม.ย.64 4/10 5/7 2/4 1/1

4. นางกณุฑลา  ศศะสมิต** 2 ปี/ เม.ย.60-เม.ย.63 9/10 7/7 4/4 1/1

5.  นายธวชั  อ้ึงสุประเสริฐ* 6 ปี/เม.ย.61-เม.ย.64 10/10 22/22

6.  นายสจัจา  เจนธรรมนุกลู* 7 ปี/ เม.ย.59-เม.ย.62 9/10 20/22

7. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา* 21 ปี/ เม.ย.59-เม.ย.62 9/10 19/22  
             *   กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั 

** กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
 

1. บทบาทหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบาย และวสัิยทศัน์ 
 คณะกรรมการบริษทั มีความมุ่งมัน่ท่ีจะก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ให้เป็นบริษทัชั้นน าในธุรกิจบา้น
จดัสรรท่ีไดรั้บความนิยมเช่ือถือจากประชาชน มีการด าเนินธุรกิจดว้ยการบริหารจดัการท่ีแข็งแกร่ง มีการพฒันาบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพพฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพดีท่ีสุด มีการบริการเกินความคาดหวงั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ภายใต้
การน าของประธานกรรมการบริษทั มีภาวะผูน้ าและมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ สามารถก าหนดนโยบาย และ
ก ากบัดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีระหว่าง
ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนัอยา่งชดัเจน และตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั 
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2. บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบ 
 คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีก าหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ และทิศทางการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบติัตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัตวับทกฎหมาย และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั โปร่งใส ก ากบัดูแล และพฒันาบรรษทัภิบาลของบริษทัฯ ให้เป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสากล พิจารณาแผนการด าเนินงานและพฒันาขีดความสามารถของบริษทัฯ  ให้สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้น
ไดดี้ รวมทั้งคอยติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ของผูถื้อหุ้น และของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหลาย และจดัการแบ่งผลประโยชน์นั้นแก่ผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 
 

3. การบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัการประเมินการบริหารความเส่ียง โดยก าหนดให้มีระบบ
และวิธีการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นมาตรฐานสากล  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประเมิน
ประสิทธิภาพของการบริหาร และสอบทานผลการประเมินความเส่ียง และกระบวนการท างานเพื่อควบคุมความเส่ียง
ของหน่วยงานต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบ รวมทั้งทบทวน และเสนอนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง รวมถึงให้ความส าคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้หรือรายการผิดปกติ และให้
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 
 

4. การควบคุมภายใน 
 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในท่ีส านกังานตรวจสอบภายในไดจ้ดัจา้งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั ตรวจสอบภายใน
และรายงานเป็นรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และไดจ้ดัฝึกอบรมให้
ความรู้ในเร่ืองการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงแก่พนกังานระดบัปฏิบติัการ โดยน า
ประเด็นส าคญัท่ีตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความเข้าใจร่วมกันในเร่ืองความเส่ียง 
ผลกระทบและการควบคุมภายในท่ีส าคญัของแต่ละขั้นตอนปฏิบติังาน ประเมินผลการท างานได้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ในดา้นการตรวจสอบภายใน ก าหนดให้ส านกังานตรวจสอบภายใน ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบติังานของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั ซ่ึงท าการ
ตรวจสอบการควบคุมภายในทั้งหมด ตามแผนงานประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ พบวา่ไดบ้รรลุตามเป้าหมาย ส าหรับการ
พฒันางานตรวจสอบนั้น ไดใ้ห้ความส าคญัทั้งการพฒันาคนและเคร่ืองมือในการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลกัการของ
มาตรฐานสากล และเป็นเชิงป้องกนั เพื่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มกบัหน่วยงานท่ีตรวจอยา่งเป็นระบบ 
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5. การก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี ส าหรับคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนเก่ียวกบัการก ากบั

ดูแลกิจการ จึงมอบหมายใหค้ณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ก าหนดแนวปฏิบติั และปรับปรุงให้สอดคลอ้งตามแนวทาง
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และ
มาตรฐานสากลคณะกรรมการบริษทั เป็นผูก้  ากบัดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของ
บริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อพิจารณา และเสนอแนวทางพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจให้ย ัง่ยืน รวมทั้ง
การพฒันาทรัพยากรบุคคลตามแนวการบริหารสมยัใหม่ ตลอดจนแนวนโยบายในการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส 
โดยเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และควรทบทวนนโยบาย และการ
ปฏิบติัตามนโยบายตามหน่วยงานก ากบัดูแล อยา่งเหมาะสม และทนัเหตุการณ์อยา่งสม ่าเสมอ 

 
6. จริยธรรมธุรกจิ คู่มือจรรยาบรรณ ส าหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน 

 คณะกรรมการของบริษทั มีหน้าท่ีก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารจดัท าจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจ พร้อมทั้ง
เผยแพร่เพื่อส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนมีมาตรฐาน และมีจิตส านึกดา้นจริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัอยา่ง
สม ่าเสมอ เพื่อให้ภารกิจของบริษทัฯ บรรลุเป้าหมายดว้ยพื้นฐานของคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความโปร่งใส 
โดยมีกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
  บริษทัฯ ก าหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการบริษทั (Self Assessment) และ
คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งการประเมินผลงานทั้งคณะ และผูบ้ริหาร ปีละ 1 คร้ัง เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบ
การปฏิบติังานในหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารอยา่งสม ่าเสมอ และการเปรียบเทียบการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริษทั วา่ไดด้ าเนินการตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีไดอ้นุมติัไวแ้ละ/หรือตามแนวปฏิบติัท่ีดี 
(Good Practices) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั ให้สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายท่ีก าหนด
ไว ้และเพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหาแนวทางเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซ่ึงการ
ประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ในปี 2561 คะแนนท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑดี์ 3.55 จากคะแนนเต็ม 
4 หรือ ร้อยละ 88.82 การประเมินผลการปฎิบติังานตนเองของคณะกรรมการรายคณะ คะแนนท่ีไดอ้ยู่ในเกณฑ์ดี 3.56 
จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 88.99 การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คะแนนท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑดี์  3.63 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 90.79 การประเมินผลการปฏิบติังานตนเอง
ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คะแนนท่ีได้อยู่ในเกณฑ์ดี 3.72 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 93.06 และ          
การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบคะแนนท่ีไดอ้ยู่ในเกณฑ์ดี  4.80 จากคะแนนเต็ม 5 
หรือ ร้อยละ 95.93 
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  8.2  ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   บริษทัมีผูบ้ริหาร จ านวน 4 ท่าน ดงัน้ี 

     ฝ่ายจัดการ          MANAGEMENT OFFICES 
1. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา 

กรรมการผูจ้ดัการ 
1. Mr.Kittipol  Pramoj Na Ayudhya                  

Managing Director 
2. นายณพน  เจนธรรมนุกูล 

รองกรรมการผูจ้ดัการ  
ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานพฒันาธุรกิจ และ
การตลาด (รักษาการ) 

2. Mr. Napon  Janetumnugul       
Deputy Managing  
General Manager (Business Development   
& Maketing Function) (Acting)                                                

3. นางสุพรรณี   ตณัไชยศรีนคร 
ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานบริหารและการเงิน 

3. Mrs.Supannee  Tanchaisrinakorn 
  General Manager (Finance & Administration      
  Function) 

4. นายวสันต ์  ซ่ือตรง                                       
ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานก่อสร้างและบริการ 

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

 

8.3 เลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษทัมีบทบาทและหน้าท่ีในการให้ค  าแนะน าดา้นกฏหมายและกฏเกณฑ์ต่างๆท่ีคณะกรรมการ
ต้องทราบและปฏิบติั การจดัการประชุมผูถื้อหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามข้อกฏหมาย 
ขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ  บนัทึกรายงานการประชุมและติดตามใหมี้การปฏิบติัตามมติท่ีประชุม ติดต่อ
และส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบถึงสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุ้นและข่าวสารของบริษทั  การดูแลประสานงาน
กิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามท่ีกฏหมายก าหนด 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1.ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ ประกอบดว้ยเบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ายรายเดือนและตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมดงัน้ี   

รายช่ือ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ

บริษทั บริหาร ตรวจสอบ บริหารความเส่ียง พจิารณาค่าตอบแทน
1. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั ประธานกรรมการ 372,000 720,000 - - - 1,092,000

2.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ 276,000 - 264,000 44,000 22,000 606,000

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการความเส่ียง

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน

3. นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ กรรมการอิสระ 276,000 - 288,000 96,000 24,000 684,000

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการความเส่ียง

ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน

4. นางกณุฑลา  ศศะสมิต กรรมการอิสระ 276,000 - 264,000 88,000 22,000 650,000

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการความเส่ียง

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน

5. นายธวชั   อ้ึงสุประเสริฐ กรรมการ 276,000 720,000 - - - 996,000

6. นายสจัจา   เจนธรรมนุกลู กรรมการ 276,000 720,000 996,000

7. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผูจ้ดัการ 276,000 - - - - 276,000

คณะกรรมการบริษทั
รวม

คณะกรรมการชุดย่อย

 
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ : ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัทุกรูปแบบไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้เป็นประจ าทุกปี  

  ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร จ านวนผูบ้ริหารช่วงคร่ึงปีแรกมีจ านวน 11 คน และ 3 คนในช่วงคร่ึงปีหลงั 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงผงัโครงสร้างองคก์ร โดยมีค่าตอบแทน รวม 12.01 ลา้นบาท ในรูปของเงินเดือน และโบนสั 
ซ่ึงแปรผนัตามการด าเนินงานของบริษทั กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 1.04 ล้านบาท ประกนัสังคม 0.06 ล้านบาท และ
ผลประโยชน์อ่ืร 0.17 ลา้นบาท 

 2.ค่าตอบแทนอ่ืน 
ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

-ไม่มี- 
ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 

-ไม่มี- 
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8.5 บุคลากร  

บริษทัมีพนกังานทั้งหมด 189 คน โดยในปี 2561 บริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจ านวนทั้งส้ิน 
99.86 บาท ซ่ึงผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินรางวลัการขาย เงินโบนสั เงินรางวลับริการเบ้ียเล้ียง เงิน
ประกนัสังคม และเงินสบทบกองทุนเล้ียงชีพ  
จ านวนพนักงาน 

ล าดบั สายงาน 
จ านวนพนักงาน 

รวม 
ส านักงานใหญ่ โครงการ 

1 สายงานบริหารและการเงิน 39  39 
2 สายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 37 39 76 
3 สายงานบริหารงานก่อสร้างและบริการ 15 50 65 
4 ส านกักรรมการผูจ้ดัการ และส านกังานตรวจสอบ

ภายใน  
9  9 

 รวม 100 89 189 
ลกัษณะผลตอบแทนทีใ่ห้กบัพนักงาน 

1. ค่าจา้งและเงินเดือน 
2. กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกนัสังคม 
3. เงินรางวลัประจ าปี (พิจารณาตามความเหมาะสม และสภาพเศรษฐกิจ) 
4. กองทุนเงินส ารองเล้ียงชีพ 
5. สวสัดิการต่างๆ เช่น ประกนัสุขภาพ ประกนัชีวติกลุ่ม  ตรวจสุขภาพประจ าปี เคร่ืองแบบพนกังานฯลฯ 

วนัิยและมาตรการลงโทษ 
1. เตือนดว้ยวาจา 
2. ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3. พกังานไม่เกินคร้ังละ 7 วนั โดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง 
4. เลิกจา้งโดยไดรั้บค่าชดเชย 
5. เลิกจา้ง โดยไม่ไดรั้บค่าชดเชย กรณีประพฤติ หรือกระท าการท่ีฝ่าฝืนวินยัขั้นร้ายแรง 

นโยบายพฒันาพนักงาน 
1. มีการคดัเลือกพนกังานอยา่งถ่ีถว้นเพื่อใหไ้ดพ้นกังานท่ีมีความเหมาะสมสามารถรับผิดชอบและ

ปฏิบติังานไดต้รงกบัลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดดี้ 
2. มีการอบรมพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหพ้นกังานมีทกัษะในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน 
3. มีการประเมินผลงานของพนกังานอยา่งเป็นระบบและเปิดเผย 
4. มีการพิจารณาเล่ือนขั้นตามความเหมาะสมโดยจะพิจารณาจากพนกังานภายในองคก์รก่อน 
5. มีการพิจารณาผลตอบแทนตามผลงานอยา่งเป็นธรรมและเปิดเผย 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน)  มีความมุ่งมัน่ท่ีจะก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ให้เป็น

