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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ  
Shareholding and Management Structure

จุดเด่นทางการเงิน
Financial Highlights

จุดเด่นทางการเงนิ   
FINANCIAL HIGHLIGHTS                   ณ  31 ธันวาคม 2560 / As at December 31, 2017                                                                                                                             
                                                        หน่วย : พนับาท /  Unit : Thousand Baht 

ผลการดําเนินงาน Operating Performance 2558/2015 2559/2016 2560/2017 

รายไดจ้ากการขาย Sales revenue 1,252,769 882,823 937,493 
รายไดร้วม Total  revenue 1,508,980    1,246,859    1,211,978    
ตน้ทุนขาย Cost  of real estate  sales 855,330 654,308 667,079 
ตน้ทุนรวม 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 

Total Cost  
Selling & administrative expenses 

1,029,003 
287,736 

841,197 
230,932 

841,176 
242,655 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน  
    และภาษีเงินได ้

EBIT 192,241 174,730 128,148 

กาํไร(ขาดทุน) (ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัฯ) Profit (loss)(Equity holders of the 
Company) 

121,656 102,826 56,137 

สินทรัพยร์วม Total assets 3,748,686 3,847,562 3,797,329 
หนี สินรวม Total liabilities 1,374,147 1,593,175 1,487,894 
ทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้ Issued and paid-up share capital 589,410 589,410 641,800 
ส่วนของผูถื้อหุ้น Shareholders’ equity 2,374,539 2,254,388 2,309,435 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ Book value/share  4.03 3.82 3.60 
กาํไรต่อหุน้ Earnings per share 0.21 0.16 0.09 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) Dividend/share (Baht) 0.12 0.10 0.05 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) Current ratio (times) 1.61 2.05 3.33 
อตัราส่วนหนี สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) Debt to equity (times) 0.58 0.71 0.64 
อตัรากาํไรสุทธิ (ร้อยละ) Profit (loss) margin (%) 8.06 8.25 4.63 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ร้อยละ) Return on assets (%) 3.25 2.67 1.48 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ร้อยละ) Return on equity (%) 5.12 4.56 2.43 
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รายงานของคณะกรรมการ
Report from the Board of Directorsรายงานของคณะกรรมการ 

REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS  

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 
 

 ถึงแมอ้ตัราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2560 มีการเติบโตประมาณร้อยละ 3.9 ซึ� งสูงกวา่อตัราการ

เติบโตของปี 2559 ที�เติบโตร้อยละ 3.2 เป็นการเติบโตในอตัราที�สูงขึ�นต่อเนื�องมา 3 ปี บ่งบอกถึงการค่อยๆ        

ฟื� นตวัของเศรษฐกิจ แต่มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ� ที�อยู่อาศยัในกรุงเทพฯและปริมณฑลปี 2560 ยงัคงลดลง

ประมาณร้อยละ 3.7 เมื�อเทียบกบัปี 2559 แสดงให้เห็นว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพยย์งัฟื� นตวัไม่ดีเท่าที�ควร เหตุผล

หลกัมาจากศกัยภาพของผูที้�จะกูซื้�อที�อยูอ่าศยัซึ� งมีภาระหนี� อื�นสูง ทาํใหธ้นาคารพาณิชยพ์ิจารณาไม่ปล่อยสินเชื�อ

เพื�อกูซื้�อที�อยูอ่าศยั หรือใหกู้ไ้ม่เตม็จาํนวนที�ลูกคา้ตอ้งการ กอปรกบัการแข่งขนัที�สูง ทาํให้ส่งผลกระทบต่อการ

เติบโตของบริษทัฯ ในการขายอสังหาริมทรัพยป์ระเภทที�อยูอ่าศยั 

ผลประกอบการในปี 2560 ของ บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) มีรายไดร้วม 1,212 ลา้นบาท ลดลงจาก

ปี 2559 ร้อยละ 2.8 และยอดกาํไรสุทธิ 56 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 45.4 และเป็นกาํไรต่อหุ้นเท่ากบั 

0.09 บาท  

 สาํหรับปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที�ร้อยละ 3.9 โดยมี

แนวโน้มการส่งออกขยายตวัทั�งปริมาณและมูลค่า และการลงทุนของภาครัฐที�สูงขึ�นจากการก่อสร้างโครงการ

สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ โครงการพฒันาพื�นที�ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) โครงการรถไฟฟ้าหลาย

เส้นทางที�จะเริ�มทยอยแลว้เสร็จจะช่วยผลกัดนัให้ตลาดเติบโต คณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้น 

ลูกบ้าน พนักงาน คู่ค้า สถาบันการเงิน และผูเ้กี�ยวข้องทุกท่าน ที�ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด และจะ

ควบคุมดูแลกิจการดว้ยคุณธรรม ธรรมาภิบาลที�ดี เพื�อให้บริษทัฯ เติบโตอยา่งมั�นคงและคงชื�อเสียงของบริษทัฯ 

ใหดี้เยี�ยมตลอดไป 

 

                นายพิพิธ  พิชยัศรทตั 

                   ประธานกรรมการ  

 

ประธานกรรมการ 
นายพพิธิ  พชัิยศรทตั 

9552 
41สัมมากร

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTOR’S RESPONSIBILITIES 
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITIES FOR THE FINANCIAL 
STATEMENTS 
 
 คณะกรรมการบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ตระหนักถึงภาระหน้าที>และความรับผิดชอบใน
ฐานะคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ที>มีต่องบการเงินของบริษทัฯ ซึ> งได้
จดัทาํขึ1นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที>มีการปรับเปลี>ยนอยา่งต่อเนื>อง เพื>อความโปร่งใสและเพื>อรักษา
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นให้มากที>สุด ทั1งนี1 บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายการบญัชีที>มีความเหมาะสมกบัประเภท
และขนาดธุรกิจของบริษัทฯและถือปฏิบัติอย่างสมํ>า เสมอมาโดยตลอด มีการใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบ 
ระมดัระวงั และใชป้ระมาณการที>ดีที>สุด ในการจดัทาํงบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั1งไดมี้การเปิดเผย
ขอ้มูลที>เป็นส่วนสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื>อให้งบการเงินสะทอ้นสถานะทาง
การเงินของบริษทัฯ ตามความเป็นจริง 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูรั้บผดิชอบเกี>ยวกบัการดูแล
คุณภาพของงบการเงินและรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมและระบบตรวจสอบ
ภายในของบริษทัฯ เพื>อให้มั>นใจไดว้่างบการเงินของบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง โปร่งใส มีการปฏิบติัตามกฏหมาย
และกฏระเบียบที>เกี>ยวขอ้งครบถว้น ซึ> งคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นประกอบไวใ้นรายงาน
ประจาํปีนี1ดว้ยแลว้ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่างบการเงินและรายงานทางการเงินประจาํปี 2559 ของบริษทัฯ 
ไดแ้สดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานที>ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสําคญั ซึ> งสามารถให้ความเชื>อมั>น
อยา่งมีเหตุผลต่อความน่าเชื>อถือของงบการเงินของบริษทัฯ แลว้ 

  
 

(นายพิพิธ  พิชยัศรทตั) (นายกิตติพล   ปราโมช ณ อยธุยา) 
ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
SHAREHOLDING AND MANAGEMENT STRUCTURE 
 
โครงสร้างการถือหุ้น 
SHAREHOLDING STRUCTURE 
 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 641,803,026 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 641,800,446 หุน้ มูลค่าทีตราไว ้ หุ้นละ 1 
บาท เป็นทุนชาํระแลว้จาํนวน 641,800,446 ลา้นบาท  

กลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพกัโอนหุ้น เมือวนัที 24 เมษายน 2560  

หมายเหตุ :    ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มลูผูถื้อหุน้ทีเป็นปัจจุบนัไดจ้าก Website ของบริษทัก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
      ประจาํปี  
 

 
ชือ 

Name 

 
จํานวนหุ้น 

No.of shares 

 
ร้อยละ 

% 
1.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
   H.M. KING BHUMIBOL ADULYADEJ 
2.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   H.R.H. PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN 
3.บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน)   
   RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED   

48,681,400 
 

9,462,233 
 

284,417,180 

8.26 
 

1.61 
 

48.25 

4.กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคพ็ 
   ABERDEEN  SMALL CAP 

30,557,533 5.18 

5.BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCE 21,392,166 3.63 
6.กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 
   ABERDEEN GROWTH FUND 
7.นางสาวพิมอุมา   เจนธรรมนุกลู 
  MISS PIMAUMA  JANETUMNUGUL  

20,566,533 
 

13,035,255 

3.49 
 

2.21 

8.BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCE 
9.ท่านผูห้ญิงทศันาวลยั ศรสงคราม 
  Thanpuying Dhasanawalaya Sornsongkram 
10.กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพือการเลียงชีพ 
 ABERDEEN SMART CAPITAL RETIREMENT MUTUAL FUND  

11,669,766 
11,656,600 

 
8,647,300 

1.98 
1.98 

 
1.47 
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การจัดการ / MANAGEMENT 
โครงสร้างการจัดการ / MANAGEMENT STRUCTURE 
 โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย จาํนวน 4 ชุด 
ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน   

  คณะกรรมการบริษัท  Board of Directors   
1. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั 

ประธานกรรมการ 
 

1. Mr.Bibit Bijaisoradat 
               Chairman  

2. นายสัจจา  เจนธรรมนุกลู 
กรรมการ 

2. Mr.Satja  Janetumnugul    
Director  

3. นายธวชั  อึงสุประเสริฐ 
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 
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  
- นางไข่มุก  พราหมณีย ์: เลขานุการบริษทั 

 
 คณะอนุกรรมการ  COMMITEE 
 คณะกรรมการบริหาร                                       Executive Committee 

1. นายธวชั  อึงสุประเสริฐ 
ประธานกรรมการบริหาร 

1. Mr.Tawat  Ungsuprasert 
Executive Committee Chairman 

2. นายสัจจา  เจนธรรมนุกลู 
กรรมการบริหาร  

2. Mr.Satja  Janetumnugul    
Executive Director  

3. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั 
กรรมการบริหาร 

3. Mr.Bibit Bijaisoradat 
Executive Director 

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

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

- นางสาวอิสรียา  สดมณี : เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
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          คณะกรรมการตรวจสอบ  Audit Committee    
1. นายธวชัชยั  ช่องดารากุล 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
1. Mr.Tawatchai Chongdarakul  

Audit Committee Chairman 
2. นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์

กรรมการตรวจสอบ 
2. Mr.Anuthip  Krairiksh 

Audit Committee Member 
 3. นางกุณฑลา  ศศะสมิต* 

กรรมการตรวจสอบ 
4. Mrs.Koonthala  Sasasmit 

Audit Committee Member 
 *กรรมการตรวจสอบทีมีความรู้ ความสามารถในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน 

- นางสาววาสนา มินมฮูมัหมดั : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการบริหารความเสียง   Risk Management Committee 
1. นายธวชัชยั  ช่องดารากุล 

ประธานกรรมการบริหารความเสียง 
1. Mr.Tawatchai Chongdarakul 

Risk Management Committee Chairman 
2. นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์

กรรมการบริหารความเสียง 
2. Mr.Anuthip  Krairiksh 

Risk Management  Member 
 3. นางกุณฑลา  ศศะสมิต 

กรรมการตรวจสอบ 
3. Mrs.Koonthala  Sasasmit 

Risk Management  Member 
 - นางไข่มุก  พราหมณีย ์ : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสียง 

 
คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน   Nomination and Remuneration Committee  

1.  นายธวชัชยั  ช่องดารากุล 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน 

1. Mr.Tawatchai  Chongdarakul  
Nomination and Remuneration Committee  
Chairman 

2. นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์
 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

2     Mr.Anuthip  Krairiksh  
Nomination and Remuneration Committee 

3. นางกุณฑลา  ศศะสมิต 
 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

3     Mrs.Koonthala  Sasasmit 
Nomination and Remuneration Committee 

         - นายกิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา: เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
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           ฝ่ายจัดการ          Management Offices 
1. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา 