บริษทัชั้นน าในธุรกิจบา้นจดัสรรท่ีไดรั้บความนิยมเช่ือถือจากประชาชน มีการด าเนินธุรกิจดว้ยการบริหารจดัการท่ียึดหลกั 
ธรรมาภิบาลเป็นส าคญั มีการพฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพสูง และส่งเสริมใหมี้การพฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพดี พร้อมการ
บริการท่ีประทบัใจ คณะกรรมการบริษทั จึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการตามหลกับรรษทัภิบาล เพื่อเป็น
กลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอ านาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ตรวจสอบได ้
โดยไดจ้ดัท านโยบายจริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพื่อปลูกฝังให้ทุกคน
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ มีความเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูอ่ื้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงเป็นส่วนส าคญั
ในการเสริมสร้างความเช่ือมัน่แก่นกัลงทุน สถาบนัการเงิน พนัธมิตรธุรกิจ    ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มีการ
ดูแลส่ือสารใหเ้กิดความเขา้ใจและยดึถือเป็นแนวปฏิบติัทัว่ทั้งองคก์ร และประการส าคญัไดก้ าหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจ
เพื่อให้ทุกคนมีจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกนั และบริษทัฯ มีแนวนโยบายจะเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เพื่อให้ผูบ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย และบริษทัจดทะเบียนเห็น
ความส าคญั และร่วมมือกนัใหเ้กิดการต่อตา้นการทุจริตในวงกวา้ง รวมทั้งน ามาพฒันาบริษทัฯ โดยให้เกิดการปฏิบติังาน
ในทุกส่วนงาน เพื่อส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในองคก์รดว้ย ซ่ึงบริษทัฯ ประกาศเจตนารมณ์ โดยเขา้เป็นแนวร่วม
แลว้ และจดัท าเป็นนโยบายของบริษทัฯ พร้อมทั้งทบทวนการจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล ซ่ึงประกาศใชเ้ม่ือปลายปี 2556 และไดป้รับปรุง
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยมีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี 

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

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

  บริษทัฯ ก าหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเร่ืองข้ึน เพื่อรับผิดชอบในการก ากบัดูแลและกลัน่กรอง
งานท่ีต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้านแทนคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการครองต าแหน่งกรรมการบริษทัและเม่ือครบก าหนดออกตามวาระแลว้ อาจไดรั้บ
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปได ้
  การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นไปตามภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบและความจ าเป็น เพื่อให้งานลุล่วง
ตามเป้าหมายและใหร้ายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั 



 

 
แบบ 56-1 ปี 2561                                                                                                                            

31 
 

  1. คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารก าหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง ก าหนดวนัประชุมไวล่้วงหนา้ตลอด
ทั้งปีอย่างชดัเจนโดยท าหนา้ท่ีกลัน่กรองนโยบาย กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานรวมทั้งก ากบัดูแลและบริหาร
จดัการต่างๆ เพื่อให้มัน่ใจว่าธุรกิจของบริษทัฯมีการเติบโตอย่างมัน่คงสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนั 
พิจารณาก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบติดตามการด าเนินนโยบาย 
และแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการด าเนินงานและพิจารณากลัน่กรองโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งด าเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และรายงานผลการด าเนินงาน
ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น ซ่ึงในปี 2561 มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารรวม 22 คร้ัง 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีวางหลกัเกณฑ์ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สอบทานกระบวนการจดัท า
รายงานฐานะการเงิน และก ากบัการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้ถูกตอ้งตามนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนการ
ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล ส่งเสริมให้พฒันาระบบงานทางการเงินให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ โปร่งใส และตรวจสอบ
ได ้โดยแต่งตั้งใหก้รรมการ 1 คน คือ นางกุณฑลา ศศะสมิต เป็นกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท า
หน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบยงัท าหน้าท่ีในการสอบทานให้บริษทัฯ    
มีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในท่ีไดม้าตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภาพ รัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีการจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของบริษทัฯ  
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และให้มีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้ง 
โยกยา้ย ถอดถอนหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาอนุมติังบประมาณและก าลงัพลของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และมีสิทธิจา้งท่ีปรึกษาแนะน าทางวชิาชีพซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกได ้นอกจากน้ี ยงัมีหนา้ท่ีในการพิจารณาผลการ
ปฏิบติังานและประสิทธิภาพของผูส้อบบญัชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษทัให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้น ให้เปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี โดยแต่งตั้งผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  
ในปี 2561 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นปีท่ี 13 ในอตัราค่าสอบบญัชีมากกวา่ปี 2560 โดยก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีและ
ค่าสอบทานงบการเงิน ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม 1,278,000 บาท 
(บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) จ านวน 940,000 บาทและบริษทัย่อย จ านวน 338,000 บาท) และใช้ผูส้อบบญัชีราย
เดียวกบับริษทัยอ่ยดว้ย ค่าบริการอ่ืนของส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบ
บญัชีและส านกังานบญัชีดงักล่าว ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม 104,668 บาท 
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  ในปีท่ีผา่นมามีการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 7 คร้ัง (รวมการประชุมท่ีไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ดว้ย 1 คร้ัง) เพื่อพิจารณาและด าเนินงานต่างๆ ตามความรับผดิชอบ ซ่ึงไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี 
 3. คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ท าหนา้ท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการพิจารณา
สรรหาผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ มีช่ือเสียง เกียรติประวติัท่ีดีและประสบการณ์เหมาะสมท่ีจะได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ และท่ีปรึกษาของบริษทัฯ ทดแทนผูท่ี้พน้จากต าแหน่ง รวมทั้งพิจารณาทบทวนระบบการ
ประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั และมีหน้าท่ี ศึกษา พิจารณา และติดตามการเปล่ียนแปลงและ
แนวโน้มของการเปล่ียนแปลงในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร โดยพิจารณาผลสรุปขอ้มูล
ค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จดัท าข้ึน เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนตามขนาดของทุนจดทะเบียน ก าไรสุทธิ กับ
ค่าตอบแทนกรรมการท่ีไดรั้บอยู ่เพื่อเสนอเป็นนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารให้มีความ
เหมาะสมตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบและเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2561 เท่ากบัปี 
2560 และไดก้ าหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ในปีท่ีผา่นมา
มีการประชุม 1 คร้ัง เพื่อพิจารณาและด าเนินงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ ซ่ึงไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงาน
ประจ าปี 
  นอกจากน้ีปี 2561 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอคณะกรรมการบริษทัให้ความ
เห็นชอบในการเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้งดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่กรรมการ  
 การอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารก าหนดไวด้งัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และค่าตอบแทนพิเศษใหแ้ก่กรรมการ โดยพิจารณา
จากหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

2. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากหนา้ท่ีความรับผิดชอบผล
การปฏิบติังานและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
 4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการบริหารความเส่ียง
ตามหลกัสากลและการประเมินความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดมาตรการป้องกนัและสัญญาณ
เตือนภยั เพื่อจดัการความเส่ียงอย่างเหมาะสม มีการก ากบัดูแลให้ทุกหน่วยงานปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดก้ าหนดใหจ้ดัท ารายงานการบริหารความเส่ียง เป็นประจ าทุก
ไตรมาสและมีการสอบทานการบริหารความเส่ียงเป็นประจ า ซ่ึงความเส่ียงท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการขายและการ
โอนท่ีไม่ไดต้ามเป้าหมาย  และความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง ซ่ึงจากการตรวจสอบ การบริหารความเส่ียงดงักล่าวท่ี
ผา่นมาเห็นวา่อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้แต่ทั้งน้ีไดพ้ยายามแกไ้ขรายการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนให้ลดลง และไดมี้การทบทวน
ระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงทุกปี  
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 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าท่ีสรรหาผูท่ี้สมควรได้รับการแต่งตั้งทดแทน
กรรมการ ฝ่ายจดัการ และท่ีปรึกษา ท่ีพน้จากต าแหน่งเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อลง
มติแต่งตั้งโดยพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญ จากหลายสาขาอาชีพ จากผูท่ี้มีภาวะ
ผูน้ า มีวสิัยทศัน์ เป็นผูมี้คุณธรรม มีจริยธรรม ประวติัการท างานดี และมีความสามารถในการการแสดงความคิดเห็นอยา่ง
เป็นอิสระ 
 กรรมการอสิระ 
 บริษทัฯ ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ เท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาด
หลกัทรัพยฯ์ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษทั คือ ตอ้งถือหุ้นในบริษทัฯไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด และไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เป็นอิสระต่อการบริหารจดัการจากผูถื้อหุ้นใหญ่ 
และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจท าให้ผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/หรือ ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นตอ้งลดลง โดย
บริษทัฯไดก้ าหนดคุณสมบติัไว ้ดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงหุ้นท่ีถือโดยบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งของหุ้นท่ีออกโดยบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการตรวจสอบการถือหุน้ดงักล่าวจะจ ากดัไม่ใหเ้กินร้อยละ 0.5 

2. ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการวนัต่อวนั หรือเป็นพนกังาน/ลูกจา้ง/ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงิน 
เดือนประจ า/ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ ในเวลา 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือ
เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีถือว่าเขา้ข่ายไม่อิสระตามขอ้ก าหนด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ทั้ง
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการวิชาชีพ และความสัมพนัธ์ทางการคา้ทางธุรกิจทุกประเภท ตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ยกเวน้มีเหตุจ าเป็นและสมควรซ่ึงมิไดเ้กิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอ
และต่อเน่ือง ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อน และมติท่ีไดต้อ้งเป็นมติเป็นเอกฉนัท ์

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีรับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ยกเวน้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการ
ด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
โดยมีการตดัสินในรูปแบบองคค์ณะ 

6. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั
ฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
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7.  ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั 
8. สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระ ไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้ง
ผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั เพื่อแบ่งแยก
บทบาทหนา้ท่ีใหช้ดัเจน และเพื่อใหมี้ความสมดุลในอ านาจการด าเนินงานระหวา่งผูน้ าฝ่ายนโยบาย และผูน้ าฝ่ายบริหาร 
ปัจจุบนัประธานกรรมการบริษทัเป็นผูน้ าของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าฝ่ายนโยบาย ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะประธานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและในฐานะประธานการประชุมผูถื้อหุ้น ด้านบริหารมีคณะกรรมการบริหารเป็น
ผูรั้บผิดชอบก ากบัดูแลโดยตรง มีหน้าท่ีในการวางกรอบนโยบายและก ากบัดูแลการบริหารงานประจ า  โดยก าหนด
ขอบเขตหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัชั้นไวช้ดัเจน สามารถตรวจสอบไดง่้าย ซ่ึงท่ีผา่นมาคณะกรรมการบริษทั
ดูแลให้ปฏิบติัตามกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด และไม่มีการกระท าใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืน
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัเลย 

คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีการประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 6 คร้ัง โดยจะก าหนดวนัประชุมไว้
ล่วงหนา้ตลอดปีอยา่งชดัเจน แจง้วาระการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั รวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระ
การประชุมให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั การพิจารณาวาระ
ต่างๆ ประธานกรรมการเป็นผูดู้แลให้ใชเ้วลาในการประชุมอยา่งเหมาะสม และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็น
อยา่งอิสระ นอกจากน้ีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย 
พร้อมทั้งจดัท าและเปิดเผยอ านาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัใหท้ราบ 
 ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัรวม 10 คร้ัง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยตามความ
จ าเป็น โดยกรรมการบริษทัสามารถติดต่อส่ือสารกับฝ่ายบริหารทุกคนโดยตรง เพื่อซักถาม ปรึกษาหารือ และให้
ความเห็นในเร่ืองท่ีเป็นนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้ฝ่ายบริหารไดด้ าเนินการแต่ละเร่ืองให้ถูกตอ้ง
ครบถว้น ทนัเวลา เป็นประโยชน์กบัธุรกิจบริษทัฯ 
 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการโดยรวม 
และประเมินผลการปฏิบติังานตนเองทุกปี และไดมี้การแต่งตั้งเลขานุการบริษทั ซ่ึงท าหน้าท่ีให้ค  าแนะน ากฎระเบียบ
ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบและปฏิบติั ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งประสานงานให้มี
การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงบทบาทหนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการและเลขานุการก าหนดไวใ้นแบบแสดงขอ้มูล
รายการประจ าปี (แบบ 56-1) 
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 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
การเสนอช่ือและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมด าเนินการ

โดยคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม มีหนา้ท่ีด าเนินการเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้นๆ   

บริษทัไดก้ ากบัดูแลบริษทัยอ่ย ในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการ
ระหวา่งบริษทัยอ่ยกบับุคลลท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทั
ย่อยดังกล่าว ให้ครบถ้วน โดยมีข้อบงัคบัในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยงกันและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสอดคล้องกับ
หลกัเกณฑข์องบริษทั รวมถึงการก ากบัดูแลใหมี้การจดัเก็บขอ้มูล การบนัทึกบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้น สามารถตรวจสอบ
ได ้และรวบรวมขอ้มูลมาจดัท างบการเงินรวมใหท้นัภายในก าหนด   

9.3 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ ยดึมัน่และค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ และบริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการเก่ียวโยง และรายการระหวา่งกนัท่ีไม่เหมาะสม โดยก าหนดนโยบายให้มีการท า
รายการอยา่งเป็นธรรมเช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป ตามราคาตลาด และตามปกติธุรกิจการคา้ท่ีแข่งขนัได ้โดยผา่นการอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทั ท่ีชดัเจน โปร่งใส และยุติธรรมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
และตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ก าหนด ทั้งน้ีไดแ้จง้ให้คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารรับรองวา่ไม่ไดก้ระท าการใดๆ 
อนัจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ และส่งใหผู้ส้อบบญัชีรับทราบเป็นประจ าทุกปี 

 บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและวธีิดูแลไม่ใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไป
ใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน ดงัน้ี 

 - หา้มไม่ให้ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก 
หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ในระหว่างปีท่ีผ่านมากรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการได้
พิจารณารายการท่ีอาจมีความความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบทุกคร้ัง ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 

 - ก าหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อส านักงานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงกรรมการไดถื้อปฏิบติั
อยา่งสม ่าเสมอ อยา่งนอ้ยรายงานคณะกรรมการบริษทั ทราบทุกไตรมาส 

 - ก าหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สียส าหรับการพิจารณาเร่ืองต่างๆ โดยผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียจะไม่
เขา้ร่วมประชุม หรือถา้เขา้ร่วมประชุมก็ตอ้งงดออกเสียง และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 
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9.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

9.4.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) ปี 2561 บริษทัไดจ่้ายค่าสอบบญัชีใหบ้ริษทั ส านกังาน  

 อีวาย จ ากดั ดงัน้ี 

ค่าตรวจสอบบญัชีของบริษทั 940,000 บาท 
ค่าตรวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 338,000 บาท 
                รวม 1,278,000 บาท 

9.4.2 ค่าบริการอ่ืน (Non-audit Fee)         104,668 บาท 
 

 9.5 การปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัและให้ความส าคญัแก่ผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายยอ่ย นกัลงทุน สถาบนั 

อยา่งเท่าเทียมกนัในการใชสิ้ทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น การซ้ือขายหลกัทรัพย ์
การมีส่วนแบ่งก าไร การเขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะ และออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
สิทธิร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญั สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนสิทธิในการไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร
อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา เป็นตน้ และในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไม่ไดก้ระท าการใดๆ อนัเป็นการลิดรอน
สิทธิของผูถื้อหุน้ 

1.1 การด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
 คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะบญัชีของ
บริษทัฯ ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 19 เมษายน 2561 ณ ห้องมณฑาทิพย ์ชั้น 1 โรง
แรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขท่ี 155 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. - 12.30 
น. และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม ขอ้มูลประกอบการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการตามวาระต่างๆ ถึงผู ้
ถือหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 21 วนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ยา่งละเอียด และมีการอ านวย
ความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นในการมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้น จดัเตรียมสถานท่ีและห้องประชุมท่ีเขา้ถึงได้สะดวก มีขนาด
เหมาะสมในการรับรองผูเ้ขา้ประชุม และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเองก็สามารถมอบฉนัทะให้
ผูอ่ื้นเขา้ประชุมและลงมติแทนได้ โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
ซ่ึงกรรมการไดช้ี้แจงและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อยา่งทัว่ถึง และมีการบนัทึกการประชุมไวถู้กตอ้งครบถว้น และได้
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ติดต่อส่ือสารกนัโดยไม่มีการกีดกนัผูถื้อหุ้นแต่อยา่งใด อนัเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 บริษทัฯ ได้จดัประชุมโดยมีขั้นตอนการประชุมเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย  ์ มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งส้ิน 7 คน โดยปกติในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง 
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  รวมถึงผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมช้ีแจงตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ดว้ยเสมอ ในปี 2561 กรรมการสามารถเขา้ร่วมประชุมไดทุ้กคน 
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ประธานท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลาให้อยา่งเหมาะสม และส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกนัในการแสดงความเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ตั้งค  าถามต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีเสนอไม่มีการเพิ่มวาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไว้
ในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และไดบ้นัทึกประเด็นซักถามขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุมท่ีมีการจดัท า
อยา่งถูกตอ้งครบถว้นเสร็จสมบูรณ์ในเวลาท่ีเหมาะสม และเปิดเผยมติท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการ
ลงคะแนนเสียงหลงัจากประชุมเสร็จ และมีระบบการจดัเก็บรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดีสามารถตรวจสอบและอา้งอิง
ได ้ ซ่ึงไดบ้นัทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นอย่าง
ละเอียด และในปีท่ีผา่นมาไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามไดล่้วงหนา้ โดยผา่นเลขานุการบริษทัฯ และส่งเสริมให้มี
การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการลงทะเบียน การนบัคะแนน การแสดงผล และเปิดเผยไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 
หลงัจากประชุมเสร็จ มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และแจง้ข่าวไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ในวนัท า
การถดัไป พร้อมน าภาพบรรยากาศการประชุมเปิดเผยไม่เกิน 1 สัปดาห์ 
 คณะกรรมการของบริษทั ไดจ้ดัท ารายงานของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจ าปีเสนอต่อผูถื้อหุ้น โดย
อธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัควบคู่ไปกบัรายงานทางการเงิน โดยมีเน้ือหาครอบคลุมในเร่ือง
ส าคญัๆ ตามขอ้แนะน าของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 
 2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัและให้ความส าคญัแก่ผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายยอ่ย สนบัสนุนให้ใช้
สิทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
  2.1 การใหข้อ้มูลก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง บริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุม พร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุม 
ท่ีมีรายละเอียดครบถว้น เพียงพอ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรายล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเกินกวา่ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ในปี 
2561 บริษทัฯ ส่งหนงัสือเชิญประชุมทางไปรษณียล์งทะเบียนล่วงหนา้เกินกวา่ 14 วนั และน าข้ึนไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ 
ก่อนประชุม 32 วนั (19 มีนาคม 2561) เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ยา่งละเอียด ในกรณีท่ี
ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองก็สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนได ้และบริษทัฯ
ไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระรวม 2 คน คือ นายธวชัชยั ช่องดารากุล และนางกุณฑลา ศศะสมิต เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ อีกทั้ง
รูปแบบหนังสือมอบฉันทะของบริษทัฯ สามารถสนองตอบความต้องการของผูถื้อหุ้นในการก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนไดเ้ป็นอยา่งดี และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขั้นตอนสิทธิ และกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีใชใ้นการประชุม 

 2.2 การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
  เพื่อความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลบนเวบ็ไซต์บริษทัฯ ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงสิทธิ
และวิธีการเสนอเพิ่มวาระล่วงหนา้ 3 เดือน และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั 
หรือคณะกรรมการสรรหาฯ รวมทั้งการก าหนดระยะเวลาส้ินสุดการเสนอเพิ่มวาระ และเสนอช่ือบุคคล เพื่อให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาวา่ จะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทัไม่เคยเสนอ
เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า และในวาระท่ีเลือกตั้งกรรมการบริษทัไดมี้การลงมติเลือก
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กรรมการเป็นรายบุคคล และในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ผูถื้อหุ้นหลายรายไดม้อบอ านาจให้กรรมการท่ี
บริษทัฯ เสนอเป็นผูรั้บมอบอ านาจใหอ้อกเสียงแทนดว้ย 

  2.3 การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน และป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
บริษทัฯ ยึดมัน่และค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ และบริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัรายการท่ี

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการเก่ียวโยง และรายการระหวา่งกนัท่ีไม่เหมาะสม โดยก าหนดนโยบายให้มีการ
ท ารายการอยา่งเป็นธรรมเช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป ตามราคาตลาด และตามปกติธุรกิจการคา้ท่ีแข่งขนัได ้ โดยผา่นการ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ท่ีชดัเจน โปร่งใส และยุติธรรมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง และตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด ทั้งน้ีไดแ้จง้ให้คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารรับรองวา่ไม่ไดก้ระท า
การใดๆ อนัจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ และส่งใหผู้ส้อบบญัชีรับทราบเป็นประจ าทุกปี 
 บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและวิธีดูแลไม่ให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดงัน้ี 
 - หา้มไม่ใหผู้บ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือ
บุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ในระหว่างปีท่ีผ่านมากรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด และคณะกรรมการได้
พิจารณารายการท่ีอาจมีความความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบทุกคร้ัง ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 

 - ก าหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงกรรมการไดถื้อปฏิบติัอยา่ง
สม ่าเสมอ อยา่งนอ้ยรายงานคณะกรรมการบริษทั ทราบทุกไตรมาส 

 - ก าหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สียส าหรับการพิจารณาเร่ืองต่างๆ โดยผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้
ร่วมประชุม หรือถา้เขา้ร่วมประชุมก็ตอ้งงดออกเสียง และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

  3.บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ แรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งลูกคา้ บริษทัคู่คา้ เจา้หน้ี เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ

และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง คู่แข่ง ผูถื้อหุ้น ตลอดจนผูบ้ริหารและพนกังานช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
สร้างก าไร และสร้างความส าเร็จในระยะยาวให้กบับริษทัฯ ดงันั้น การให้ความส าคญัต่อสิทธิผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่
วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก บริษทัฯ ก าหนดเป็นนโยบายไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณและแจก
ใหแ้ก่พนกังานทุกคนเพือ่ปฏิบติั ตามขอ้ก าหนดของกฏหมายและกฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สิทธิของผูมี้ส่วนได้
เสียเหล่าน้ีไดรั้บการดูแลอยา่งดี และในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามแนวนโยบายท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียสรุปประเด็น
ส าคญัได ้ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั สิทธิในการเขา้ร่วม 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสิทธิในการเสนอแนะขอ้คิดเห็น
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ และสิทธิท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม 



 

 
แบบ 56-1 ปี 2561                                                                                                                            

39 
 

2. ลูกคา้ บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ใหลู้กคา้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดเร่ิมตั้งแต่การใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเพียงพอต่อ 
การตดัสินใจส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และบริการท่ีดีรวมทั้งจดัให้มีระบบ และช่องทางให้ลูกคา้ร้องเรียนเก่ียวกบั
คุณภาพของสินคา้ และบริการ 

3. พนักงาน บริษทัฯให้ความส าคญักบัพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า และมุ่งมัน่จะให้
พนกังานมีความภาคภูมิใจในองคก์ร ส่งเสริมให้พฒันาศกัยภาพของพนกังานทั้งองคก์รอยา่งต่อเน่ือง ตามบทบาทหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ และให้ผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้พนกังานเป็นคนดีมีคุณธรรม และในปีท่ีผา่นมา
ไดจ้ดัการฝึกอบรมภายในให้กบัพนกังานทุกระดบั และมีการก าหนดค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังานของพนกังาน  มี
สวสัดิการใหก้บัพนกังานอยา่งเหมาะสม  มีนโยบายการส่งเสริมความปลอดภยั สุขอนามยัในสถานท่ีท างานทุกโครงการ 
จดักิจกรรมฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นพฒันาชุมชน สังคม ประเพณีวฒันธรรม และมีกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้กบั
พนกังานดว้ย 

ประเภทการอบรม ค่าเฉลี่ย ช่ือหลักสูตร
1.ขอ้ร้องเรียนและการตอบสนองและมาตรฐานงานก่อสร้างท่ีงานบริการหลงัการขาย 1 รุ่น
2.ขอ้ร้องเรียนและการตอบสนองและมาตรฐานงานก่อสร้างท่ีงานบริการหลงัการขายท่ีควรรู้ 1 รุ่น

3.Update ความรู้ใหม ่และส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับงานก่อสร้างควรรู้ 1 รุ่น

4.อบรมระบบ ERP ต่อการปฏิบติังานขาย 1 รุ่น

5.อบรมความรู้เร่ืองผงัจดัสรรต่อการปฏิบติังานท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งควรรู้ 1 รุ่น

6.อบรมโครงการอวดดี ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ในหัวขอ้ "การต่อท่อ Sleeve PVC  ชักโครกบา้น 

Precast และงานพ้ืนลามิเนต"

7.อบรม IT SAMMAKORN WEBEX.COM รวมถึงการใช้ระบบ IT Service

8.เทคนิคการให้บริการท่ีเป็นเลิศ 1 รุ่น

9.การอบรมอ่ืนๆ เช่น อบรมสมัมนาประจ าปีของบริษทัฯ อบรมการดบัเพลิงเบ้ืองตน้
1.เจาะประเดน็เอกสาร รับ - จ่าย  UPDATE กฎหมายใหมล่่าสุด

2.เทคนิคและจุดท่ีตอ้งระมดัระวงัในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบญัชี

3.เทคนิคการด าเนินการเร่ืองหน้ี และลูกหน้ีท่ีมีปัญหา

4.การอบรมสมัมนา SET และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

5.การอบรมเลขานุการมืออาชีพยคุ 4.0

6.การอบรม Sales of  life

7.การอบรมการส ารวจคา่จา้งและสวสัดิการ

8.การสมัมนาเร่ืองความทา้ทายในการพฒันาอสงัหาริทรัพยเ์พ่ือชนชราแห่งอนาคต

การให้ความรู้ และการจัดอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะในการท างาน ปี 2561

        3.19   

วนัต่อคน
อบรมภายใน

         0.23      

 วนัต่อคน
อบรมภายนอก

 
 4.  คู่คา้ และ คู่แข่ง มีเกณฑ์การคดัเลือกอยา่งเหมาะสมทั้งดา้นคุณภาพของสินคา้ จรรยาบรรณของการท า
ธุรกิจ ส่วนคู่แข่งทางการคา้ บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ท่ีเป็นการท าลายภาพลกัษณ์ของคู่แข่งเลย 
 5. เจ้าหน้ี บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าท่ีสุจริต โดยยึดถือการปฏิบติัตามสัญญา 
จรรยาบรรณ และค ามัน่สัญญาท่ีใหไ้วก้บัคู่คา้ และเจา้หน้ี และท าธุรกิจอยา่งเป็นธรรมเสมอภาค 
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 6.  สิทธิมนุษยชน บริษทัฯ ส่งเสริมให้พนกังานทุกคนเคารพซ่ึงกนัและกนั และไม่ท าการใดๆ ท่ีเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการจา้งแรงงานเด็ก 

  3.1  รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการของบริษทั ไดจ้ดัท ารายงานของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจ าปีเสนอต่อผูถื้อหุ้น โดย
อธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ควบคู่ไปกบัรายงานทางการเงิน โดยมีเน้ือหาครอบคลุมในเร่ือง
ส าคญัๆ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัท านโยบายต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และไดเ้ปิดเผยไว ้ดงัน้ี 
 
 นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจ และส่งเสริมใหพ้นกังานปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตก้ฎหมาย หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิความลบัทางการคา้ และทรัพยสิ์นทางปัญญาดา้น
อ่ืนท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะตอ้ง
ผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น ซ่ึงนโยบายอนัเก่ียวกบัพรบ.ว่าดว้ยการ
กระท าผดิทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแจง้ใหพ้นกังานรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านเคารพกฎหมาย และหลกัสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุน และเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษทั พนกังาน 

ตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มิให้เขา้ไปมีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการบงัคบัใช้แรงงาน หรือ 
แรงงานเด็ก ไม่มีการใชแ้รงงานต่างดา้วท่ีผิดกฎหมาย ให้ความเคารพนบัถือ และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ย
ความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์โดยไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว 
ศาสนา สภาพร่างกาย  ฐานะ และบริษทัฯ เคารพในเกียรติของพนกังาน โดยจะด าเนินการเพื่อรับประกนัวา่ พนกังานจะมี
สิทธิในดา้นความปลอดภยัส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิท่ีจะมีสถานท่ีท างานท่ีสะอาดปลอดภยั  ถูกสุขลกัษณะ รวมถึง
ปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงทุกรูปแบบ และใชห้ลกัความยุติธรรมในการบริหารจดัการเก่ียวกบัค่าจา้ง และ
ผลประโยชน์ของพนกังานและไม่เลือกปฏิบติั 

 
นโยบาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานของ

พนกังานทุกระดบั ซ่ึงผูป้ฏิบติังานทุกคนของบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บความปลอดภยั มีสุขภาพอนามยัท่ีดี ภายใตส้ภาพการ
ท างาน และส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และจดัหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ี้มีสภาพปลอดภยั จดักิจกรรม ต่างๆ เพื่อให้ความรู้ดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มแก่พนกังาน เช่น  
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ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม : รณรงคใ์ห้พนกังานลดการใชถุ้งพลาสติก ส่งเสริมให้ใชถุ้งผา้ท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 : รณรงค์ให้ประหยดัพลงังาน เช่น ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุก
คร้ังท่ีพกัการใช้งาน การเปิดแอร์อุณหภูมิ 25 องศา และปิด
สวติช์ไฟเม่ือไม่ใชง้าน 

 : การประชุมระหว่างพนกังานในองคก์ร และกบับุคคลภายนอก 
ปัจจุบนัใช ้VDO Conference มากข้ึน เพื่อความสะดวก ลดเวลา 
และลดการสร้างมลพิษจากการเดินทาง 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
  

: จดัให้มีการอบรมการดบัเพลิงขั้นตน้ ประกอบดว้ยภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ  รวมถึงการประชุมช้ีแจงและซักซ้อมผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้งเร่ืองแผนการดบัเพลิงและวิธีการดบัเพลิงของสถาน
ประกอบกิจการ แผนการอพยพหนีไฟ การคน้หาและช่วยเหลือ 
เคล่ือนยา้ยผูป้ระสบภยั โดยการจ าลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อม
เสมือนเหตุการณ์จริง 

 : จดักิจกรรม Big Cleaning พร้อมกนัทุกโครงการ 
 : จดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่พนกังานทุกคน 

รวมถึงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผูป้ฏิบติังาน ปฏิบติัตามกฎระเบียบ เพราะถือวา่บุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมี
คุณค่าสูงสุดขององคก์ร ส าหรับปี 2561 สถิติการลาป่วย 4.96 วนั การลากิจ 2.64 วนั การลาคลอด 4.59 วนั(ค านวนเฉพาะ
พนกังานหญิง) การลาบวช 0.29 วนั(ค านวนเฉพาะพนกังานชาย) และการเกิดอุบติัเหตุในงาน จ านวน 2 ราย 

นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกั และใหค้วามส าคญัโดยสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ เขา้ร่วมเป็นบริษทัท่ีประกาศ

เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน 
ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียร่วมมือกนัต่อตา้นการทุจริตในทุกภาคส่วน รวมทั้งพนกังานในองคก์รเพื่อช่วยกนัในการป้องกนั
การทุจริต เบ้ืองตน้ไดจ้ดัท าเป็นนโยบายและประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 และแจง้ให้พนกังานทุกระดบั
น าไปปฏิบติั เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และจะพฒันาโดยจะก าหนดแนวทางการประเมิน การ
ก ากบัดูแลป้องกนัติดตามนโยบายท่ีวางไวต่้อไป  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเนน้ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกคนร่วมมือร่วมใจกนัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ท างาน
เป็นทีมมีเป้าหมายร่วมกนั ลดความสูญเปล่าและดอ้ยประสิทธิภาพ พบเห็นส่ิงใดท่ีไม่ควรให้แจง้บริษทัฯ ทางจดหมาย 
โทรศพัท ์ อีเมล์ หรือเวบ็ไซต์ รับขอ้ร้องเรียน https://sammakorn.co.th/Whistleblower.pdf หรือแจง้ต่อกรรมการอิสระ 
ในลกัษณะของ Whistle Blower เพื่อให้กรรมการอิสระเป็นผูพ้ิจารณาด าเนินการ  และมีกระบวนการในการปกป้อง
พนกังานผูร้้องเรียน เป็นผลให้บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ เป็น  
การสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างผลก าไรอีกทางหน่ึง 
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ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน 
E-Mail address:  นายธวชัชยั ช่องดารากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ   

    tawatchai_chongdarakul@yahoo.com 
   นายอนุทิพย ์ไกรฤกษ ์ กรรมการตรวจสอบ 
   anuthipk@gmail.com 
   นางกุณฑลา ศศะสมิต กรรมการตรวจสอบ 
   koonthalas@yahoo.com 
ทางจดหมายถึงบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ 
   บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) 
   86 อาคารสัมมากรเพลส รามค าแหง  
   ถนนรามค าแหง  แขวงสะพานสูง 
   เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240   
   โทร(66) 0 2106 8300 

  4.  การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 

 4.1 การเปิดเผยขอ้มูล 
 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษทัฯ ต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และ
สาธารณชนทัว่ไปดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถว้น ทัว่ถึง เพียงพอ ทนัเวลาตามเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนดไว้
บนเว็บไซต์ของบริษทัฯ ส่วนงานนักลงทุนสัมพนัธ์ สามารถตรวจสอบได้ ให้ผูใ้ช้ข้อมูลได้รับประโยชน์ในการ
ประกอบการตดัสินใจลงทุนมากท่ีสุดโดยจดัให้มีผูบ้ริหาร และเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกบัผูล้งทุนสัมพนัธ์เป็น
ตวัแทนในการให้ขอ้มูล ส่ือสารกบัผูล้งทุน และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยท์ัว่ไป เพื่อให้มีความชดัเจนและโปร่งใส ในปีท่ี
ผ่านมามีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร โดยผ่านส่ือมวลชนเป็นคร้ังคราว และเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2561 จดัแถลงข่าว         
ณ ดาษดา รีสอร์ท เมืองปราจีนบุรี อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี และไดมี้การเปิดเผยสารสนเทศรายงานขอ้มูล
ทางการเงินอยา่งครบถว้น  ถูกตอ้ง และภายในก าหนดเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งน้ีผูล้งทุนสามารถติดต่อ นางสุพรรณี 
ตณัไชยศรีนคร เลขานุการบริษทั  และนางสาวอิสรียา สดมณี หมายเลขโทรศพัท์ (66) 0 2106 8300 หรือ E-mail address: 
supannee.t@sammakorn.co.th, issareeya.s@sammakorn.co.th, IR@sammakorn.co.th 
 งบการเงินของบริษทัฯและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี   และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
www.sammakorn.co.th จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือ
ปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท ารวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูล
ส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น และผูล้งทุนทัว่ไป ท่ีจะไดรั้บทราบ
ขอ้มูลท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีครบถว้นเป็นจริงและสมเหตุสมผล ซ่ึงคุณภาพของรายงานทางการ
เงินปรากฏอยูใ่นรายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจ าปี 

mailto:tawatchai_chongdarakul@yahoo.com
mailto:anuthipk@gmail.com
http://www.sammakorn.co.th/
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 ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความเป็น
อิสระและไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูดู้แลเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี
แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ เพียงพอมี
ประสิทธิผลและไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบ
การเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 4.2  ขอ้มูลท่ีเปิดเผยบนเวบ็ไซตบ์ริษทั 

 คณะกรรมการบริษทั ได้ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด และผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแลว้ 
และใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล ผา่นช่องทางอ่ืนๆ ดว้ย เช่น Website ของบริษทัฯ และน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั ขอ้มูลขั้น
ต ่าท่ีบริษทัฯเปิดเผยบน website ของบริษทัฯ ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 -  วสิัยทศัน์ และพนัธกิจของบริษทัฯ 
 -  ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 
 -  รายช่ือคณะกรรมการ และผูบ้ริหาร 
 -  งบการเงิน และรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานทั้งฉบบัปัจจุบนั และปีก่อนหนา้ 
 -  แบบรายงาน 56-1 และรายงานประจ าปี ท่ีสามารถใหด้าวน์โหลดได ้
 -  ขอ้มูล หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัฯ น าเสนอต่อนกัวิเคราะห์ผูจ้ดัการกองทุน หรือส่ือต่างๆ 
 -  โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรง และทางออ้ม 
 -  โครงสร้างกลุ่มบริษทั รวมถึงบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
 -  กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ทั้งทางตรง และทางออ้มท่ีถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ 
  ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 
 -  การถือหุน้ของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัสูง 
 -  หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และวสิามญัผูถื้อหุน้ 
 -  ขอ้บงัคบับริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ 
 -  นโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
 -  นโยบายดา้นบริหารความเส่ียง รวมถึงวธีิการจดัการความเส่ียงดา้นต่างๆ 
 -  กฎบตัรหรือหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัรวมถึงเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก 
  คณะกรรมการบริษทั 
 -  กฎบตัรก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบ คุณสมบติั วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหาร  