กรรมการผูจ้ดัการ 
1. Mr.Kittipol  Pramoj Na Ayudhya                  

Managing Director 
 2. นางสุพรรณี   ตณัไชยศรีนคร 

ผูจ้ดัการทัวไป สายงานบริหารและการเงิน 
2. Mrs.Supannee  Tanchaisrinakorn 

  General Manager (Finance & Administration      
  Function) 

3. นายวสันต ์  ซือตรง                                       
ผูจ้ดัการทัวไป สายงานก่อสร้างและบริการ 

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

4. นายณพน  เจนธรรมนุกลู 
ผูจ้ดัการทัวไป สายงานพฒันาธุรกิจ 

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

 

 

 

 
 



0652 8

 
ประวตัคิณะกรรมการ และผู้บริหาร 
 
ช่ือ-นามสกลุ นายพิพิธ  พิชยัศรทตั   
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  11 เมษายน 2545 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 27  ตุลาคม  2504 
อายุ 56  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ทีอ่ยู่ 1174  ถนนพระรามท่ี 4  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ประวตักิารศึกษา พฒันบริหารศาสตร์ มหาบณัฑิต  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
  รัฐศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP) 
การอบรมอ่ืนๆในปี 2560  ไม่มี 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 16 ปี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 6/7 คร้ัง (คณะกรรมการบริษทั) 
 24/25 คร้ัง (คณะกรรมการบริหาร) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่31 ธ.ค.2560 148,454 หุน้  ร้อยละ 0.023 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กจิการอ่ืนๆ(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท (จ านวน) 

2 5 - 
ประสบการณ์การท างานอ่ืน   
 2543 - ปัจจุบนั รองผูอ้  านวยการโครงการพฒันาส่วนพระองค ์
 2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สุวรรณชาด จ ากดั 
 2539 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั มงคลชยัพฒันา จ ากดั 
 2543 - ปัจจุบนั ผูช่้วยผูจ้ดัการ ส านกังานจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์ 
 2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั รวมทนุไทย จ ากดั 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
 2544 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการนโยบายและกลยทุธ ์/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 2552 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ   

บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
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ประวตัคิณะกรรมการ และผู้บริหาร 
 
ช่ือ-นามสกลุ นายพิพิธ  พิชยัศรทตั   
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  11 เมษายน 2545 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 27  ตุลาคม  2504 
อายุ 56  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ทีอ่ยู่ 1174  ถนนพระรามท่ี 4  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ประวตักิารศึกษา พฒันบริหารศาสตร์ มหาบณัฑิต  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
  รัฐศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP) 
การอบรมอ่ืนๆในปี 2560  ไม่มี 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 16 ปี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 6/7 คร้ัง (คณะกรรมการบริษทั) 
 24/25 คร้ัง (คณะกรรมการบริหาร) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่31 ธ.ค.2560 148,454 หุน้  ร้อยละ 0.023 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กจิการอ่ืนๆ(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท (จ านวน) 

2 5 - 
ประสบการณ์การท างานอ่ืน   
 2543 - ปัจจุบนั รองผูอ้  านวยการโครงการพฒันาส่วนพระองค ์
 2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สุวรรณชาด จ ากดั 
 2539 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั มงคลชยัพฒันา จ ากดั 
 2543 - ปัจจุบนั ผูช่้วยผูจ้ดัการ ส านกังานจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์ 
 2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั รวมทนุไทย จ ากดั 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
 2544 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการนโยบายและกลยทุธ ์/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 2552 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ   

บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
 
 
 

 
ช่ือ-นามสกลุ นายสจัจา  เจนธรรมนุกลู 
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหาร 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 ธนัวาคม 2555 
วนั/เดือนปีเกดิ 5  กนัยายน  2497    
อายุ  63 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ทีอ่ยู่ 378/2  ถนนชลนิเวศน์  แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 
ประวตักิารศึกษา  วศ.บ.ไฟฟ้า  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ (ธนบุรี)  
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP) 20/2004   
การอบรมอ่ืนๆในปี 2560  ไม่มี 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  6 ปี 
การเข้าร่วมประชุมปี 2560 7/7 คร้ัง (คณะกรรมการบริษทั) 
 23/25 คร้ัง (คณะกรรมการบริหาร) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่31 ธ.ค.2560 ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กจิการอ่ืนๆ(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท (จ านวน) 

1 6 - 
ประสบการณ์การท างานอ่ืน  
 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จ ากดั 
 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จ ากดั, บริษทั ซุปเปอร์เพียวแก๊ส จ ากดั 
 2550 – 2552, 2557 กรรมการ บริษทั เพียวไบโอดีเซล 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 
 2544 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เพียวพลงังานไทย  จ ากดั, บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จ ากดั 
 2541 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จ ากดั  
 2538 – 2556  กรรมการ บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จ ากดั  
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
 2538 – ปัจจุบนั  กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั (มหาชน) 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
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ช่ือ-นามสกลุ นายธวชัชยั  ช่องดารากลุ   
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ 
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานกรรมการตรวจสอบ 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 10 มกราคม 2557 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 19  มิถุนายน 2504 
อายุ 56  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ทีอ่ยู่ 35 ซอยร่มเกลา้ 6 ถนนร่มเกลา้ แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ประวตักิารศึกษา นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (น.ม.) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 นิติศาสตร์บณัฑิต (น.บ.) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Advance Audit Committee Program (AACP), Directors Accreditation Program (DAP) 
การอบรมอ่ืนๆในปี 2560  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL), Role of the Nomination and Governance 

Committee (RNG) 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 4 ปี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 7/7 คร้ัง (คณะกรรมการบริษทั) 
 5/5 คร้ัง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 4/4 คร้ัง (คณะกรรมการบริหารความเส่ียง) 
 1/1 คร้ัง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่31 ธ.ค.2560 ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กจิการอ่ืนๆ(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท (จ านวน) 

- - - 
ประสบการณ์การท างานอ่ืน 

2548 – ปัจจุบนั ผูเ้ช่ียวชาญในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
2543 – ปัจจุบนั ทนายความอิสระ 

 -ทนายความวา่ความคดีอาญา และคดีแพง่  
 -คดีเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 -คดีแพง่ทุนทรัพยสู์ง  
 -คดีทางธุรกิจทัว่ไป 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
 
 
 
 



0652 11

 
ช่ือ-นามสกลุ นายธวชัชยั  ช่องดารากลุ   
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ 
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานกรรมการตรวจสอบ 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 10 มกราคม 2557 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 19  มิถุนายน 2504 
อายุ 56  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ทีอ่ยู่ 35 ซอยร่มเกลา้ 6 ถนนร่มเกลา้ แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ประวตักิารศึกษา นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (น.ม.) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 นิติศาสตร์บณัฑิต (น.บ.) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Advance Audit Committee Program (AACP), Directors Accreditation Program (DAP) 
การอบรมอ่ืนๆในปี 2560  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL), Role of the Nomination and Governance 

Committee (RNG) 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 4 ปี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 7/7 คร้ัง (คณะกรรมการบริษทั) 
 5/5 คร้ัง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 4/4 คร้ัง (คณะกรรมการบริหารความเส่ียง) 
 1/1 คร้ัง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่31 ธ.ค.2560 ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กจิการอ่ืนๆ(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท (จ านวน) 

- - - 
ประสบการณ์การท างานอ่ืน 

2548 – ปัจจุบนั ผูเ้ช่ียวชาญในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
2543 – ปัจจุบนั ทนายความอิสระ 

 -ทนายความวา่ความคดีอาญา และคดีแพง่  
 -คดีเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 -คดีแพง่ทุนทรัพยสู์ง  
 -คดีทางธุรกิจทัว่ไป 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
 
 
 
 

 
ช่ือ-นามสกลุ นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์  
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหา และ

พิจารณาค่าตอบแทน 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 17 กมุภาพนัธ์ 2548 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 23  มกราคม  2492 
อายุ 68  ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
ทีอ่ยู่ 157/13  ถนนราชวถีิ   แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 
ประวตักิารศึกษา B.A (Fine and Applied Art) Northeastern  University 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) , Director Certification Program (DCP) 
การอบรมอ่ืนๆในปี 2560  ไม่มี 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 13 ปี  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 5/7 คร้ัง (คณะกรรมการบริษทั) 
 4/5 คร้ัง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 4/4 คร้ัง (คณะกรรมการบริหารความเส่ียง) 
 1/1 คร้ัง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน)  
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2560 217,777 หุน้ ร้อยละ 0.034 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กจิการอ่ืนๆ(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท (จ านวน) 

- 1 - 
ประสบการณ์การท างานอ่ืน   
 2535 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จ ากดั 
 2552 - 2556 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษทั A. Host จ ากดั  
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0652 12

 
ช่ือ-นามสกลุ นายธวชั  อ้ึงสุประเสริฐ 
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหาร 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 4 เมษายน 2556 
วนั/เดือนปีเกดิ 30 ตุลาคม 2489   
อายุ  71 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ทีอ่ยู่ 584  ถนนเตชะวนิช  แขวงบางซ่ือ  กรุงเทพฯ 10800 
ประวตักิารศึกษา  วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP)   
การอบรมอ่ืนๆในปี 2560  ไม่มี 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  5 ปี 
การเข้าร่วมประชุมปี 2560 7/7 คร้ัง (คณะกรรมการบริษทั) 
 25/25 คร้ัง (คณะกรรมการบริหาร) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่31 ธ.ค.2560 ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กจิการอ่ืนๆ(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท (จ านวน) 

- - - 
ประสบการณ์การท างานอ่ืน  
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จ ากดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั เพียวซิลิกา มายน่ิง จ ากดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั จตจุกัร ออยล ์จ ากดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั ไทยควอทซ์ มายน่ิง จ ากดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั ทศทิศโลจิสติกส์ จ ากดั  
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั   
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จ ากดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จ ากดั 
 2553 - 2556 กรรมการ  บริษทั เพียวไบโอดีเซล จ ากดั 
 2548 - 2556 กรรมการ  บริษทั จตุรทิศขนส่ง จ ากดั 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
 2542 - 2556 กรรมการ  บริษทั เชอร์วูด้เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
 
 
 
 



0652 13

 
ช่ือ-นามสกลุ นายธวชั  อ้ึงสุประเสริฐ 
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหาร 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 4 เมษายน 2556 
วนั/เดือนปีเกดิ 30 ตุลาคม 2489   
อายุ  71 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ทีอ่ยู่ 584  ถนนเตชะวนิช  แขวงบางซ่ือ  กรุงเทพฯ 10800 
ประวตักิารศึกษา  วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP)   
การอบรมอ่ืนๆในปี 2560  ไม่มี 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  5 ปี 
การเข้าร่วมประชุมปี 2560 7/7 คร้ัง (คณะกรรมการบริษทั) 
 25/25 คร้ัง (คณะกรรมการบริหาร) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่31 ธ.ค.2560 ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กจิการอ่ืนๆ(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท (จ านวน) 

- - - 
ประสบการณ์การท างานอ่ืน  
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จ ากดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั เพียวซิลิกา มายน่ิง จ ากดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั จตจุกัร ออยล ์จ ากดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั ไทยควอทซ์ มายน่ิง จ ากดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั ทศทิศโลจิสติกส์ จ ากดั  
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั   
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จ ากดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จ ากดั 
 2553 - 2556 กรรมการ  บริษทั เพียวไบโอดีเซล จ ากดั 
 2548 - 2556 กรรมการ  บริษทั จตุรทิศขนส่ง จ ากดั 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
 2542 - 2556 กรรมการ  บริษทั เชอร์วูด้เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
 
 
 
 

 
ช่ือ-นามสกลุ นางกณุฑลา  ศศะสมิต 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหา และ

พิจารณาค่าตอบแทน 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มิถุนายน 2559 
วนั/เดือนปีเกดิ 17 ตุลาคม 2500 
อายุ  61 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ทีอ่ยู่ 94/55 หมู่บา้นฟลอร่าวลิล ์ถ.สุวนิทวงค ์แขวงล าผกัชี เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530 
ประวตักิารศึกษา  ปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย (บญัชีบณัฑิต)  
 ปริญญาโท   UNIVERSITY OF ARIZONA (M.S. FINANCE) 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP) 
การอบรมอ่ืนๆในปี 2560  ไม่มี 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  1 ปี 
การเข้าร่วมประชุมปี 2560 7/7 คร้ัง (คณะกรรมการบริษทั) 
 5/5 คร้ัง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 4/4 คร้ัง (คณะกรรมการบริหารความเส่ียง)  
 1/1 คร้ัง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่31 ธ.ค.2560 ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กจิการอ่ืนๆ(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท (จ านวน) 