  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา 
  ค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 -  จรรยาบรรณส าหรับพนกังาน และกรรมการของบริษทั  
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 4.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ ทั้งน้ีบริษทัฯ 
คาดวา่จะมีการจ่ายเงินปันผลส าหรับปีต่อไปตามปกติทุกปี ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม โดยตอ้งให้ผู ้
ถือหุน้ไดรั้บประโยชน์อยา่งสูงสุด 
 
10. ความรับผดิชอบต่อสังคม  

  10.1 นโยบายภาพรวม 
 บริษทัฯ ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ยการ

ใส่ใจดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและให้ความสนบัสนุนช่วยเหลือชุมชน สังคมโดยรวม สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามหลกั
คุณธรรมและการแบ่งปัน ไม่กระท าส่ิงท่ีเป็นผลเสียต่อสังคมทั้งทางตรงและทางออ้ม กระท าส่ิงท่ีดีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวม ตามก าลงัความสามารถโดยผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนจะเขา้ไปมีบทบาทเก่ียวข้องกบักิจกรรม
ช่วยเหลือสังคมดงักล่าว ดว้ยความร่วมมือร่วมใจกนัท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมหลายภาคส่วนอยา่ง
มุ่งมัน่ และก าหนดให้มีการติดตามการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อการพฒันาสังคมให้มีการเติบโต
อยา่งย ัง่ยนื ดงัปรัชญาการด าเนินงานของบริษทัท่ีวา่  “เราไม่เพียงสร้างบา้น...แต่เราสร้างสังคม” 

 
 10.2 ความรับผดิชอบต่อบุคลากรในองคก์ร 

 บริษทัฯ  มีนโยบายท่ีจะบริหารค่าจา้งและสวสัดิการให้เป็นไปโดยยุติธรรม และเพียงพอแก่อตัภาพ
ของพนกังาน เพื่อให้พนกังานปฏิบติังานกบับริษทัดว้ยความผาสุก และไดรั้บอตัราค่าจา้งและสวสัดิการท่ีเหมาะสมกบั
หนา้ท่ี ความรับผดิชอบของงานและการควบคุมบงัคบับญัชา โดยการก าหนดจากปัจจยัต่างๆดงัน้ี 
 - ขอบเขตความรับผดิชอบของต าแหน่งงาน 
 - ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบติังาน ตลอดจนความประพฤติของพนกังาน 
 - สภาพเศรษฐกิจ และอตัราค่าจา้งในธุรกิจของตลาดแรงงานโดยทัว่ไป รวมถึงสภาพอตัรา 
  จา้งของธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนักบัธุรกิจของบริษทัฯ 
 - สถานะและความจ าเป็นของบริษทัฯ  
 

 10.3  ด้านการพฒันาบุคคลากร บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาให้ความรู้กบัพนักงานอย่างต่อเน่ือง           
โดยจดัเตรียมแผนการพฒันาบุคคลกรท่ีจ าเป็นให้กับพนักงานทุกระดบั อีกทั้งพฒันาระบบการเติบโตในสายอาชีพ 
(Career- Path) และโครงสร้างระดบัต าแหน่งใหเ้หมาะสมกบัระดบัความสามารถของพนกังาน 
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  10.4 การด าเนินงาน 
ตวัอยา่งกิจกรรมต่างๆ  และผลประโยชน์ท่ีไดรั้บสอดคลอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีรายละเอียดดงัน้ี 

กจิกรรมทีเ่ช่ือมโยงกบัการท า CSR        
ทีด่ าเนินการแล้วภายในบริษัท 

หน่วยงาน ประโยชน์ทีไ่ด้รับ ผู้มีส่วนได้เสีย 

1. บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และสังคม
ภายในหน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน มีสุขอนามยัท่ีดี ส่งเสริมให้
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  

พนกังาน, ผูบ้ริหาร, 
ลูกคา้ 

2. จดักิจกรรมพนกังานพบผูบ้ริหาร ทุกหน่วยงาน เสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี    
ลดช่องวา่งระหวา่งกนั 

พนกังานและ 
ผูบ้ริหาร 

3.สนบัสนุนใหพ้นกังานมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการศึกษา ,
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ,ดา้นสังคม ชุมชน และ
วฒันธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณี 

ทุกหน่วยงาน พนกังานมีทกัษะ พฒันา
ตนเอง มีจิตสารธารณะ   
มีส่วนอยากช่วยเหลือสังคม 
โดยไม่มุ่งหวงัผล  

พนกังาน, ลูกบา้น,     
ชุมชน และสังคม 

4. ปลูกจิตส านึกในการท าความดีร่วมกนั 
มีกิจกรรมต่างๆ เช่น ใส่บาตรร่วมกนักบั
ลูกบา้น , กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา 
วนัประเพณีต่างๆ  ฯลฯ 

ทุกโครงการ ยกระดบัจิตใจใหมี้ความ
จิตใจ ท่ีดีงาม โดยใชศ้าสนา
เป็นจุดรวมศูนยก์ลาง  
มีความเอ้ืออาทรต่อกนั 
ท าใหเ้กิดมิตรสัมพนัธ์ท่ีดี  

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

5. ปฏิบติัตามกฏระเบียบ ตลท.และ 
ก.ล.ต. และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
และค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ใหไ้ดรั้บ
ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา 
โปร่งใส 

ส่วนงานก ากบั
ดูแลกิจการ และ
นกัลงทุน
สัมพนัธ์ 

ผูถื้อหุน้, นกัลงทุน จะ
รับทราบขอ้มูลธุรกิจ และ
น าไปใชต้ดัสินใจลงทุนไดใ้น
อนาคตอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผูถื้อหุน้ และนกั
ลงทุน 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

6. การเพิ่มมูลค่า และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
และปรับปรุงทศันียภาพในโครงการ 
     

ทุกโครงการ ลดตน้ทุนงานบริการ และมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึน  

พนกังาน, ลูกบา้น,    
ลูกคา้ท่ีเยีย่มชม      
โครงการ 

7. การพฒันารักษาความปลอดภยัใหมี้
คุณภาพ 

ทุกโครงการ ความเช่ือมัน่ในความ
ปลอดภยัต่อชีวติ และ
ทรัพยสิ์น 

พนกังาน, ลูกบา้น,    
ลูกคา้  
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กจิกรรมทีเ่ช่ือมโยงกบัการท า CSR        
ทีด่ าเนินการแล้วภายในบริษัท 

หน่วยงาน ประโยชน์ทีไ่ด้รับ ผู้มีส่วนได้เสีย 

8. การวเิคราะห์หาขอ้บกพร่องของงาน
สาธารณูปโภค 

ทุกโครงการ รู้แนวทางในการป้องกนั
ปัญหาระบบงาน
สาธารณูปโภค  ลดตน้ทุน  
เกิดความเช่ือมัน่คุณภาพของ
โครงการ 

พนกังาน, ลูกบา้น,    
ลูกคา้ท่ีเยีย่มชม      
โครงการ, ชุมชน 
และสังคม 

9. จดัสวนสาธารณะภายในโครงการ  ทุกโครงการ สร้างทศันียภาพภายใน
โครงการใหร่้มร่ืนข้ึน  

ลูกบา้น พนกังาน 
สังคม 
ลูกคา้ท่ีเยีย่มชม      
โครงการ 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้ที่รับ 

  - เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนใหพ้นกังานมีทกัษะความคิดแบบนวตักรรม วเิคราะห์ปัญหา และแสวงหาหนทางแกไ้ข
ปัญหาดว้ยวธีิการใหม่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 - เพื่อสร้างแรงกระตุน้ และแรงจูงใจ และเชิดชูเกียรติส าหรับผูท่ี้มีส่วนสร้างความเปล่ียนแปลง เพื่อพฒันา    
องคก์รควบคู่ไปกบัปลุกจิตส านึกใหเ้ห็นถึงการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือ ชุมชน และสังคม 

 - เกิดความภาคภูมิใจในการท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่างๆ  เป็นการเพิ่มพูนทกัษะใหม่ๆ มาผสมผสานเขา้กบั
การท างานในปัจจุบนั และส่งเสริมให้พนกังานมีจิตสาธารณะ เอ้ืออาทรต่อเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้เกิดเป็น
วฒันธรรมองคก์รท่ีดีไดต่้อไปในอนาคต 

   10.4.1 พฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีดีใหก้บัชุมชนและสังคม 

   บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อความรับผดิชอบต่อสังคม และช่วยให้การสนบัสนุนช่วยเหลือชุมชน กระท า
ส่ิงท่ีดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมมาโดยตลอด จึงจดัให้มีโครงการและการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม
ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในปี 2561 บริษทัมีกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ดงัน้ี 

- โครงการร่วมบริจาคโลหิต 
 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 17 สิงหาคม และ 16 พฤศจิกายน 2561 บริษทัฯ จดักิจกรรมบริจาคโลหิตให้
สภากาชาดไทย เพื่อทางศูนยบ์ริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไดน้ าโลหิตท่ีบริจาคในคร้ังน้ี ไปใช้ประโยชน์ใน
วงการแพทย ์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษนยต่์อไป  
วตัถุประสงคโ์ครงการ 
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1. กิจกรรมส่งเสริมใหพ้นกังานสนใจในการดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรง 
2. การบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย ์

 - โครงการเหลือ – ขอ ร่วมกบั มูลนิธิบา้นนนกขมิ้น 
 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ จดักิจกรรมบริจาคส่ิงของหนา้หนาว และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อ
น าส่ิงของต่างๆทั้งของใหม่และมือสอง ได้แก่ ตุ๊กตา, เส้ือผา้กนัหนาว, ของเล่น, ผา้ห่ม, หนงัสือ , อุปกรณ์การเรียน 
รวมทั้ง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีไมไ่ดใ้ชง้าน น ามาเปล่ียนเป็นโอกาสทางการศึกษาใหก้บัเด็กๆทัว่ประเทศ 

  10.5 การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ 
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกั และใหค้วามส าคญัโดยสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ เขา้ร่วมเป็นบริษทัท่ีประกาศ

เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน 
ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียร่วมมือกนัต่อตา้นการทุจริตในทุกภาคส่วน รวมทั้งพนกังานในองค์กรเพื่อช่วยกนัป้องกนัการ
ทุจริต เบ้ืองตน้ไดจ้ดัท าเป็นนโยบายและประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 และแจง้ให้พนกังานทุกระดบัน าไป
ปฏิบติั เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และจะพฒันาโดยจะก าหนดแนวทางการประเมิน การก ากบั
ดูแลป้องกนัติดตามนโยบายท่ีวางไวต่้อไป  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเนน้ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกคนร่วมมือร่วมใจกนัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ท างาน
เป็นทีมมีเป้าหมายร่วมกนั ลดความสูญเปล่าและดอ้ยประสิทธิภาพ พบเห็นส่ิงใดท่ีไม่ควร ให้แจง้บริษทัฯ ทางจดหมาย 
โทรศพัท ์อีเมล์ เวบ็ไซตรั์บขอ้ร้องเรียน หรือแจง้ต่อกรรมการอิสระ ในลกัษณะของ Whistle Blower  โดยมีรายละเอียด
ตาม https://sammakorn.co.th/Whistleblower.pdf  เพื่อใหก้รรมการอิสระเป็นผูพ้ิจารณาด าเนินการ และมีกระบวนการใน
การปกป้องพนกังานผูร้้องเรียน เป็นผลให้บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส และมี
จรรยาบรรณ เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างผลก าไรอีกทางหน่ึง  

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบับริษทัฯ โดยครอบคลุมทั้งดา้น
การเงิน การตรวจสอบดูแลทรัพยสิ์น การบริหารจดัการ การบริหารความเส่ียง และการก ากบัดูแลการปฏิบติังาน รวมทั้ง
ไดจ้ดัวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบปฏิบติังาน และบริษทัมอบหมายให้ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษา
ธุรกิจ จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ท าการตรวจสอบการปฏิบติังาน ตามแผนงานและประเมินการควบคุม
ภายใน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ  