1 - - 
ประสบการณ์การท างานอ่ืน  

2551 – 2558                 เลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   ศาลรัฐธรรมนูญ                                                                 
2559 – 2541       บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
2537 – 2541                - ผูจ้ดัการธุรกิจเครือบางจาก  ส านกังานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปฏิบติังาน 2 บริษทั  
                                                                 ในเครือบริษทับางจากฯในต าแหน่งดงัต่อไปน้ี             
 -  รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บางจากกรีนเนทจ ากดั   
 -  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษทับางจากกรีนไลนจ์ ากดั     
    -  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษทับางจากกรีนเนท จ ากดั                                    

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   
 2552 - ปัจจุบนั                             กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  บริษทั ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
 
 
 



0652 14

 
 
ช่ือ-นามสกลุ นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา   
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ  

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 สิงหาคม 2541 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 10  มกราคม  2515 
อายุ 45  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ทีอ่ยู่ 22 ซ.พหลโยธิน 37  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ 10900 
ประวตักิารศึกษา ปริญญาโท สถาบนับณัฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   ปริญญาตรี Exeter University U.K. (Mechanical Engineering) 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Directors Certification Program (DCP 19/2002),Directors Accreditation Program               

(DAP 23/2004),Audit Committee Program  (ACP 5/2005), RE-CU CEO-PREMIUM รุ่นท่ี 1 
การอบรมอ่ืนๆในปี 2560  ไม่มี 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 20  ปี  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 7/7 คร้ัง (คณะกรรมการบริษทั) 
 24/25 คร้ัง (คณะกรรมการบริหาร) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่31 ธ.ค.2560 1,400,000 หุน้ ร้อยละ 0.22 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กจิการอ่ืนๆ(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท (จ านวน) 

1 3 - 
ประสบการณ์การท างานอ่ืน 

2556 – ปัจจุบนั   กรรมการสมาคมอสงัหาริมทรัพยไ์ทย    
2555 – ปัจจุบนั    กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จ ากดั  
2549 – ปัจจุบนั      กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  
2552 – 2556     นายกสมาคมอสงัหาริมทรัพยไ์ทย 
2543 – 2555     กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ธนาคมและการพฒันา จ ากดั 
      

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
 2553 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั โรงแรมราชด าริ จ ากดั (มหาชน) 
       2543 – 2553  บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
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ช่ือ-นามสกลุ นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา   
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ  

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 สิงหาคม 2541 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 10  มกราคม  2515 
อายุ 45  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ทีอ่ยู่ 22 ซ.พหลโยธิน 37  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ 10900 
ประวตักิารศึกษา ปริญญาโท สถาบนับณัฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   ปริญญาตรี Exeter University U.K. (Mechanical Engineering) 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Directors Certification Program (DCP 19/2002),Directors Accreditation Program               

(DAP 23/2004),Audit Committee Program  (ACP 5/2005), RE-CU CEO-PREMIUM รุ่นท่ี 1 
การอบรมอ่ืนๆในปี 2560  ไม่มี 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 20  ปี  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 7/7 คร้ัง (คณะกรรมการบริษทั) 
 24/25 คร้ัง (คณะกรรมการบริหาร) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่31 ธ.ค.2560 1,400,000 หุน้ ร้อยละ 0.22 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กจิการอ่ืนๆ(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท (จ านวน) 

1 3 - 
ประสบการณ์การท างานอ่ืน 

2556 – ปัจจุบนั   กรรมการสมาคมอสงัหาริมทรัพยไ์ทย    
2555 – ปัจจุบนั    กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จ ากดั  
2549 – ปัจจุบนั      กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  
2552 – 2556     นายกสมาคมอสงัหาริมทรัพยไ์ทย 
2543 – 2555     กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ธนาคมและการพฒันา จ ากดั 
      

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
 2553 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั โรงแรมราชด าริ จ ากดั (มหาชน) 
       2543 – 2553  บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
 
 
 
 

 
ช่ือ-นามสกลุ  นางสุพรรณี  ตณัไชยศรีนคร   
ต าแหน่งปัจจุบนั  ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานบริหารและการเงิน 

อายุ  51  ปี 
คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
  บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
  Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นท่ี 18  
  Effective Minutes Taking-EMT รุ่นท่ี 39/2017 
  Strategic Financial Leadership Program 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วนัที ่31 ธ.ค.2560     -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 
 2556 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานบริหารและการเงิน บริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั 
 2557 – ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานบริหารและการเงิน บริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) 
 2557 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ซุปเปอร์เพียวแก๊ส จ ากดั 
 2557 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จ ากดั 
 2558 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จ ากดั 
 2558 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
      2559 – ปัจจุบนั       กรรมการ บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จ ากดั  
 
ช่ือ-นามสกลุ  นายวสนัต ์ ซ่ือตรง   
ต าแหน่งปัจจุบนั  ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานก่อสร้างและบริการ 

อายุ  48  ปี 
คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยกีารขนถ่ายวสัดุ  
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ   
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วนัที ่31 ธ.ค.2560     -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 
 2558 – ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จ ากดั 
 2550 – 2558   ผูจ้ดัการทัว่ไปสายโรงงาน บริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั (มหาชน) 
 
ช่ือ-นามสกลุ  นายณพน  เจนธรรมนุกลู   
ต าแหน่งปัจจุบนั  ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานพฒันาธุรกิจ 

อายุ  31  ปี 
คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั   
  ปริญญาโท MBA Candidate, Duke University, USA 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วนัที ่31 ธ.ค.2560     -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 
 2553 – 2556  Investment Banking – บมจ. หลกัทรัพย ์บวัหลวง 
 2556 – 2558  Business Development – บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ 
หมายเหตุ : นายณพน เจนธรรมนุกลู เป็นบุตรของนายสจัจา  เจนธรรมนุกลู 
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รายงานประจำป 2560 6

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ  
Shareholding and Management Structure

การก�ากับดูแลกิจการ
Corporate Governance

  

1 
 

การกํากบัดูแลกจิการ 

CORPORATE GOVERNANCE 

 

คณะกรรมการบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) มีความมุ่งมั�นที�จะกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ให้เป็น

บริษทัชั�นนาํในธุรกิจบา้นจดัสรรที�ไดร้ับความนิยมเชื�อถือจากประชาชน มีการดาํเนินธุรกิจดว้ยการบริหารจดัการที�ยึดหลกั  

ธรรมาภิบาลเป็นสาํคญั มีการพฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพสูง และส่งเสริมใหมี้การพฒันาสินคา้ใหมี้คุณภาพดี พร้อมการ

บริการที�ประทบัใจ คณะกรรมการบริษทั จึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการตามหลกับรรษทัภิบาล เพื�อเป็น

กลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอาํนาจ เพื�อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ตรวจสอบได ้

โดยไดจ้ดัทาํนโยบายจริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพื�อปลูกฝังใหทุ้กคน

ปฎิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผิดชอบ มีความเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูอื้�นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึ� งเป็นส่วนสําคญั

ในการเสริมสร้างความเชื�อมั�นแก่นักลงทุน สถาบนัการเงิน พนัธมิตรธุรกิจ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ และผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง มีการ

ดูแลสื�อสารใหเ้กิดความเขา้ใจและยึดถือเป็นแนวปฎิบติัทั�วทั�งองคก์ร และประการสําคญัไดก้าํหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจ

เพื�อให้ทุกคนมีจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกนั และบริษทัฯ มีแนวนโยบายจะเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เพื�อให้ผูบ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย และบริษทัจดทะเบียนเห็น

ความสาํคญั และร่วมมือกนัใหเ้กิดการต่อตา้นการทุจริตในวงกวา้ง รวมทั�งนาํมาพฒันาบริษทัฯ โดยให้เกิดการปฏิบติังาน

ในทุกส่วนงาน เพื�อส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีในองคก์รดว้ย ซึ� งบริษทัฯ ประกาศเจตนารมณ์ โดยเขา้เป็นแนวร่วม

แลว้ และจดัทาํเป็นนโยบายของบริษทัฯ พร้อมทั�งทบทวนการจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ เพื�อใชเ้ป็นแนว

ทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ� งประกาศใชเ้มื�อปลายปี 2556  และไดป้รับปรุง

เพื�อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยมีขอ้ปฏิบติัดงันี�  

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัและให้ความสําคญัแก่ผูถื้อหุ้นทั�งรายใหญ่และรายย่อย นกัลงทุน สถาบนั 

อยา่งเท่าเทียมกนัในการใชสิ้ทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง โดยเฉพาะสิทธิขั�นพื�นฐาน เช่น การซื�อขายหลกัทรัพย ์

การมีส่วนแบ่งกาํไร การเขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะ และออกเสียงลงมติในที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

สิทธิร่วมตดัสินใจในเรื�องสําคญั สิทธิในการเลือกตั�งคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนสิทธิในการไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร

อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา เป็นตน้ และในปีที�ผ่านมาบริษทัฯ ไม่ไดก้ระทาํการใดๆ อนัเป็นการลิดรอน

สิทธิของผูถื้อหุน้ 

1.1 การดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการบริษทั จดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิ�นสุดรอบระยะบญัชีของ

บริษทัฯ ในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัที� 11 เมษายน 2560 ณ หอ้งมณฑาทิพย ์ชั�น 1 โรง

แรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที� 155 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ ตั�งแต่เวลา 10.30 น. - 12.55 

น. และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม ขอ้มูลประกอบการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการตามวาระต่างๆ ถึงผู ้

ถือหุน้ล่วงหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 21 วนั เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ย่างละเอียด และมีการอาํนวย

ความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ในการมาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ จดัเตรียมสถานที�และหอ้งประชุมที�เขา้ถึงไดส้ะดวก          มีขนาด

เหมาะสมในการรับรองผูเ้ขา้ประชุม และในกรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเองก็สามารถมอบฉนัทะให้

  

2 
 

ผูอื้�นเขา้ประชุมและลงมติแทนได ้ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ซึ�งกรรมการไดชี้�แจงและตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุน้อย่างทั�วถึง และมีการบนัทึกการประชุมไวถู้กตอ้งครบถว้น และได้

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ติดต่อสื�อสารกนัโดยไม่มีการกีดกนัผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด อนัเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

 1.2 จดัทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมโดยมีขั�นตอนการประชุมเป็นไปตาม

หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์ มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม รวมทั�งสิ�น 8 คน โดยปกติในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครั� ง 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  รวมถึงผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมชี�แจงตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ดว้ยเสมอ ในปี 2560 กรรมการสามารถเขา้ร่วมประชุมไดทุ้กคน

ประธานที�ประชุมไดจ้ดัสรรเวลาใหอ้ย่างเหมาะสม และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกนัในการแสดงความเห็น 

ขอ้เสนอแนะ ตั�งคาํถามต่อที�ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื�องที�เสนอไม่มีการเพิ�มวาระอื�นๆ ที�ไม่ไดร้ะบุไว้

ในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น และไดบ้นัทึกประเด็นซักถามขอ้คิดเห็นที�สําคญัไวใ้นรายงานการประชุมที�  มีการจดัทาํ

อย่างถูกตอ้งครบถว้นเสร็จสมบูรณ์ในเวลาที�เหมาะสม และเปิดเผยมติที�ประชุมผูถื้อหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการ

ลงคะแนนเสียงหลงัจากประชุมเสร็จ และมีระบบการจดัเกบ็รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นที�ดีสามารถตรวจสอบและอา้งอิง

ได ้ ซึ� งไดบ้นัทึกการชี� แจงขั�นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นอย่าง

ละเอียด และในปีที�ผ่านมาไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ส่งคาํถามไดล่้วงหนา้ โดยผ่านเลขานุการบริษทัฯ และส่งเสริมให้มี

การนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการลงทะเบียน การนบัคะแนน การแสดงผล และเปิดเผยไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