 บริษทัฯ ไดน้ าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ก าหนดจรรยาบรรณ และระบบ Whistle Blower มาใช้อย่าง
ต่อเน่ือง โดยก าหนดใหพ้นกังานทุกคนไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณท่ีก าหนดไว ้รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนเร่ืองอนัจะท าใหบ้ริษทัเสียหายตามช่องทางท่ีก าหนดไว ้  

ในการประเมินการบริหารความเส่ียง บริษทัฯไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประเมินและบริหาร
ความเส่ียง มีการสอบทานความเส่ียงเป็นรายไตรมาสเพื่อจะได้จดัการกบัความเส่ียงให้เหมาะสม ทนัเวลา โดยการ
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ก าหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง ความเส่ียงท่ี
ส าคญัไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้    

12 รายการระหว่างกัน  
 ในระหวา่งปี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงรายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

รายการระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั อาร์พีซีจี จ  ากดั (มหาชน)

ปี 2560 ปี 2561
บริษทัฯ จ่ายดอกเบ้ีย บริษทั อาร์พีซีจี จ  ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั 0.21               0.86               
บริษทั เพียวสมัมากร รับรายไดจ้ากการให้บริการพืนท่ีส่วนกลางส านักงาน 0.65               0.51               
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
(บริษทัยอ่ย)

รายการระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั

ปี 2560 ปี 2561
บริษทัฯ รับรายไดจ้ากการให้เช่าท่ีดิน นายสจัจา เจนธรรมนุกลู กรรมการของบริษทั เป็นกรรมการของ 0.68               1.29               

จ่ายคา่น ้ามนั บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั 0.42               0.23               
บริษทั เพียวสมัมากร รับรายไดจ้ากการให้เช่าส านักงาน 1.14               1.44               
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั รับรายไดจ้ากการให้บริการพืนท่ีส่วนกลางส านักงาน 2.31               3.44               
(บริษทัยอ่ย) จ่ายคา่น ้ามนั 0.03               -                

รายการระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั แอสเซท โปร กรุ๊ป จ ากดั

ปี 2560 ปี 2561
บริษทั สมัมากร พลสั จ่ายดอกเบ้ีย บริษทั แอสเซท โปร กรุ๊ป จ ากดั เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัยอ่ย -                0.56               
จ ากดั

ลกัษณะรายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ จ  านวนเงิน (ลา้นบาท)

จ านวนเงิน (ลา้นบาท)

จ านวนเงิน (ลา้นบาท)

ลกัษณะรายการ

ลกัษณะรายการ

ลกัษณะความสมัพนัธ์

ลกัษณะความสมัพนัธ์
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ส่วนที ่3 : ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
13.  ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 
 13.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

งบแสดงฐานะการงนิ

 ณ วันที ่31 ธันวาคม บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ
             สินทรัพย์

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 39,336,058          0.87% 45,234,775          1.19% 27,112,864          0.70%
     เงินลงทุนชัว่คราว 12,502,453          0.28% 38,017,051          1.00% 32,001,346          0.83%
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 36,963,518          0.81% 32,452,260          0.85% 33,428,730          0.87%
     ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 2,525,645,083    55.57% 2,403,880,649    63.30% 2,115,782,442    54.99%
     เงินมดัจ าจ่ายค่าท่ีดิน 125,338,500       2.76% 7,136,519            0.19% -                         0.00%
     เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผูรั้บเหมา 10,658,386          0.23% 19,547,138          0.51% 15,103,719          0.39%
     สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6,388,583            0.14% 5,132,604            0.14% 11,149,889          0.29%
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,756,832,581    60.66% 2,551,400,996    67.19% 2,234,578,990    58.08%
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน

     เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -                         0.00% -                         0.00% 10,383,705          0.27%
     ท่ีดินรอการพฒันา 650,320,893       14.31% 340,022,516       8.95% 694,724,774       18.06%
     อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1,056,799,385    23.25% 803,238,213       21.15% 804,754,130       20.92%
     อาคารและอุปกรณ์ 45,035,272          0.99% 68,464,745          1.80% 73,118,150          1.90%
     สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 6,793,831            0.15% -                         0.00% -                         0.00%
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16,668,161          0.37% 18,003,591          0.47% 19,956,091          0.52%
     สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 12,230,520          0.27% 16,198,647          0.43% 10,046,357          0.26%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,787,848,062    39.34% 1,245,927,712    32.81% 1,612,983,207    41.92%
รวมสินทรัพย์ 4,544,680,643    100.00% 3,797,328,708    100.00% 3,847,562,197    100.00%
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งบแสดงฐานะการงนิ

 ณ วันที ่31 ธันวาคม บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ
หนีสิ้นหมุนเวยีน

   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 396,189,639       8.72% 180,431,000       4.75% 236,228,339       6.14%
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 191,693,499       4.22% 132,570,868       3.49% 156,289,314       4.06%
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 157,000,000       3.45% -                         0.00% -                         0.00%
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 199,997,987       4.40% 294,649,665       7.76% 466,248,501       12.12%
   เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 42,608,341          0.94% 41,067,056          1.08% 47,680,072          1.24%
   ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 177,925,540       3.92% 80,650,954          2.12% 156,586,357       4.07%
   เงินประกนัการเช่ารับท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 34,836,320          0.77% 23,349,873          0.61% 16,264,297          0.42%
  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 3,418,172            0.08% 2,740,290            0.07% -                         0.00%
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 11,867,466          0.26% 10,095,951          0.27% 10,363,696          0.27%
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,215,536,964    26.75% 765,555,657       20.16% 1,089,660,576    28.32%
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

   เงินกูย้มืระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

        ช าระภายในหน่ึงปี 825,253,484       18.16% 667,368,776       17.57% 437,881,436       11.38%

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14,199,607          0.31% 15,523,828          0.41% 19,889,675          0.52%

   เงินประกนัการเช่ารับ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

        ช าระภายในหน่ึงปี 20,053,520          0.44% 29,714,666          0.78% 34,660,274          0.90%

   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 10,793,038          0.24% 9,730,894            0.26% 11,082,736          0.29%
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 870,299,649       19.15% 722,338,164       19.02% 503,514,121       13.09%
รวมหนีสิ้น 2,085,836,613    45.90% 1,487,893,821    39.18% 1,593,174,697    41.41%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

        ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้ 641,800,446 14.12% 641,800,446 16.90% 589,410,340 15.32%

     ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 636,258,408 14.00% 636,258,408 16.76% 636,258,408 16.54%

        จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 64,180,303 1.41% 64,180,303 1.69% 58,941,034 1.53%

        ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  1,085,650,150 23.89% 1,034,212,994 27.24% 1,036,794,982 26.95%

     ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบ.ยอ่ย (67,017,264) -1.47% (67,017,264) -1.76% (67,017,264) -1.74%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,360,872,043 51.95% 2,309,434,887 60.82% 2,254,387,500 58.59%
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัท 97,971,987          2.16% -                         0.00% -                         0.00%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,458,844,030 54.10% 2,309,434,887 60.82% 2,254,387,500 58.59%
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,544,680,643 100.00% 3,797,328,708 100.00% 3,847,562,197 100.00%
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31  ธันวาคม บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

รายได้

        รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,105,847,032    79.31% 937,492,782       77.35% 882,823,145       70.80%

        รายไดจ้ากการให้เช่า 105,505,212       7.57% 109,617,276       9.04% 103,132,048       8.27%

        รายไดค้่าบริการ 158,129,977       11.34% 158,770,898       13.10% 161,800,637       12.98%

        รายไดอ่ื้น 24,814,521          1.78% 6,097,374            0.50% 99,103,239          7.95%
รวมรายได้ 1,394,296,742    100.00% 1,211,978,330    100.00% 1,246,859,069    100.00%
ค่าใช้จ่าย

    ตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 802,794,475       57.58% 667,079,215       55.04% 654,307,614       52.48%

    ตน้ทุนจากการให้เช่า 44,178,591          3.17% 36,647,480          3.02% 32,031,916          2.57%

    ตน้ทุนจากการให้บริการ 142,519,093       10.22% 137,449,329       11.34% 154,857,499       12.42%

   ค่าใชจ่้ายในการขาย 91,991,513          6.60% 88,102,500          7.27% 86,941,691          6.97%

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 142,927,072       10.25% 154,552,234       12.75% 143,990,604       11.55%
รวมค่าใช้จ่าย 1,224,410,744    87.82% 1,083,830,758    89.43% 1,072,129,324    85.99%
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 169,885,998       12.18% 128,147,572       10.57% 174,729,745       14.01%
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 65,300,967          4.68% 53,577,704          4.42% 36,360,813          2.92%
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 104,585,031 7.50% 74,569,868 6.15% 138,368,932 11.10%
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22,631,451          1.62% 18,432,519          1.52% 29,942,393          2.40%
ก าไรส าหรับปี 81,953,580 5.88% 56,137,349 4.63% 108,426,539 8.70%
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,544,980 0.11% 5,460,293 0.45% 2,916,094 0.23%
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 1,544,980            0.11% 5,460,293            0.45% 2,916,094            0.23%
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 83,498,560 5.99% 61,597,642 5.08% 111,342,633 8.93%
การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 81,982,198 5.88% 56,137,349 4.63% 102,826,175 8.25%
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (28,618)                 0.00% -                         0.00% 5,600,364 0.45%

81,953,580 5.88% 56,137,349 4.63% 108,426,539 8.70%
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 83,498,560 5.99% 61,597,642 5.08% 105,742,269 8.48%
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (28,618)                 0.00% -                         0.00% 5,600,364 0.45%

83,469,942 5.99% 61,597,642 5.08% 111,342,633 8.93%
ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (ปรับปรุงใหม)่
     ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.13                       0.09                       0.16                       
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งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31  ธันวาคม

กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน

   ก  าไรก่อนภาษี 104,585,031              74,569,868                 138,368,932              

   รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษี

        เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

        ค่าเส่ือมราคา 50,731,597                 45,623,429                 46,352,235                 

        ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (522,686)                     11,475,455                 10,107,420                 

        ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                                -                                4,558                            

        รายไดจ้ากการรับโอนอาคารให้เช่า -                                -                                (79,623,120)               

        ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (210,129)                     (216,562)                     (1,796,432)                  

        ขาดทุนจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (312,558)                     62,898                         2,611,081                   

        ขาดทุนจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 468,532                       -                                -                                

        รายไดจ้ากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าท่ียงัไมถื่อเป็นรายได้ (16,780,951)               (15,909,320)               (14,794,874)               

        ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,529,277                   3,913,691                   (4,055,762)                  

        ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 62,825,048                 50,493,087                 33,991,650                 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

     และหนีสิ้นด าเนินงาน 203,313,161              170,012,546              131,165,688              

     สินทรัพย์ด าเนินงาน(เพิม่ขึน้)ลดลง

        ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (3,988,572)                  (10,498,985)               (14,175,866)               

        ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 299,208,652              272,874,188              342,255,628              

        เงินมดัจ าจ่ายค่าท่ีดิน (125,338,500)             (7,136,519)                  -                                

        เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผูรั้บเหมา 8,888,752                   (4,443,419)                  (9,670,191)                  

        สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (1,255,979)                  (1,623,355)                  50,957                         

        ท่ีดินรอการพฒันา (714,776,900)             (197,176,247)             (521,318,098)             

        สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 553,815                       (1,077,430)                  528,709                       

     หนีสิ้นด าเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง)

        เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 57,362,908                 (24,539,937)               3,304,565                   

        เงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 18,322,237                 8,066,172                   7,777,733                   

        เงินประกนัการเช่า 1,825,301                   2,139,968                   5,254,024                   

        หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 1,227,603                   (267,746)                     503,857                       

        ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,922,273)                  (1,454,172)                  (26,492,223)               

        หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,707,361                   3,127,599                   3,669,512                   

    เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (253,872,434)             208,002,663              (77,145,705)               

        จ่ายดอกเบ้ีย (58,970,792)               (39,249,468)               (27,474,711)               

        จ่ายภาษีเงินได้ (21,004,384)               (15,489,139)               (51,107,224)               

    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน (333,847,610)             153,264,056              (155,727,640)             
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31  ธันวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

     ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (593,370,000)             (316,405,645)             (775,000,000)             

     เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 619,094,727              310,606,502              945,087,591              

     เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผุกพนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง -                                10,383,705                 (10,383,705)               

     ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                -                                (160,649,860)             

     เงินสดจ่ายสุทธิจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                                -                                (111,103)                     

     ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (275,989,815)             (26,288,453)               (1,543,305)                  

     ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (7,375,615)                  (13,229,791)               (22,021,524)               

     เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 600,248                       1,269                            59,589                         

     เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 33,606                         -                                -                                

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (257,006,849)             (34,932,413)               (24,562,317)               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

        สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 215,758,639              (60,746,720)               233,292,202              

     เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง). (107,998,018)             (186,165,473)             59,154,819                 

     เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 157,000,000              -                                -                                

     เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 98,000,605                 -                                -                                

     เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 703,684,715              474,522,116              284,789,300              

     ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (448,525,421)             (320,970,179)             (321,978,953)             

     จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (874,756)                     (299,221)                     

     จ่ายเงินปันผล (32,090,022)               (6,550,255)                  (70,729,217)               

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 584,955,742              (100,209,732)             184,528,151              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (5,898,717)                  18,121,911                 4,238,194                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 45,234,775                 27,112,864                 22,874,670                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 39,336,058                 45,234,775                 27,112,864                 
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อตัราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) 2561 2560 2559 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)       
อตัรส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.27 3.33 2.05 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.04 0.11 0.05 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 5.16 6.35 5.38 
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 70 57 67 
        
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
(Profitability Ratio)       
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 27.75 30.24 26.71 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 12.18 10.57 14.01 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 5.88 4.63 8.25 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 3.47 2.43 4.56 
        
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Efficiency 
Ratio)       
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 1.80 1.48 2.67 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 8.60 7.85 13.32 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.31 0.32 0.32 
        
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial 
Policy Ratio)       
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.85 0.64 0.71 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) (4.31) 5.30  (2.81) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม (%) 45.90 39.18 41.41 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 54.80 57.16 57.32 
        

 



 
แบบ 56-1 ปี 2561  

55 

 

14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ   
ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

 เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตวัร้อยละ 4.2 สูงกวา่ปี 2560 ท่ีขยายตวัร้อยละ 3.9 (ท่ีมา : รายงานนโยบาย
การเงิน ฉบบัเดือนธันวาคม 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย) ผลจากการส่งออก ธุรกิจท่องเท่ียว และการลงทุนระบบ
สาธารณูปโภคของภาครัฐ เป็นหลกั 

ส าหรับภาพรวมของตลาดท่ีอยู่อาศยัในปี 2561 ทั้งปี ขอ้มูลจากศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพยแ์สดงสถานการณ์
ตลาดท่ีอยู่อาศยัทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทานปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 ผลมาจากการขยายตวัของ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยยอดการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพฯและปริมณฑลปี 2561 สูงกวา่ปี 2560 
กวา่ร้อยละ 30   

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯในปี 2561 

ปี 2561บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดร้วม 1,394.30 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 182.32 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรายได้
เพิ่มข้ึนร้อยละ 15.04  จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีรายไดร้วม 1,211.98  ลา้นบาท 

 รายไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยปี์ 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายได้
จากธุรกิจอสังหาริมทรัพยคิ์ดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.88 ของรายไดร้วม ส าหรับปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายได้
จากธุรกิจอสังหาริมทรัพยคิ์ดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.39 ของรายไดร้วม 

 รายไดจ้ากการขายปี 2561 เท่ากบั 1,105.85 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 168.36 ลา้นบาท  
เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 17.96 ส าหรับปี 2560 มีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 937.49 ล้านบาท ซ่ึงรายได้จากการขาย 
ประกอบดว้ยรายได้จากการพฒันาท่ีดิน และก่อสร้างอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย รับรู้รายไดจ้ากการขายท่ีดินบา้น และ
อาคารชุด เม่ือบริษทัฯ ไดท้  าการโอนกรรมสิทธ์ิแก่ผูซ้ื้อเรียบร้อยแลว้     

 รายไดจ้ากการขายหลกัของบริษทัฯ มาจากการจ าหน่ายโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่ออยู่อาศยัแนวราบ และ
แนวด่ิงรายไดจ้ากอีกธุรกิจท่ีส าคญัของบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ท าธุรกิจหลกัดา้น
ศูนยก์ารคา้ชุมชน (Community mall) ซ่ึงรายไดห้ลกัจะเป็นรายไดจ้ากการให้เช่า และรายไดค้่าบริการ จึงมีผลท าให้งบ
การเงินรวมมีการเปล่ียนแปลงในปี 2561 เม่ือเทียบกบัปี 2560 ซ่ึงรายการท่ีเป็นสาระส าคญัหลกัๆ ดงัน้ี ปี 2561 บริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าจ านวน 105.51 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.57 ของรายไดร้วม ลดลงจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนจ านวน 4.11 ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.75 ส าหรับปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้าก
การใหเ้ช่าจ านวน 109.62 ลา้นบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.04 ของรายไดร้วม    

 รายไดค้่าบริการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยปี 2561 เท่ากบั 158.13 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.34 ของ
รายไดร้วม ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 0.64 ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.40 ส าหรับปี 2560 บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากค่าบริการจ านวน 158.77 ลา้นบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.10 ของรายไดร้วม  
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 ค่าใชจ่้ายในการขาย ปี 2561 และปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 91.99 ลา้นบาท
และ88.10 ลา้นบาท ตามล าดบั มีสัดส่วนต่อรายไดร้วมคิดเป็นร้อยละ 6.60 และ7.27 ตามล าดบั ส าหรับปี 2561 ค่าใชจ่้าย
ในการขายเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนเงิน 3.89 ลา้นบาท เพิ่มข้ีนคิดเป็นร้อยละ 4.42 เกิดจาก
ค่าใชจ่้ายในการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน บา้น และอาคารชุดท่ีเพิ่มตามยอดการรับรู้รายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจากปีก่อน   

 ค่าใชจ่้ายในการบริหารปี 2561 และปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 142.93 ลา้น
บาทและ154.55 ลา้นบาท ตามล าดบั มีสัดส่วนต่อรายไดร้วมคิดเป็นร้อยละ10.25 และ12.75 ตามล าดบั ส าหรับปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนลดลงเป็นจ านวนเงิน 11.62 ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 
7.52 เกิดจากปี 2560 มีการซ่อมแซมสาธารณูปโภคในโครงการเพื่อเตรียมส่งมอบพื้นท่ีส่วนกลางให้กบันิติบุคคลหมู่บา้น
จดัสรร 

  (ข) ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2561 และปี 2560 จ  านวน 4,544.68 ลา้นบาทและ 3,797.33 ลา้น
บาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึนจากปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 747.35 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 19.68 แยกไดด้งัน้ี 

 สินทรัพยห์มุนเวยีน ณ ส้ินปี 2561 และปี 2560 จ  านวนเงิน 2,756.83 ลา้นบาท และ 2,551.40 ลา้นบาทตามล าดบั 
คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ 60.66 และร้อยละ 67.19 ตามล าดับ เน่ืองจากบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพยโ์ดยการสร้างบา้นก่อนขาย สินทรัพยห์มุนเวียนส่วนใหญ่คือท่ีดิน และงานระหว่างก่อสร้าง นอกจาก
นั้นป็นเงินลงทุนระยะสั้น เงินมดัจ าค่าท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการใหม่ และเงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาตามสัญญาจา้ง  

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ ส้ินปี 2561 และปี 2560 จ  านวนเงิน 1,787.85 ล้านบาท และ 1,245.93 ล้านบาท
ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วม ร้อยละ 39.34 และร้อยละ 32.81 ตามล าดบับริษทัฯ ไดแ้ยกแสดงรายการท่ีดิน
ท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการพฒันาของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแสดงไวเ้ป็นท่ีดินรอการพฒันา 
ณ ส้ินปี 2561 และ ปี 2560 เท่ากบั 650.32 ลา้นบาท และ 340.02 ลา้นบาท ตามล าดบั และจะแสดงรายการดงักล่าวไวใ้น
ส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียนเม่ือเร่ิมท าการพฒันาโครงการ และมีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ซ่ึงประกอบไปดว้ย
ท่ีดินใหเ้ช่า และอาคารใหเ้ช่า แสดงมูลค่าราคาทุนณ ส้ินปี 2561 และ ปี 2560 เท่ากบั 1,056.80 ลา้นบาท และ 803.24 ลา้น
บาท ตามล าดบั   

หนีสิ้น 

 บริษทัฯ และบริษทั่ยอ่ยมีหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2561 และ ปี2560 จ านวน 2,085.84 ลา้นบาท และ 1,487.89 ลา้น
บาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึนจากปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 597.95 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 40.19 ณ ส้ินปี 2561 หน้ีสินท่ี
ส าคญัประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจ านวน 396.19 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และ
เจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 191.69 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 157.00 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะสั้น
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จากกิจการอ่ืนจ านวน 200.00 ลา้นบาท ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจ านวน 177.93 ลา้น
บาท และเงินกูย้มืระยะยาวจ านวน 825.25 ลา้นบาท ท่ีผา่นมาบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดช้ าระคืนหน้ีไดต้ามก าหนด 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

  งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯจ านวน 2,360.87 ลา้นบาท 
เทียบกบัปี 2560 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีจ านวนเงินเท่ากบั 2,309.43 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน จ านวน 51.44 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 2.23 

กระแสเงินสด 

 ปี 2561 บริษทัฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 5.89 ลา้นบาท ท าให้เงินสดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2561 จ  านวน 45.23 ลา้นบาท  ลดลงเหลือ 39.34 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 

ปี 2561 บริษทัฯมีมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้เท่ากบั 3.83 เทียบกบั ปี 2560 เท่ากบั 3.60 

วเิคราะห์อตัราส่วนการเงินที่ส าคัญ 

1. การวเิคราะห์อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน 

 ปี 2561 บริษทัฯมีอตัราส่วนสภาพคล่อง จ านวน 2.27 เท่า เทียบกบั ปี 2560 จ  านวน 3.33 เท่า   

2. การวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 ปี 2561 บริษทัฯมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ 1.80 เทียบกบั ปี 2560 มีอตัราร้อยละ 1.48 มีอตัราการ
หมุนเวยีนของสินทรัพยจ์  านวน 0.31 เท่า เทียบกบัปี 2560 จ  านวน 0.32 เท่า  มีอตัราส่วนอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ถาวร ร้อยละ 8.60 เทียบกบั ปี 2560 อยูท่ี่ร้อยละ 7.85 

3. การวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 

 ปี 2561 บริษทัฯมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 27.75 เทียบกบั ปี 2560 มีอตัราร้อยละ30.24มีอตัราส่วนก าไรจากการ
ด าเนินงานร้อยละ 12.18 เทียบกบัปี 2560 มีอตัราร้อยละ 10.57 มีอตัราก าไรสุทธิเท่ากบั 5.88 เทียบกบัปี 2560 เท่ากบั 
4.63 และมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ ร้อยละ 3.47 เทียบกบัปี 2560 มีอตัราร้อยละ 2.43 

4. การวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 

 ปี 2561 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 0.88 เทียบกบัปี 2560 เท่ากบั 0.64 ซ่ึงอตัราส่วน
ดงักล่าวถือว่าอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า จึงท าให้สถานะการเงินของบริษทัฯมีความมัน่คง อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์
รวมร้อยละ 45.90 เทียบกบั ปี 2560 มีอตัราร้อยละ 39.18 อตัราส่วนก าไรต่อหุ้นเท่ากบั 0.13 เทียบกบั ปี 2560 เท่ากบั  
0.09  และมีอตัราส่วนการจ่ายปันผลร้อยละ 54.80 เทียบกบั ปี 2560  มีอตัราร้อยละ57.16 
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 ข้อมูลอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง 

  14.1  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
 บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให ้ 

 ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมาเป็นจ านวนเงินรวม........-......... บาท 
 ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและ 

 ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม 1,278,000 บาท  
 (บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) จ านวน 940,000 บาทและบริษทัยอ่ย จ านวน 338,000 บาท) 

  ค่าบริการอ่ืน  
บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ไดแ้ก่ ค่าเดินทาง  ค่าถ่ายเอกสาร ใหแ้ก่ 
  ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมามีจ านวนเงินรวม .........-..........บาท และจะตอ้งจ่ายใน
อนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม.......-.....บาท 

  ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานบญัชี
ดงักล่าว ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม......104,668.-............บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจาก
การตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม........-.......บาท 

 

 





รายละเอยีด คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (เอกสารแนบ 1)

ช่ือ-สกลุ สดัส่วน ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ต าแหน่ง 1 ม.ค. 2561 30 ธ.ค. 2561 การถือหุ้น ระหว่างกรรมการ และประวติัการอบรม

นายพิพิธ พิชัยศรทัต 57 148,454      144,822      0.023% - พฒันบริหารศาสตร์ มหาบณัทิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2552  –  ปัจจุบนั กรรมการ /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร รัฐศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)