หลงัจากประชุมเสร็จ มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และแจง้ข่าวไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ในวนัทาํ

การถดัไป พร้อมนาํภาพบรรยากาศการประชุมเปิดเผยไม่เกิน 1 สัปดาห์ 

 คณะกรรมการของบริษทั ไดจ้ดัทาํรายงานของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปีเสนอต่อผูถื้อหุ้น โดย

อธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัควบคู่ไปกบัรายงานทางการเงิน โดยมีเนื�อหาครอบคลุมในเรื� อง

สาํคญัๆ ตามขอ้แนะนาํของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัและให้ความสําคญัแก่ผูถื้อหุ้นทั�งรายใหญ่และรายย่อย สนบัสนุนใหใ้ช้

สิทธิดูแลรักษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนัในดา้นต่างๆ ดงันี�  

 2.1 การใหข้อ้มูลก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครั� ง บริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุม พร้อมเอกสารขอ้มลูประกอบการประชุม 

ที�มีรายละเอียดครบถว้น เพียงพอ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรายล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเกินกว่าระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด ในปี 

2560 กรณีไปรษณียล์งทะเบียนเกิน 14 วนั และนาํขึ�นไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ก่อนประชุม 31 วนั (10 มีนาคม 2560) เพื�อ

เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสศึกษาขอ้มูลดังกล่าวไดอ้ย่างละเอียด ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเองก็สามารถมอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนได ้ และบริษทัฯไดเ้สนอชื�อกรรมการรวม 2 คน คือ 

นายพิพิธ พิชัยศรทตั และนายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ รูปแบบหนงัสือมอบฉันทะของบริษทัฯ 

สามารถสนองตอบความตอ้งการของผูถื้อหุ้นในการกาํหนดทิศทางการลงคะแนนไดเ้ป็นอย่างดี และแจง้ให้ผูถื้อหุ้น

ทราบถึงขั�นตอนสิทธิและกฎเกณฑต่์างๆ ที�ใชใ้นการประชุม 

 2.2 การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
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ผูอื้�นเขา้ประชุมและลงมติแทนได ้ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ซึ�งกรรมการไดชี้�แจงและตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุน้อย่างทั�วถึง และมีการบนัทึกการประชุมไวถู้กตอ้งครบถว้น และได้

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ติดต่อสื�อสารกนัโดยไม่มีการกีดกนัผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด อนัเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

 1.2 จดัทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมโดยมีขั�นตอนการประชุมเป็นไปตาม

หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์ มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม รวมทั�งสิ�น 8 คน โดยปกติในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครั� ง 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  รวมถึงผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมชี�แจงตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ดว้ยเสมอ ในปี 2560 กรรมการสามารถเขา้ร่วมประชุมไดทุ้กคน

ประธานที�ประชุมไดจ้ดัสรรเวลาใหอ้ย่างเหมาะสม และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกนัในการแสดงความเห็น 

ขอ้เสนอแนะ ตั�งคาํถามต่อที�ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื�องที�เสนอไม่มีการเพิ�มวาระอื�นๆ ที�ไม่ไดร้ะบุไว้

ในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น และไดบ้นัทึกประเด็นซักถามขอ้คิดเห็นที�สําคญัไวใ้นรายงานการประชุมที�  มีการจดัทาํ

อย่างถูกตอ้งครบถว้นเสร็จสมบูรณ์ในเวลาที�เหมาะสม และเปิดเผยมติที�ประชุมผูถื้อหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการ

ลงคะแนนเสียงหลงัจากประชุมเสร็จ และมีระบบการจดัเกบ็รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นที�ดีสามารถตรวจสอบและอา้งอิง

ได ้ ซึ� งไดบ้นัทึกการชี� แจงขั�นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นอย่าง

ละเอียด และในปีที�ผ่านมาไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ส่งคาํถามไดล่้วงหนา้ โดยผ่านเลขานุการบริษทัฯ และส่งเสริมให้มี

การนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการลงทะเบียน การนบัคะแนน การแสดงผล และเปิดเผยไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

หลงัจากประชุมเสร็จ มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และแจง้ข่าวไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ในวนัทาํ

การถดัไป พร้อมนาํภาพบรรยากาศการประชุมเปิดเผยไม่เกิน 1 สัปดาห์ 

 คณะกรรมการของบริษทั ไดจ้ดัทาํรายงานของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปีเสนอต่อผูถื้อหุ้น โดย

อธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัควบคู่ไปกบัรายงานทางการเงิน โดยมีเนื�อหาครอบคลุมในเรื� อง

สาํคญัๆ ตามขอ้แนะนาํของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัและให้ความสําคญัแก่ผูถื้อหุ้นทั�งรายใหญ่และรายย่อย สนบัสนุนใหใ้ช้

สิทธิดูแลรักษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนัในดา้นต่างๆ ดงันี�  

 2.1 การใหข้อ้มูลก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครั� ง บริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุม พร้อมเอกสารขอ้มลูประกอบการประชุม 

ที�มีรายละเอียดครบถว้น เพียงพอ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรายล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเกินกว่าระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด ในปี 

2560 กรณีไปรษณียล์งทะเบียนเกิน 14 วนั และนาํขึ�นไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ก่อนประชุม 31 วนั (10 มีนาคม 2560) เพื�อ

เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสศึกษาขอ้มูลดังกล่าวไดอ้ย่างละเอียด ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเองก็สามารถมอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนได ้ และบริษทัฯไดเ้สนอชื�อกรรมการรวม 2 คน คือ 

นายพิพิธ พิชัยศรทตั และนายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ รูปแบบหนงัสือมอบฉันทะของบริษทัฯ 

สามารถสนองตอบความตอ้งการของผูถื้อหุ้นในการกาํหนดทิศทางการลงคะแนนไดเ้ป็นอย่างดี และแจง้ให้ผูถื้อหุ้น

ทราบถึงขั�นตอนสิทธิและกฎเกณฑต่์างๆ ที�ใชใ้นการประชุม 

 2.2 การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
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  เพื�อความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลบนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงสิทธิ

และวิธีการเสนอเพิ�มวาระล่วงหนา้ 3 เดือน และเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั 

หรือคณะกรรมการสรรหาฯ รวมทั� งการกาํหนดระยะเวลาสิ�นสุดการเสนอเพิ�มวาระและเสนอชื�อบุคคล เพื�อให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาไดว้่า จะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่เคย

เสนอเพิ�มวาระการประชุมโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ และในวาระที�เลือกตั�งกรรมการบริษทัไดมี้การลงมติ

เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ผูถื้อหุ้นหลายรายไดม้อบอาํนาจให้

กรรมการที�บริษทัฯ เสนอเป็นผูรั้บมอบอาํนาจใหอ้อกเสียงแทนดว้ย 

 2.3 การป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน และป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษทัฯ ยึดมั�นและคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลกูคา้ และบริษทัฯ ไดใ้หค้วามสําคญัเกี�ยวกบัรายการที�

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รายการเกี�ยวโยง และรายการระหวา่งกนัที�ไม่เหมาะสม โดยกาํหนดนโยบายใหมี้การ

ทาํรายการอย่างเป็นธรรมเช่นเดียวกบับุคคลทั�วไป ตามราคาตลาด และตามปกติธุรกิจการคา้ที�แข่งขนัได ้ โดยผา่นการ

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ที�ชดัเจน โปร่งใส และยุติธรรมตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีตามกฎระเบียบที�

เกี�ยวขอ้ง และตามหลกัเกณฑที์�บริษทัฯ กาํหนด ทั�งนี� ไดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารรับรองว่าไม่ไดก้ระทาํ

การใดๆ อนัจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทัฯ และส่งใหผู้ส้อบบญัชีรับทราบเป็นประจาํทุกปี 

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและวิธีดูแลไม่ใหผู้บ้ริหารและผูที้�เกี�ยวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใช้

เพื�อประโยชนส่์วนตน ดงันี�  

 - หา้มไม่ใหผู้บ้ริหารหรือหน่วยงานที�ไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือ

บุคคลที�ไม่มีหนา้ที�เกี�ยวขอ้ง และตอ้งไม่ซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที�งบการเงินเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน ในระหว่างปีที�ผ่านมากรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการได้

พิจารณารายการที�อาจมีความความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบทุกครั� ง ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบ 56-1 

 - กาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อสํานักงานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึ� งกรรมการไดถื้อปฏิบติัอย่าง

สมํ�าเสมอ อยา่งนอ้ยรายงานคณะกรรมการบริษทั ทราบทุกไตรมาส 

 - กาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สียสําหรับการพิจารณาเรื�องต่างๆ โดยผูที้�มีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้

ร่วมประชุม หรือถา้เขา้ร่วมประชุมกต็อ้งงดออกเสียง และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษทัฯ ตระหนกัดีว่า แรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั�งลกูคา้ บริษทัคู่คา้ เจา้หนี�  เจา้หนา้ที�ภาครัฐ

และหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง คู่แข่ง ผูถื้อหุ้น ตลอดจนผูบ้ริหารและพนักงานช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

สร้างกาํไร และสร้างความสําเร็จในระยะยาวใหก้บับริษทัฯ ดงันั�น การใหค้วามสําคญัต่อสิทธิผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่

วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก บริษทัฯ กาํหนดเป็นนโยบายไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณและแจก

ใหแ้ก่พนกังานทุกคนเพื�อปฏิบติั ตามขอ้กาํหนดของกฏหมายและกฎระเบียบต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนได้

เสียเหล่านี�ไดรั้บการดูแลอย่างดี และในปีที�ผ่านมาบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามแนวนโยบายที�มีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียสรุปประเด็น

สาํคญัได ้ดงันี�  

1. ผูถื้อหุน้ นอกจากสิทธิขั�นพื�นฐาน สิทธิที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั สิทธิในการเขา้ร่วม 
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ประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสิทธิในการเสนอแนะขอ้คิดเห็น

ต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจ และสิทธิที�จะไดรั้บผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม 

2. ลกูคา้ บริษทัฯ มีความมุ่งมั�นใหล้กูคา้ไดร้ับประโยชน์สูงสุดเริ�มตั�งแต่การใหข้อ้มูลที�ถกูตอ้งเพียงพอต่อ 

การตดัสินใจส่งมอบสินคา้ที�มีคุณภาพ และบริการที�ดีรวมทั�งจดัให้มีระบบ และช่องทางให้ลูกคา้ร้องเรียนเกี�ยวกบั

คุณภาพของสินคา้ และบริการ 

3. พนักงาน บริษทัฯให้ความสําคญักบัพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที�มีคุณค่า และมุ่งมั�นจะให้

พนกังานมีความภาคภูมิใจในองคก์ร ส่งเสริมใหพ้ฒันาศกัยภาพของพนกังานทั�งองคก์รอย่างต่อเนื�อง ตามบทบาทหนา้ที�

ความรับผิดชอบ และใหผ้ลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมทั�งส่งเสริมใหพ้นกังานเป็นคนดีมีคุณธรรม และในปีที�ผ่านมา

ไดจ้ดัการฝึกอบรมภายในใหก้บัพนกังานทุกระดบั และมีการกาํหนดค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังานของพนกังาน  มี

สวสัดิการใหก้บัพนกังานอยา่งเหมาะสม  มีนโยบายการส่งเสริมความปลอดภยั สุขอนามยัในสถานที�ทาํงานทุกโครงการ 

จดักิจกรรมฝึกอบรมดา้นสิ�งแวดลอ้ม ดา้นพฒันาชุมชน สังคม ประเพณีวฒันธรรม และมีกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพใหก้บั

พนกังานดว้ย 

 4.  คู่คา้ และ คู่แข่ง มีเกณฑก์ารคดัเลือกอย่างเหมาะสมทั�งดา้นคุณภาพของสินคา้ จรรยาบรรณของการทาํ

ธุรกิจ ส่วนคู่แข่งทางการคา้ บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ที�เป็นการทาํลายภาพลกัษณ์ของคู่แข่งเลย 

 5. เจ้าหนี�  บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าที� สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา 

จรรยาบรรณ และคาํมั�นสญัญาที�ใหไ้วก้บัคู่คา้ และเจา้หนี�  และทาํธุรกิจอย่างเป็นธรรมเสมอภาค 

 6.  สิทธิมนุษยชน บริษทัฯ ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนเคารพซึ� งกนัและกนั และไม่ทาํการใดๆ ที�เป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั�งการจา้งแรงงานเดก็ 

  3.1  รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการของบริษทั ไดจ้ดัทาํรายงานของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปีเสนอต่อผูถื้อหุน้ โดย

อธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ควบคู่ไปกบัรายงานทางการเงิน โดยมีเนื�อหาครอบคลุมในเรื� อง

สําคญัๆ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

 ทั�งนี�บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายต่างๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และไดเ้ปิดเผยไว ้ดงันี�  

 นโยบาย และแนวปฏิบัตด้ิานทรัพย์สินทางปัญญา 

 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจ และส่งเสริมใหพ้นกังานปฏิบติัหนา้ที�ภายใตก้ฎหมาย หรือขอ้กาํหนดที�เกี�ยวกบัสิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่วา่จะเป็นเครื�องหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธิ� ความลบัทางการคา้ และทรัพยสิ์นทางปัญญาดา้น

อื�นที�กฎหมายกาํหนด เช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�มีลิขสิทธิ� ถูกตอ้งโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะตอ้ง

ผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั�น ซึ� งนโยบายอนัเกี�ยวกบัพรบ.ว่าดว้ยการ

กระทาํผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแจง้ให้พนกังานรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

นโยบาย และแนวปฏิบัตด้ิานเคารพกฎหมาย และหลกัสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุน และเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิใหธุ้รกิจของบริษทั พนกังาน 

ตลอดจนผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง มิให้เขา้ไปมีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการบงัคบัใชแ้รงงาน หรือ 

แรงงานเด็ก ไม่มีการใชแ้รงงานต่างดา้วที�ผิดกฎหมาย ใหค้วามเคารพนบัถือ และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ย

ความเป็นธรรมบนพื�นฐานของศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย ์โดยไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถิ�นกาํเนิด เชื�อชาติ เพศ อายุ สีผิว 
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ประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสิทธิในการเสนอแนะขอ้คิดเห็น

ต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจ และสิทธิที�จะไดรั้บผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม 

2. ลกูคา้ บริษทัฯ มีความมุ่งมั�นใหล้กูคา้ไดร้ับประโยชน์สูงสุดเริ�มตั�งแต่การใหข้อ้มูลที�ถกูตอ้งเพียงพอต่อ 

การตดัสินใจส่งมอบสินคา้ที�มีคุณภาพ และบริการที�ดีรวมทั�งจดัให้มีระบบ และช่องทางให้ลูกคา้ร้องเรียนเกี�ยวกบั

คุณภาพของสินคา้ และบริการ 

3. พนักงาน บริษทัฯให้ความสําคญักบัพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที�มีคุณค่า และมุ่งมั�นจะให้

พนกังานมีความภาคภูมิใจในองคก์ร ส่งเสริมใหพ้ฒันาศกัยภาพของพนกังานทั�งองคก์รอย่างต่อเนื�อง ตามบทบาทหนา้ที�

ความรับผิดชอบ และใหผ้ลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมทั�งส่งเสริมใหพ้นกังานเป็นคนดีมีคุณธรรม และในปีที�ผ่านมา

ไดจ้ดัการฝึกอบรมภายในใหก้บัพนกังานทุกระดบั และมีการกาํหนดค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังานของพนกังาน  มี

สวสัดิการใหก้บัพนกังานอยา่งเหมาะสม  มีนโยบายการส่งเสริมความปลอดภยั สุขอนามยัในสถานที�ทาํงานทุกโครงการ 

จดักิจกรรมฝึกอบรมดา้นสิ�งแวดลอ้ม ดา้นพฒันาชุมชน สังคม ประเพณีวฒันธรรม และมีกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพใหก้บั

พนกังานดว้ย 

 4.  คู่คา้ และ คู่แข่ง มีเกณฑก์ารคดัเลือกอย่างเหมาะสมทั�งดา้นคุณภาพของสินคา้ จรรยาบรรณของการทาํ

ธุรกิจ ส่วนคู่แข่งทางการคา้ บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ที�เป็นการทาํลายภาพลกัษณ์ของคู่แข่งเลย 

 5. เจ้าหนี�  บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าที� สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา 

จรรยาบรรณ และคาํมั�นสญัญาที�ใหไ้วก้บัคู่คา้ และเจา้หนี�  และทาํธุรกิจอย่างเป็นธรรมเสมอภาค 

 6.  สิทธิมนุษยชน บริษทัฯ ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนเคารพซึ� งกนัและกนั และไม่ทาํการใดๆ ที�เป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั�งการจา้งแรงงานเดก็ 

  3.1  รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการของบริษทั ไดจ้ดัทาํรายงานของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปีเสนอต่อผูถื้อหุน้ โดย

อธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ควบคู่ไปกบัรายงานทางการเงิน โดยมีเนื�อหาครอบคลุมในเรื� อง

สําคญัๆ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

 ทั�งนี�บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายต่างๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และไดเ้ปิดเผยไว ้ดงันี�  

 นโยบาย และแนวปฏิบัตด้ิานทรัพย์สินทางปัญญา 

 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจ และส่งเสริมใหพ้นกังานปฏิบติัหนา้ที�ภายใตก้ฎหมาย หรือขอ้กาํหนดที�เกี�ยวกบัสิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่วา่จะเป็นเครื�องหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธิ� ความลบัทางการคา้ และทรัพยสิ์นทางปัญญาดา้น

อื�นที�กฎหมายกาํหนด เช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�มีลิขสิทธิ� ถูกตอ้งโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะตอ้ง

ผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั�น ซึ� งนโยบายอนัเกี�ยวกบัพรบ.ว่าดว้ยการ

กระทาํผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแจง้ให้พนกังานรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

นโยบาย และแนวปฏิบัตด้ิานเคารพกฎหมาย และหลกัสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุน และเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิใหธุ้รกิจของบริษทั พนกังาน 

ตลอดจนผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง มิให้เขา้ไปมีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการบงัคบัใชแ้รงงาน หรือ 

แรงงานเด็ก ไม่มีการใชแ้รงงานต่างดา้วที�ผิดกฎหมาย ใหค้วามเคารพนบัถือ และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ย

ความเป็นธรรมบนพื�นฐานของศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย ์โดยไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถิ�นกาํเนิด เชื�อชาติ เพศ อายุ สีผิว 
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ศาสนา สภาพร่างกาย  ฐานะ และบริษทัฯ เคารพในเกียรติของพนกังาน โดยจะดาํเนินการเพื�อรับประกนัว่า พนกังานจะมี

สิทธิในดา้นความปลอดภยัส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิที�จะมีสถานที�ทาํงานที�สะอาดปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ รวมถึง

ปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงทุกรูปแบบ และใชห้ลกัความยุติธรรมในการบริหารจดัการเกี�ยวกบัค่าจา้ง และ

ผลประโยชนข์องพนกังานและไมเ่ลือกปฏิบติั 

นโยบาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิ�งแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางานของ

พนกังานทุกระดบั ซึ� งผูป้ฏิบติังานทุกคนของบริษทั จะตอ้งไดรั้บความปลอดภยั มีสุขภาพอนามยัที�ดี ภายใตส้ภาพการ

ทาํงาน และสิ�งแวดลอ้มที�ดี และจดัหาเครื�องมือ เครื�องใชที้�มีสภาพปลอดภยั รวมถึงการส่งเสริมใหค้วามรู้แก่ผูป้ฏิบติังาน 

และปฏิบติัตามกฎระเบียบ เพราะถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที�มีคุณค่าสูงสุดขององคก์ร 

นโยบาย และแนวปฏิบัตด้ิานการต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอร์รัปชั�น 

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกั และใหค้วามสาํคญัโดยสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ เขา้ร่วมเป็นบริษทัที�ประกาศ

เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนเพื�อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน 

ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียร่วมมือกนัต่อตา้นการทุจริตในทุกภาคส่วน รวมทั�งพนกังานในองคก์รเพื�อช่วยกนัในการป้องกนั

การทุจริต เบื�องตน้ไดจ้ดัทาํเป็นนโยบายและประกาศใชเ้มื�อวนัที� 14 พฤศจิกายน 2556 และแจง้ให้พนกังานทุกระดบั

นาํไปปฏิบติั เพื�อผลประโยชนสู์งสุดของผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย และจะพฒันาโดยจะกาํหนดแนวทางการประเมิน การ

กาํกบัดูแลป้องกนัติดตามนโยบายที�วางไวต่้อไป  

นอกจากนี�  บริษทัฯ ยงัเนน้ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกคนร่วมมือร่วมใจกนัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ทาํงาน

เป็นทีมมีเป้าหมายร่วมกนั ลดความสูญเปล่าและดอ้ยประสิทธิภาพ พบเห็นสิ�งใดที�ไม่ควรใหแ้จง้บริษทัฯ ทางจดหมาย 

โทรศพัท ์ อีเมล ์หรือเวบ็ไซต ์ รับขอ้ร้องเรียน https://sammakorn.co.th/Whistleblower.pdf หรือแจง้ต่อกรรมการอิสระ 

ในลกัษณะของ Whistle Blower เพื�อให้กรรมการอิสระเป็นผูพิ้จารณาดาํเนินการ และมีกระบวนการในการปกป้อง

พนกังานผูร้้องเรียน เป็นผลใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ เป็นการ

สร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างผลกาํไรอีกทางหนึ�ง 

  4.  การเปิดเผยข้อมลู และความโปร่งใส 

 4.1 การเปิดเผยขอ้มูล 

 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และ

สาธารณชนทั�วไปดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถว้น ทั�วถึง เพียงพอ ทนัเวลาตามเกณฑที์�ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนดไว้

บนเว็บไซต์ของบริษทัฯ ส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ซึ� งสามารถตรวจสอบได ้เพื�อให้ผูใ้ชข้อ้มูลไดรั้บประโยชน์ในการ

ประกอบการตดัสินใจลงทุนมากที�สุดโดยจัดให้มีผูบ้ริหาร และเจา้หน้าที�รับผิดชอบงานเกี�ยวกบัผูล้งทุนสัมพนัธ์เป็น

ตวัแทนในการใหข้อ้มูล  และสื�อสารกบัผูล้งทุน และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยท์ั�วไป เพื�อให้มีความชดัเจนและโปร่งใส 

และในปีที�ผา่นมามีการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร โดยผ่านสื�อมวลชนเป็นครั� งคราว และไดมี้การเปิดเผยสารสนเทศรายงาน

ขอ้มูลทางการเงินอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และภายในกาํหนดเวลาที�กฎหมายกาํหนด ทั�งนี� ผูล้งทุนสามารถติดต่อ           

นางไข่มุก พราหมณีย ์  เลขานุการบริษทั และนางสาวอิสรียา สดมณี  หมายเลขโทรศพัท ์ 0 2106 8300 หรือ E-mail 

address: khaimook.p@sammakorn.co.th, issareeya.s@sammakorn.co.th 
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 งบการเงินของบริษทัฯ และสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจาํปีและเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ

www.sammakorn.co.th จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที� เหมาะสมและถือ

ปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที�ดีที�สุดในการจดัทาํรวมทั�งมีการเปิดเผยขอ้มูล

สาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื�อเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั�วไป ที�จะไดรั้บทราบ

ขอ้มลูที�แสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานที�ครบถว้นเป็นจริงและสมเหตุสมผล ซึ� งคุณภาพของรายงานทางการ

เงินปรากฏอยู่ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจาํปี 

 ในการนี�  คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ� งประกอบดว้ยกรรมการที�มีความเป็น

อิสระและไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูดู้แลเกี�ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัเรื�องนี� ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ� งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี

แลว้ คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยู่ในระดบัที�น่าพอใจและสามารถสร้าง