Director Certification Program (DCP) 2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั รวมทนุไทย จ ากดั

Audit Committee Program (ACP) 2543 –  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สุวรรณชาด จ ากดั

2543  –  ปัจจุบนั รองผูอ้  านวยการ โครงการพฒันาส่วนพระองค ์

2539  –  ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั มงคลชยัพฒันา จ ากดั

2544  –  9 ก.ค.61 ประธานกรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการนโยบายและกลยทุธ์ / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษทั ไทยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

2543 –  2559 ผูช่้วยผูจ้ดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์

2549 – 2558 กรรมการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 

2546 – 2558 กรรมการ  บริษทั อาร์พีซีจี จ  ากดั (มหาชน)

นายอนุทิพย์  ไกรฤกษ์ 69 217,777      217,777      0.034% -   B.A.(Fine and Applied Art) 2535 –  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จ  ากดั

กรรมการอิสระ /  กรรมการสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน / Northeastern University, U.S.A 2552  –  2556 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษทั A.Host จ ากดั

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง Director Accreditation Program (DAP)

Director Certification Program  (DCP)

นายธวชัชัย   ช่องดารากลุ 57 - - - - นิติศาสตร์มหาบณัฑิต(น.ม.) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2548 – ปัจจุบนั ผูเ้ช่ียวชาญในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / นิติศาสตร์บณัฑิต(น.บ.) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2543 – ปัจจุบนั ทนายความอิสระ (ทนายความว่าความคดีอาญา/คดีเก่ียวกบัอาชญากรรม/คดีแพง่ทุนทรัพยสู์ง/คดีทางธุรกิจทัว่ไป)

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / Advance Audit Committee Program (AACP)

ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน Directors Accreditation Program (DAP )

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)

Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)

นายสัจจา  เจนธรรมนุกลู 64 - - - - วศ.บ. ไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ (ธนบุรี) 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จ ากดั

กรรมการ / กรรมการบริหาร Director Accreditation Program (DAP) 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสซีที สหภณัฑ์ จ  ากดั, บริษทั ซุปเปอร์เพียวแกส๊ จ  ากดั

2544 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เพียวพลงังานไทย  จ  ากดั , บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จ ากดั

2541 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จ ากดั 

2538 – ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษทั อาร์พีซีจี จ  ากดั (มหาชน)

2550 – 2552, 2557 กรรมการ บริษทั เพียวไบโอดีเซล จ ากดั

2549 – 2553 กรรมการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 

2546 – 2556 กรรมการ บริษทั เพียวซิลิกา มายน่ิง จ  ากดั , บริษทั จตุจกัร ออยล ์จ  ากดั

2545 – 2556 กรรมการ บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จ ากดั , บริษทั ทศทิศโลจิสติกส์ จ  ากดั

2544 – 2557 กรรมการ บริษทั จตุรทิศ ขนส่ง จ  ากดั

2538 – 2556 กรรมการ บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จ ากดั 

นายธวชั   อึง้สุประเสริฐ 72 - - - - วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2555 – 2556 กรรมการ  บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จ ากดั , กรรมการ  บริษทั เพียวซิลิกา มายน่ิง จ  ากดั

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร Directors Accreditation Program (DAP)  2555 – 2556 กรรมการ  บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จ ากดั , กรรมการ  บริษทั เพียวซิลิกา มายน่ิง จ  ากดั

2555 – 2556 กรรมการ  บริษทั ทศทิศโลจิสติกส์ จ  ากดั , กรรมการ  บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั

2555 – 2556 กรรมการ  บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จ ากดั , กรรมการ  บริษทั เอสซีที สหภณัฑ์ จ  ากดั

2553 – 2556 กรรมการ  บริษทั เพียวไบโอดีเซล จ ากดั

2548 – 2556 กรรมการ  บริษทั จตุรทิศขนส่ง จ  ากดั

อายุ
       จ  านวนหุ้นท่ีถือ

      ประวติัการท างาน



ช่ือ-สกลุ สดัส่วน ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ต าแหน่ง 1 ม.ค. 2561 30 ธ.ค. 2561 การถือหุ้น ระหว่างกรรมการ และประวติัการอบรม
อายุ

       จ  านวนหุ้นท่ีถือ
      ประวติัการท างาน

ช่ือ-สกลุ สดัส่วน ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ต าแหน่ง 1 ม.ค. 2561 30 ธ.ค. 2561 การถือหุ้น ระหว่างกรรมการ และประวติัการอบรม

นางกณุฑลา  ศศะสมิต 62 - - ปริญญาโท UNIVERSITY OF ARIZONA (M.S. FINANCE) 2552 –  10 ก.ค.61 กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  บริษทั ไทยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

กรรมการอิสระ /  กรรมการสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน / ปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (บญัชีบณัฑิต) 2551 – 2558 เลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   ศาลรัฐธรรมนูญ                                                                

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง Directors Accreditation Program (DAP) 2537 – 2541  ผูจ้ดัการธุรกิจเครือบางจาก  ส านกังานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปฏิบติังาน 2 บริษทั 

Audit Committee Program (ACP) ในเครือบริษทับางจากฯในต าแหน่งดงัต่อไปน้ี            

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) -  รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บางจากกรีนเนทจ ากดั

-  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษทับางจากกรีนไลนจ์  ากดั

-  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษทับางจากกรีนเนท จ ากดั                

2529 – 2541 บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)

นายกติติพล ปราโมช ณ อยุธยา 46 1,400,000 2,285,629 0.356% - ปริญญาโท สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สมัมากรพลสั จ  ากดั

กรรมการ /  กรรมการบริหาร /  กรรมการผูจ้ดัการ ปริญญาตรี Exeter University U.K. (Mechanical Engineering) 2556 – ปัจจุบนั กรรมการสมาคมอสงัหาริมทรัพยไ์ทย

Director Certification Program (DCP ) 2555 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จ  ากดั 

Director Accreditation Program (DAP ) 2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โรงแรมราชด าริ จ  ากดั (มหาชน)

Audit Committee Program (ACP) 2549 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 

RE-CU CEO-PREMIUM รุ่นท่ี 1 2552 – 2556 นายกสมาคมอสงัหาริมทรัพยไ์ทย

2543 – 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ธนาคมและการพฒันา จ ากดั

2543 – 2553 บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)

รายละเอยีดฝ่ายจัดการ

ช่ือ-สกลุ สดัส่วน ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ต าแหน่ง 1 ม.ค. 2561 30 ธ.ค. 2561 การถือหุ้น ระหว่างกรรมการ และประวติัการอบรม

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 46 1,400,000 2,285,629 0.356% - ดูรายละเอียดในหวัขอ้รายละเอียดคณะกรรมการบริษทัฯ

กรรมการผูจ้ดัการ 

นายวสันต์   ซ่ือตรง 49          -          - - - อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยกีารขนถ่ายวสัดุ 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จ  ากดั

ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานก่อสร้างและบริการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 2550  – 2558  ผูจ้ดัการทัว่ไปสายโรงงาน บริษทั อาร์พีซีจี จ  ากดั (มหาชน)

นางสุพรรณี  ตัณไชยศรีนคร 52          -          - - - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สมัมากรพลสั จ  ากดั

ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานบริหารและการเงิน/เลขานุการบริษทั บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จ  ากดั 

Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นท่ี 18 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จ ากดั , กรรมการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั

Effective Minutes Taking-EMT รุ่นท่ี 39/2017 2557 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานบริหารและการเงิน บริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน)

Strategic Financial Leadership Program 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซุปเปอร์เพียวแกส๊ จ  ากดั , กรรมการ บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จ ากดั

2556 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานบริหารและการเงิน บริษทั อาร์พีซีจี จ  ากดั

นายณพน  เจนธรรมนุกูล 32          -          - - บุตรนายสจัจา  เจนธรรมนุกลู ปริญญาโท MBA Candidate, Duke University, USA 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สมัมากรพลสั จ  ากดั

ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด กรรมการ / กรรมการบริหาร ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จ ากดั

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั

2556 – 2558 Business Development – บริษทั ระยองเพียวรริฟายเออร์ จ  ากดั (มหาชน)

2553 – 2556 Investment Banking – บริษทั หลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)

อายุ
       จ  านวนหุ้นท่ีถือ

      ประวติัการท างาน

อายุ
       จ  านวนหุ้นท่ีถือ

      ประวติัการท างาน



     
แบบ 56-1 ปี 2561                                                                                                                            

1 
 

 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย  
ตารางรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

รายช่ือกรรมการ บมจ.สัมมากร บจ.เพียวสัมมากร บจ.โปรคิวบ์ เวนเจอร์ บจ. สัมมากรพลัส จ ากดั

ดีเวลลอปเม้นท์

1. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั X,// - - -

2. นางกณุฑลา  ศศะสมิต / - - -

3.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ / - - -

4. นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ / - - -

5. นายธวชั   อ้ึงสุประเสริฐ /,// - - -

6. นายสจัจา   เจนธรรมนุกลู /,// - - -

7. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา /,// / / /  
หมายเหต ุ
/ = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ   // = กรรมการบริหาร 
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เอกสารแนบ 3 
 

1. รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
 

ช่ือ   นางสาววาสนา   มินมูฮ าหมดั  
ต าแหน่ง   เจา้หนา้ท่ีอาวุโส ส านกัตรวจสอบภายใน (ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2560) 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 
ประกาศนียบัตร   หลกัสูตรการปฎิบติังานตรวจสอบส าหรับผูต้รวจสอบภายในมือใหม่     

        สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
ประสบการณ์ท างาน  
2559 – ปัจจุบนั  เจา้หนา้ท่ีอาวุโส ส านกัตรวจสอบภายใน บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2558 เจา้หนา้ท่ีอาวุโส ส านกัตรวจสอบภายใน บริษทั อาร์พีซีจี จ  ากดั (มหาชน) 
2546 – 2556 เจา้หนา้ท่ีอาวุโส บญัชีเจา้หน้ี บริษทั อาร์พีซีจี จ  ากดั (มหาชน) 
ประวตัิการฝึกอบรม (บางส่วน) 

 100 เทคนิคการแกไ้ขปัญหารายจ่ายตอ้งหา้ม 
 สารพนัปัญหาภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 108 กลเมด็เคล็ดลบั การส่งเสริมการขาย 
 100 เทคนิค การหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์น 
 การบญัชีส าหรับท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 รายจ่ายท่ีมีหกัไดเ้พิ่มข้ึนจากรายจ่ายจริง 
 การปฎิบติังานส าหรับผูต้รวจสอบมือใหม่ 
 การบริหารความเส่ียง 
 การส ารวจค่าจา้งและสวสัดิการ 

 
2.รายละเอยีดเกี่ยวกบัเลขานุการบริษัท 
ช่ือ   นางสุพรรณี ตณัไชยศรีนคร 
ต าแหน่ง  ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานบริหารและการเงิน/ 

เลขานุการบริษทั (รับต าแหน่งเม่ือ 22 กุมภาพนัธ์ 2561) 
วุฒิการศึกษา  

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
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ประสบการณ์ท างาน 

 2556 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานบริหารและการเงิน บริษทั อาร์พีซีจี จ  ากดั 
 2557 – ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานบริหารและการเงิน บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) 

การฝึกอบรม   

 Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นท่ี 18 
 Effective Minutes Taking-EMT รุ่นท่ี 39/2017 
 Strategic Financial Leadership Program 

 
ช่ือ   นางไข่มุก  พราหมณีย ์
ต าแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทัว่ไป/เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
   และเลขานุการบริษทั (ด ารงต าแหน่งถึงวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2561) 
วุฒิการศึกษา  

 ปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต   
ประสบการณ์ท างาน 

 ปี 2537-2556    ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 
 ปี 2556-กพ. 2559,กพ.2560-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการส านกังานกรรมการผูจ้ดัการ 
 10 ม.ค. 2557-21 ก.พ. 2561  เลขานุการบริษทั 
 ปี กพ.2559-ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทัว่ไป 

การฝึกอบรม   

 กลยทุธ์การบริหารโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์(ยคุใหม่) 
 การจดัท าเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ 
 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
 การวางแผนกลยทุธ์การตลาด 
 เทคนิคการขายระดบัสูง 
 การบริหารความเส่ียง 
 หวัหนา้งานในยคุการแข่งขนั 

 
3.รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานก ากบัการดูแลกจิการ 
  - ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น: 
   -ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 รายละเอียดอ่ืนๆ 
   -ไม่มี- 

 


	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