ความเชื�อมั�นอยา่งมีเหตุผลต่อความเชื�อถือไดข้องงบการเงินของบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 4.2  ขอ้มลูที�เปิดเผยบนเวบ็ไซตบ์ริษทั 

 คณะกรรมการบริษทั ไดส่้งเสริมให้มีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติม นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ที�

กาํหนด และผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีแลว้ 

และใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล ผ่านช่องทางอื�นๆ ดว้ย เช่น Website ของบริษทัฯ และนาํเสนอขอ้มูลที�เป็นปัจจุบนั ขอ้มลูขั�น

ตํ�าที�บริษทัฯเปิดเผยบน website ของบริษทัฯ ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปนี�  

 -  วิสัยทศัน ์และพนัธกิจของบริษทัฯ 

 -  ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 

 -  รายชื�อคณะกรรมการ และผูบ้ริหาร 

 -  งบการเงิน และรายงานเกี�ยวกบัฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานทั�งฉบบัปัจจุบนั และปีก่อนหนา้ 

 -  แบบรายงาน 56-1 และรายงานประจาํปี ที�สามารถใหด้าวนโ์หลดได ้

 -  ขอ้มลู หรือเอกสารอื�นใดที�บริษทัฯ นาํเสนอต่อนกัวิเคราะห์ผูจ้ดัการกองทุน หรือสื�อต่างๆ 

 -  โครงสร้างการถือหุ้นทั�งทางตรง และทางออ้ม 

 -  โครงสร้างกลุ่มบริษทั รวมถึงบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

 -  กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ทั�งทางตรง และทางออ้มที�ถือหุ้นตั�งแต่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ 

  ทั�งหมดและมีสิทธิออกเสียง 

 -  การถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัสูง 

 -  หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และวิสามญัผูถื้อหุน้ 

 -  ขอ้บงัคบับริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ 

 -  นโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ 

 -  นโยบายดา้นบริหารความเสี�ยง รวมถึงวิธีการจดัการความเสี�ยงดา้นต่างๆ 

 -  กฎบตัรหรือหนา้ที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัรวมถึงเรื�องที�ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจาก 

  คณะกรรมการบริษทั 

 -  กฎบตัรกาํหนดหนา้ที�ความรับผิดชอบ คุณสมบติั วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริหาร  

  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา 
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 งบการเงินของบริษทัฯ และสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจาํปีและเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ

www.sammakorn.co.th จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที� เหมาะสมและถือ

ปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที�ดีที�สุดในการจดัทาํรวมทั�งมีการเปิดเผยขอ้มูล

สาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื�อเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั�วไป ที�จะไดรั้บทราบ

ขอ้มลูที�แสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานที�ครบถว้นเป็นจริงและสมเหตุสมผล ซึ� งคุณภาพของรายงานทางการ

เงินปรากฏอยู่ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจาํปี 

 ในการนี�  คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ� งประกอบดว้ยกรรมการที�มีความเป็น

อิสระและไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูดู้แลเกี�ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัเรื�องนี� ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ� งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี

แลว้ คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยู่ในระดบัที�น่าพอใจและสามารถสร้าง

ความเชื�อมั�นอยา่งมีเหตุผลต่อความเชื�อถือไดข้องงบการเงินของบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 4.2  ขอ้มลูที�เปิดเผยบนเวบ็ไซตบ์ริษทั 

 คณะกรรมการบริษทั ไดส่้งเสริมให้มีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติม นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ที�

กาํหนด และผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีแลว้ 

และใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล ผ่านช่องทางอื�นๆ ดว้ย เช่น Website ของบริษทัฯ และนาํเสนอขอ้มูลที�เป็นปัจจุบนั ขอ้มลูขั�น

ตํ�าที�บริษทัฯเปิดเผยบน website ของบริษทัฯ ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปนี�  

 -  วิสัยทศัน ์และพนัธกิจของบริษทัฯ 

 -  ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 

 -  รายชื�อคณะกรรมการ และผูบ้ริหาร 

 -  งบการเงิน และรายงานเกี�ยวกบัฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานทั�งฉบบัปัจจุบนั และปีก่อนหนา้ 

 -  แบบรายงาน 56-1 และรายงานประจาํปี ที�สามารถใหด้าวนโ์หลดได ้

 -  ขอ้มลู หรือเอกสารอื�นใดที�บริษทัฯ นาํเสนอต่อนกัวิเคราะห์ผูจ้ดัการกองทุน หรือสื�อต่างๆ 

 -  โครงสร้างการถือหุ้นทั�งทางตรง และทางออ้ม 

 -  โครงสร้างกลุ่มบริษทั รวมถึงบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

 -  กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ทั�งทางตรง และทางออ้มที�ถือหุ้นตั�งแต่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ 

  ทั�งหมดและมีสิทธิออกเสียง 

 -  การถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัสูง 

 -  หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และวิสามญัผูถื้อหุน้ 

 -  ขอ้บงัคบับริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ 

 -  นโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ 

 -  นโยบายดา้นบริหารความเสี�ยง รวมถึงวิธีการจดัการความเสี�ยงดา้นต่างๆ 

 -  กฎบตัรหรือหนา้ที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัรวมถึงเรื�องที�ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจาก 

  คณะกรรมการบริษทั 

 -  กฎบตัรกาํหนดหนา้ที�ความรับผิดชอบ คุณสมบติั วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริหาร  

  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา 
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  ค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

 -  จรรยาบรรณสาํหรับพนกังาน และกรรมการของบริษทั  

 4.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุน้ในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ ทั�งนี�บริษทัฯ 

คาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลสําหรับปีต่อไปตามปกติทุกปี ตามที�คณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม โดยตอ้งใหผู้ ้

ถือหุน้ไดรั้บประโยชนอ์ย่างสูงสุด 

 5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั 

 5.1.1  องคป์ระกอบของคณะกรรมการและความเป็นอิสระ 

 คณะกรรมการบริษทัคดัเลือกมาจากผูที้�มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์กวา้งขวางในสาขาต่างๆ 

และกาํหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ให้มีจาํนวนที�เหมาะสม และมีความสมดุลในการกาํกบัดูแลธุรกิจ

ต่างๆ ของบริษทัฯ คือ ไม่นอ้ยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน ซึ� งในปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการทั�งหมด จาํนวน 7 คน 

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และเพื�อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที�ไม่เป็น

ผูบ้ริหารกบักรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร บริษทัมีกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 3 คน กรรมการบริหาร 4 คน ทั�งนี� ไม่ไดก้าํหนด

จาํนวนบริษทัจาํกดัที�กรรมการแต่ละคนจะเขา้ไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เวน้แต่กาํหนดใหก้รรมการไปดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั ซึ� งไม่มีกรรมการท่านใดดาํรงตาํแหน่งเกินในบริษทัจดทะเบียน และแต่

ละท่านไดป้ฏิบติัหนา้ที�และใหเ้วลาบริหารงานของบริษทัอยา่งเพียงพอที�บริษทัฯ กาํหนด 

 5.1.2  คุณสมบติัและการคดัเลือกกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที�สรรหาผูที้�สมควรได้รับการแต่งตั� งทดแทน

กรรมการ ฝ่ายจดัการ และที�ปรึกษา ที�พน้จากตาํแหน่งเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อลง

มติแต่งตั�งโดยพิจารณาคดัเลือกบุคคลที�มีประสบการณ์ ความรู้ และความเชี�ยวชาญ จากหลายสาขาอาชีพ จากผูที้�มีภาวะ

ผูน้าํ มีวิสยัทศัน์ เป็นผูมี้คุณธรรม มีจริยธรรม ประวติัการทาํงานดี และมีความสามารถในการการแสดงความคิดเห็นอย่าง

เป็นอิสระ 

 5.1.3  เลขานุการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัใหมี้เลขานุการบริษทัตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ (ฉบบัที� 4) 

พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 เพื�อปฏิบติัหน้าที�ตามกฎหมายในการจดัทาํและเก็บรักษาเอกสารสาํคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 

ทะเบียนกรรมการหนังสือนดัประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ รายงานประจาํปี และ

เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ และผูบ้ริหาร จดัประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุน้ 

และดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด และยงัทาํหน้าที�ให้คาํแนะนาํเกี�ยวกบั

กฎระเบียบต่างๆ และที�คณะกรรมการบริษทั ควรรับทราบและปฏิบติั ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั 

รวมทั�งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุน้อยา่งถกูตอ้งครบถว้น 

  5.2  กรรมการอิสระ 

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ เท่ากบัขอ้กาํหนดขั�นตํ�าของ ก.ล.ต. หรือตลาด

หลกัทรัพยฯ์ในเรื�องการถือหุน้ในบริษทั คือ ตอ้งถือหุ้นในบริษทัฯไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียง
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ทั�งหมด และไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ เป็นอิสระต่อการบริหารจดัการจากผูถื้อหุน้ใหญ่ 

และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซึ� งอาจทาํใหผ้ลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/หรือ ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นตอ้งลดลง โดย

บริษทัฯไดก้าํหนดคุณสมบติัไว ้ดงันี�  

1. ถือหุน้ไมเ่กินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดในบริษทั ซึ� งรวมถึงหุน้ที�ถือโดยบุคคลที�

เกี�ยวขอ้งของหุ้นที�ออกโดยบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง ในกรณีที�เป็นกรรมการใน

คณะกรรมการตรวจสอบการถือหุน้ดงักล่าวจะจาํกดัไม่ใหเ้กินร้อยละ 0.5 

2. ตอ้งไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการวนัต่อวนั หรือเป็นพนักงาน/ลูกจา้ง/ที�ปรึกษาที�ได้รับเงิน 

เดือนประจาํ/ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�

อาจมีความขดัแยง้ ในเวลา 2 ปีก่อนไดร้ับการแต่งตั�ง 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที�เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี�นอ้ง 

และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอชื�อ

เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั นิติบุคคลหรือบุคคลที�ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระตามข้อกาํหนด

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์ ทั� ง

ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการวิชาชีพ และความสัมพนัธ์ทางการคา้ทางธุรกิจทุกประเภท ตามขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์เรื�องการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั ยกเวน้มีเหตุจาํเป็นและสมควรซึ� งมิไดเ้กิดขึ�นอย่างสมํ�าเสมอและ

ต่อเนื�อง ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อน และมติที�ไดต้อ้งเป็นมติเป็นเอกฉนัท ์

5. ไม่เป็นกรรมการที�รับการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้

ซึ� งเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ยกเวน้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการ

ดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 

โดยมีการตดัสินในรูปแบบองคค์ณะ 

6. ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 

7.  ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 

8. สามารถปฏิบติัหน้าที�และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าที�ที�ไดรั้บมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระ ไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั�ง

ผูเ้กี�ยวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหป้ระธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั เพื�อแบ่งแยก

บทบาทหนา้ที�ใหช้ดัเจน และเพื�อใหมี้ความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงานระหว่างผูน้าํฝ่ายนโยบาย และผูน้าํฝ่ายบริหาร 

ปัจจุบนัประธานกรรมการบริษทัเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ลาํดบัที� 1 และลาํดบัที� 2 ที�แสดงไวใ้นโครงสร้างการถือหุ้นเป็น

ผูน้าํของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํฝ่ายนโยบาย ปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและ   

ในฐานะประธานการประชุมผูถื้อหุน้ ดา้นบริหารมีคณะกรรมการบริหารเป็นผูรั้บผิดชอบกาํกบัดูแลโดยตรง มีหนา้ที�ใน

การวางกรอบนโยบายและกาํกบัดูแลการบริหารงานประจาํ  โดยกาํหนดขอบเขตหนา้ที�ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัชั�น

ไวช้ดัเจน สามารถตรวจสอบไดง่้าย ซึ� งที�ผ่านมาคณะกรรมการบริษทัดูแลให้ปฎิบติัตามกฏระเบียบของหน่วยงานที�

เกี�ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด และไม่มีการกระทาํใดๆ ที�เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบและขอ้บงัคบัเลย 
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ทั�งหมด และไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ เป็นอิสระต่อการบริหารจดัการจากผูถื้อหุน้ใหญ่ 

และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซึ� งอาจทาํใหผ้ลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/หรือ ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นตอ้งลดลง โดย

บริษทัฯไดก้าํหนดคุณสมบติัไว ้ดงันี�  

1. ถือหุน้ไมเ่กินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดในบริษทั ซึ� งรวมถึงหุน้ที�ถือโดยบุคคลที�

เกี�ยวขอ้งของหุ้นที�ออกโดยบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง ในกรณีที�เป็นกรรมการใน

คณะกรรมการตรวจสอบการถือหุน้ดงักล่าวจะจาํกดัไม่ใหเ้กินร้อยละ 0.5 

2. ตอ้งไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการวนัต่อวนั หรือเป็นพนักงาน/ลูกจา้ง/ที�ปรึกษาที�ได้รับเงิน 

เดือนประจาํ/ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�

อาจมีความขดัแยง้ ในเวลา 2 ปีก่อนไดร้ับการแต่งตั�ง 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที�เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี�นอ้ง 

และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอชื�อ

เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั นิติบุคคลหรือบุคคลที�ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระตามข้อกาํหนด

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์ ทั� ง

ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการวิชาชีพ และความสัมพนัธ์ทางการคา้ทางธุรกิจทุกประเภท ตามขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์เรื�องการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั ยกเวน้มีเหตุจาํเป็นและสมควรซึ� งมิไดเ้กิดขึ�นอย่างสมํ�าเสมอและ

ต่อเนื�อง ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อน และมติที�ไดต้อ้งเป็นมติเป็นเอกฉนัท ์

5. ไม่เป็นกรรมการที�รับการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้

ซึ� งเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ยกเวน้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการ

ดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 

โดยมีการตดัสินในรูปแบบองคค์ณะ 

6. ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 

7.  ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 

8. สามารถปฏิบติัหน้าที�และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าที�ที�ไดรั้บมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระ ไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั�ง

ผูเ้กี�ยวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหป้ระธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั เพื�อแบ่งแยก

บทบาทหนา้ที�ใหช้ดัเจน และเพื�อใหมี้ความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงานระหว่างผูน้าํฝ่ายนโยบาย และผูน้าํฝ่ายบริหาร 

ปัจจุบนัประธานกรรมการบริษทัเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ลาํดบัที� 1 และลาํดบัที� 2 ที�แสดงไวใ้นโครงสร้างการถือหุ้นเป็น

ผูน้าํของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํฝ่ายนโยบาย ปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและ   

ในฐานะประธานการประชุมผูถื้อหุน้ ดา้นบริหารมีคณะกรรมการบริหารเป็นผูรั้บผิดชอบกาํกบัดูแลโดยตรง มีหนา้ที�ใน

การวางกรอบนโยบายและกาํกบัดูแลการบริหารงานประจาํ  โดยกาํหนดขอบเขตหนา้ที�ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัชั�น

ไวช้ดัเจน สามารถตรวจสอบไดง่้าย ซึ� งที�ผ่านมาคณะกรรมการบริษทัดูแลให้ปฎิบติัตามกฏระเบียบของหน่วยงานที�

เกี�ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด และไม่มีการกระทาํใดๆ ที�เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบและขอ้บงัคบัเลย 
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คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้มีการประชุมโดยปกติอย่างนอ้ยปีละ 6 ครั� ง โดยจะกาํหนดวนัประชุมไว้

ล่วงหนา้ตลอดปีอยา่งชดัเจน แจง้วาระการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั รวมทั�งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระ

การประชุมให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 7 วนั การพิจารณาวาระ

ต่างๆ ประธานกรรมการเป็นผูดู้แลใหใ้ชเ้วลาในการประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็น

อย่างอิสระ นอกจากนี�กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมพิเศษเพิ�มตามความจาํเป็น โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย 

พร้อมทั�งจดัทาํและเปิดเผยอาํนาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัใหท้ราบ 

 ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัรวม 7 ครั� ง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยตามความ

จาํเป็น โดยกรรมการบริษทัสามารถติดต่อสื�อสารกบัฝ่ายบริหารทุกคนโดยตรง เพื�อซักถาม ปรึกษาหารือ และให้

ความเห็นในเรื� องที�เป็นนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษทั เพื�อใหฝ่้ายบริหารไดด้าํเนินการแต่ละเรื� องให้ถูกตอ้ง

ครบถว้น ทนัเวลา เป็นประโยชนก์บัธุรกิจบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการโดยรวม 

และประเมินผลการปฏิบติังานตนเองทุกปี และไดมี้การแต่งตั�งเลขานุการบริษทั ซึ� งทาํหนา้ที�ให้คาํแนะนาํกฎระเบียบ

ต่างๆ ที�คณะกรรมการจะตอ้งทราบและปฏิบติั ตลอดจนดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมทั�งประสานงานใหมี้

การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั ซึ� งบทบาทหน้าที�ที�คณะกรรมการและเลขานุการกาํหนดไวใ้นแบบแสดงขอ้มูล

รายการประจาํปี (แบบ 56-1) 

  5.3  คณะกรรมการชุดยอ่ย 

  บริษทัฯ กาํหนดใหมี้คณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื� องขึ�น เพื�อรับผิดชอบในการกาํกบัดูแลและกลั�นกรอง

งานที�ต้องการความเชี�ยวชาญเฉพาะด้านแทนคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง โดยมีวาระการดาํรง

ตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการครองตาํแหน่งกรรมการบริษทัและเมื�อครบกาํหนดออกตามวาระแลว้ อาจไดรั้บ

การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไปได ้

  การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นไปตามภาระหนา้ที�ความรับผิดชอบและความจาํเป็น เพื�อใหง้านลุล่วง

ตามเป้าหมายและใหร้ายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั 

 5.3.1  คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารกาํหนดใหมี้การประชุมอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครั� ง กาํหนดวนัประชุมไวล้่วงหนา้ตลอด

ทั�งปีอย่างชดัเจนโดยทาํหน้าที�กลั�นกรองนโยบาย กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานรวมทั�งกาํกบัดูแลและบริหาร

จดัการต่างๆ เพื�อให้มั�นใจว่าธุรกิจของบริษทัฯมีการเติบโตอย่างมั�นคงสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนั 

พิจารณากาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจการบริหารต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบติดตามการดาํเนินนโยบาย 

และแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการดาํเนินงานและพิจารณากลั�นกรองโครงการ

ลงทุนขนาดใหญ่ของบริษทั รวมทั�งดาํเนินการอื�นตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และรายงานผลการดาํเนินงาน

ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจาํทุกเดือน 

 นอกจากนี�  คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพิ�มตามความจาํเป็น ซึ� งในปี 2560 มีการประชุม

คณะกรรมการบริหารรวม 25 ครั� ง 
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 5.3.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าที�วางหลกัเกณฑ ์การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี สอบทานกระบวนการจดัทาํ

รายงานฐานะการเงิน และกาํกบัการดาํเนินงานของบริษทัใหถู้กตอ้งตามนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนการปฏิบติั

ตามกฏหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบงานทางการเงินให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อให้เกิดความน่าเชื�อถือ โปร่งใส และตรวจสอบ

ได ้โดยแต่งตั�งให้กรรมการ 1 คน คือ นางกณุฑลา ศศะสมิต เป็นกรรมการที�มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะทาํ

หน้าที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบยงัทาํหน้าที�ในการสอบทานใหบ้ริษทัมี

ระบบควบคุมภายในที�เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที�ไดม้าตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารความเสี�ยงที�มี

ประสิทธิภาพ รัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีการจดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน

ประจาํปีของบริษทั 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ที� และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยให้

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และใหมี้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั�ง 

โยกยา้ย ถอดถอนหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาอนุมติังบประมาณและกาํลงัพลของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน และมีสิทธิจา้งที�ปรึกษาแนะนาํทางวิชาชีพซึ� งเป็นบุคคลภายนอกได ้นอกจากนี�  ยงัมีหนา้ที�ในการพิจารณาผลการ

ปฎิบติังานและประสิทธิภาพของผูส้อบบญัชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบในการเสนอต่อที�ประชุมผู ้

ถือหุน้ ใหเ้ปลี�ยนแปลงผูส้อบบญัชี โดยแต่งตั�งผูส้อบบญัชี บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ใน

ปี 2560 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นปีที� 12 ในอตัราค่าสอบบญัชีมากกว่าปี 2559 โดยกาํหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีและค่า

สอบทานงบการเงิน เป็นจาํนวน 900,000 บาท และใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกบับริษทัยอ่ยดว้ย 

 5.3.3  คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหนา้ที�กาํหนดหลกัเกณฑ ์นโยบาย และวิธีการพิจารณา

สรรหาผูที้�มีความรู้ ความสามารถ ชื�อเสียง เกียรติประวติัที� ดีและประสบการณ์เหมาะสมที�จะไดรั้บการแต่งตั�งเป็น

กรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ และที�ปรึกษาของบริษทั ทดแทนผูที้�พน้จากตาํแหน่ง รวมทั�งพิจารณาทบทวนระบบการ

ประเมินผลการปฎิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการบริษทั และมีหนา้ที� ศึกษา พิจารณา และติดตามการเปลี�ยนแปลงและ

แนวโนม้ของการเปลี�ยนแปลงในเรื�องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร โดยพิจารณาผลสรุปขอ้มูล

ค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ที�ศูนยพ์ฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน

ตลาดหลกัทรัพย์ได้จัดทําขึ�น เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทอื�นตามขนาดของทุนจดทะเบียน กาํไรสุทธิ กับ

ค่าตอบแทนกรรมการที�ไดร้ับอยู่ เพื�อเสนอเป็นนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารใหมี้ความ

เหมาะสมตามหนา้ที�ความรับผิดชอบและเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2560  เพิ�มขึ�น

ตาํแหน่งละ 3,000 บาท จากปี 2559 ยกเวน้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารคงเดิม และไดก้าํหนดใหมี้การประชุม

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั� ง ในปีที�ผา่นมามีการประชุม 1 ครั� ง เพื�อพิจารณาและ

ดาํเนินงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ ซึ� งไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี 

 นอกจากนี� ปี 2560 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัใหค้วาม

เห็นชอบในการเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษทัยกเวน้

กรรมการผูจ้ดัการ 100,000 บาทต่อคน และกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 720,000 บาทต่อคนต่อปี 
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 5.3.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าที�วางหลกัเกณฑ ์การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี สอบทานกระบวนการจดัทาํ

รายงานฐานะการเงิน และกาํกบัการดาํเนินงานของบริษทัใหถู้กตอ้งตามนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนการปฏิบติั

ตามกฏหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบงานทางการเงินให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อให้เกิดความน่าเชื�อถือ โปร่งใส และตรวจสอบ

ได ้โดยแต่งตั�งให้กรรมการ 1 คน คือ นางกณุฑลา ศศะสมิต เป็นกรรมการที�มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะทาํ

หน้าที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบยงัทาํหน้าที�ในการสอบทานใหบ้ริษทัมี

ระบบควบคุมภายในที�เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที�ไดม้าตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารความเสี�ยงที�มี

ประสิทธิภาพ รัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีการจดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน

ประจาํปีของบริษทั 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ที� และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยให้

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และใหมี้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั�ง 

โยกยา้ย ถอดถอนหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาอนุมติังบประมาณและกาํลงัพลของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน และมีสิทธิจา้งที�ปรึกษาแนะนาํทางวิชาชีพซึ� งเป็นบุคคลภายนอกได ้นอกจากนี�  ยงัมีหนา้ที�ในการพิจารณาผลการ

ปฎิบติังานและประสิทธิภาพของผูส้อบบญัชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบในการเสนอต่อที�ประชุมผู ้

ถือหุน้ ใหเ้ปลี�ยนแปลงผูส้อบบญัชี โดยแต่งตั�งผูส้อบบญัชี บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ใน

ปี 2560 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นปีที� 12 ในอตัราค่าสอบบญัชีมากกว่าปี 2559 โดยกาํหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีและค่า

สอบทานงบการเงิน เป็นจาํนวน 900,000 บาท และใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกบับริษทัยอ่ยดว้ย 

 5.3.3  คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหนา้ที�กาํหนดหลกัเกณฑ ์นโยบาย และวิธีการพิจารณา

สรรหาผูที้�มีความรู้ ความสามารถ ชื�อเสียง เกียรติประวติัที� ดีและประสบการณ์เหมาะสมที�จะไดรั้บการแต่งตั�งเป็น

กรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ และที�ปรึกษาของบริษทั ทดแทนผูที้�พน้จากตาํแหน่ง รวมทั�งพิจารณาทบทวนระบบการ

ประเมินผลการปฎิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการบริษทั และมีหนา้ที� ศึกษา พิจารณา และติดตามการเปลี�ยนแปลงและ

แนวโนม้ของการเปลี�ยนแปลงในเรื�องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร โดยพิจารณาผลสรุปขอ้มูล

ค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ที�ศูนยพ์ฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน

ตลาดหลกัทรัพย์ได้จัดทําขึ�น เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทอื�นตามขนาดของทุนจดทะเบียน กาํไรสุทธิ กับ

ค่าตอบแทนกรรมการที�ไดร้ับอยู่ เพื�อเสนอเป็นนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารใหมี้ความ

เหมาะสมตามหนา้ที�ความรับผิดชอบและเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2560  เพิ�มขึ�น

ตาํแหน่งละ 3,000 บาท จากปี 2559 ยกเวน้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารคงเดิม และไดก้าํหนดใหมี้การประชุม

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั� ง ในปีที�ผา่นมามีการประชุม 1 ครั� ง เพื�อพิจารณาและ

ดาํเนินงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ ซึ� งไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี 
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เห็นชอบในการเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษทัยกเวน้

กรรมการผูจ้ดัการ 100,000 บาทต่อคน และกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 720,000 บาทต่อคนต่อปี 
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 การอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารกาํหนดไวด้งันี�  

1. ผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และค่าตอบแทนพิเศษใหแ้ก่กรรมการ โดยพิจารณา

จากหนา้ที�และความรับผดิชอบตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

2. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากหน้าที�ความรับผิดชอบ    

ผลการปฏิบติังานและผลการดาํเนินงานของบริษทัตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

 5.3.4  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง มีหนา้ที�กาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการบริหารความเสี�ยงตามหลกั

สากลและการประเมินความเสี�ยงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดมาตรการป้องกนัและสัญญาณเตือนภยั 

เพื�อจดัการความเสี�ยงอยา่งเหมาะสม มีการกาํกบัดูแลใหทุ้กหน่วยงานปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง 

 ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ไดก้าํหนดใหจ้ดัทาํรายงานการบริหารความเสี�ยง เป็นประจาํทุก

ไตรมาสและมีการสอบทานการบริหารความเสี�ยงเป็นประจาํ ซึ� งความเสี�ยงที�สาํคญั ไดแ้ก่ ความเสี�ยงจากการขายและการ

โอนที�ไม่ไดต้ามเป้าหมาย  และความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่อง ซึ� งจากการตรวจสอบ การบริหารความเสี�ยงดงักล่าวที�

ผ่านมาเห็นว่าอยู่ในระดบัที�ยอมรับได ้แต่ทั�งนี� ไดพ้ยายามแกไ้ขรายการความเสี�ยงที� เกิดขึ�นให้ลดลงได ้และไดมี้การ

ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเสี�ยงทุกปี  

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

รายชื�อ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และคณะกรรมการ และพจิารณาค่าตอบแทน

บริหารความเสี�ยง

1. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั ประธานกรรมการ กรรมการ

2. นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ กรรมการอิสระ ประธาน ประธาน

3.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ

4. นางกุณฑลา  ศศะสมิต กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ

5. นายธวชั   อึ�งสุประเสริฐ กรรมการ ประธาน

6. นายสจัจา   เจนธรรมนุกลู กรรมการ กรรมการ

7. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ

คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ

 

หมายเหตุ : นายสิทธิชยั จนัทราวดี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยง ออกตามวาระ

ระหว่างปี 2560  
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สรุปการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560 

รายชื�อ วาระการดํารง การเข้าประชุม/ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา

ตาํแหน่ง การประชุมทั�งหมด บริหาร ตรวจสอบ บริหารความเสี�ยง และพจิารณาค่าตอบแทน

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

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

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

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

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

6.  นายสัจจา  เจนธรรมนุกลู* 6 ปี/ เม.ย.59-เม.ย.62 7/7 23/25

7.  นายธวชั  อึ�งสุประเสริฐ* 5 ปี/ เม.ย.59-เม.ย.62 7/7 25/25

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

คณะกรรมการชุดย่อยคณะกรรมการบริษัท

 

             *   กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

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

 5.4  คณะผูบ้ริหาร 

  5.4.1  ประธานกรรมการ 

  ประธานกรรมการบริษทั เป็นผูน้ําของคณะกรรมการบริษทัปฏิบติัหน้าที�ในฐานะประธานการประชุม

คณะกรรมการบริษทั และในฐานะประธานการประชุมผูถื้อหุน้ 

  5.4.2  ฝ่ายจดัการ 

  เพื�อใหก้ารบริหารจดัการของบริษทัฯ สามารถดาํเนินงานไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้ฝ่าย

จดัการ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูง ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการบริหารสายงาน ผูบ้ริหารตามโครงสร้างผงั

บริหารงานของบริษทั มีหนา้ที�ในการกาํหนดกลยุทธ์ พิจารณา และใหข้อ้เสนอแนะในเรื�องเกี�ยวกบันโยบาย ทิศทางการ

ดาํเนินงานของบริษทั และการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ที�คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไว ้  

 5.5  บทบาทหนา้ที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

 5.5.1 กาํหนดนโยบาย และวิสัยทศัน ์

 คณะกรรมการบริษทั มีความมุ่งมั�นที�จะกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ให้เป็นบริษทัชั�นนาํในธุรกิจบา้น

จดัสรรที�ไดรั้บความนิยมเชื�อถือจากประชาชน มีการดาํเนินธุรกิจดว้ยการบริหารจดัการที�แข็งแกร่ง มีการพฒันาบุคลากร

ใหมี้ประสิทธิภาพพฒันาสินคา้ใหมี้คุณภาพดีที�สุด มีการบริการเกินความคาดหวงั เพื�อให้คณะกรรมการบริษทั ภายใต้

การนาํของประธานกรรมการบริษทั มีภาวะผูน้าํและมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ สามารถกาํหนดนโยบาย และ

กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที�ระหว่าง

ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนัอยา่งชดัเจน และตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั 

 5.5.2  บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ที�กาํหนดวิสัยทศัน ์นโยบาย พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ และทิศทางการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบติัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัตวับทกฎหมาย และมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

ดว้ยความรับผิดชอบ ซื�อสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั โปร่งใส กาํกบัดูแล และพฒันาบรรษทัภิบาลของบริษทัฯ ให้เป็นที�

ยอมรับในระดบัสากล พิจารณาแผนการดาํเนินงานและพฒันาขีดความสามารถของบริษทัฯ ใหส้ามารถแข่งขนักบัผูอื้�น
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สรุปการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560 
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ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนัอยา่งชดัเจน และตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั 

 5.5.2  บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ที�กาํหนดวิสัยทศัน ์นโยบาย พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ และทิศทางการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบติัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัตวับทกฎหมาย และมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

ดว้ยความรับผิดชอบ ซื�อสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั โปร่งใส กาํกบัดูแล และพฒันาบรรษทัภิบาลของบริษทัฯ ให้เป็นที�

ยอมรับในระดบัสากล พิจารณาแผนการดาํเนินงานและพฒันาขีดความสามารถของบริษทัฯ ใหส้ามารถแข่งขนักบัผูอื้�น
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ไดดี้ รวมทั�งคอยติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามแผนการดาํเนินงานที�วางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อ

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ของผูถื้อหุน้ และของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั�งหลาย และจดัการแบ่งผลประโยชน์นั�นแก่ผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

 5.5.3 การบริหารความเสี�ยง 

 คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสําคญัเกี�ยวกบัการประเมินการบริหารความเสี�ยง โดยกาํหนดให้มีระบบ

และวิธีการบริหารความเสี�ยงที� เป็นมาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี� ยงประเมิน

ประสิทธิภาพของการบริหาร และสอบทานผลการประเมินความเสี�ยง และกระบวนการทาํงานเพื�อควบคุมความเสี�ยง

ของหน่วยงานต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบ รวมทั�งทบทวน และเสนอนโยบายที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

บริหารความเสี�ยงอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั� ง รวมถึงใหค้วามสาํคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้หรือรายการผิดปกติ และให้

เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

 5.5.4 การควบคุมภายใน 

 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมินระบบการ

ควบคุมภายในที�สาํนกังานตรวจสอบภายในไดจ้ดัจา้งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย ที�ปรึกษาธุรกิจ จาํกดั ตรวจสอบภายใน

และรายงานเป็นรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และไดจ้ดัฝึกอบรมให้

ความรู้ในเรื� องการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี�ยงแก่พนักงานระดบัปฏิบติัการ โดยนาํ

ประเด็นสําคัญที�ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษา เพื�อเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื� องความเสี� ยง 

ผลกระทบและการควบคุมภายในที�สําคญัของแต่ละขั�นตอนปฏิบัติงาน ประเมินผลการทาํงานไดด้้วยตนเองอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 ในดา้นการตรวจสอบภายใน กาํหนดให้สํานักงานตรวจสอบภายใน ขึ�นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที�ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ซึ� งทาํการ

ตรวจสอบการควบคุมภายในทั�งหมด ตามแผนงานประจาํปีที�ไดรั้บอนุมติัแลว้ พบว่าไดบ้รรลุตามเป้าหมาย สําหรับการ

พฒันางานตรวจสอบนั�น ไดใ้หค้วามสําคญัทั�งการพฒันาคนและเครื�องมือในการตรวจสอบ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการของ

มาตรฐานสากล และเป็นเชิงป้องกนั เพื�อใหเ้กิดมลูค่าเพิ�มกบัหน่วยงานที�ตรวจอยา่งเป็นระบบ 

 5.5.5 การกาํกบัดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงขอ้พึงปฏิบติัที�ดี สาํหรับคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนเกี�ยวกบัการกาํกบั

ดูแลกิจการ จึงมอบหมายใหค้ณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ กาํหนดแนวปฏิบติั และปรับปรุงใหส้อดคลอ้งตามแนวทาง

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และ

มาตรฐานสากลคณะกรรมการบริษทั เป็นผูก้าํกบัดูแล ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน และฐานะการเงินของ

บริษทัฯ อยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อพิจารณา และเสนอแนวทางพฒันาเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจใหย้ั�งยืน รวมทั�ง

การพฒันาทรัพยากรบุคคลตามแนวการบริหารสมยัใหม ่ ตลอดจนแนวนโยบายในการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส 

โดยเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ เพื�อผลประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และควรทบทวนนโยบาย และการ

ปฏิบติัตามนโยบายตามหน่วยงานกาํกบัดูแล อยา่งเหมาะสม และทนัเหตุการณ์อย่างสมํ�าเสมอ 

 5.5.6 จริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณ สาํหรับกรรมการผูบ้ริหาร และพนกังาน 

 คณะกรรมการของบริษทั มีหนา้ที�กาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารจดัทาํจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกิจ พร้อมทั� ง

เผยแพร่เพื�อส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนมีมาตรฐาน และมีจิตสาํนึกดา้นจริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัอย่าง
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สมํ�าเสมอ เพื�อให้ภารกิจของบริษทัฯ บรรลุเป้าหมายดว้ยพื�นฐานของคุณธรรม ความซื�อสัตยสุ์จริต และมีความโปร่งใส 

โดยมีกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที�ดี 

  5.6  การจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั 

  บริษทักาํหนดให้คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั� ง โดยการประชุมแต่ละครั� งจะ

กําหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจน รวมทั� งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้

คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหนา้อย่างนอ้ย 5 วนัทาํการก่อนวนัประชุม การพิจารณาวาระต่างๆ จะเปิด

โอกาสให้กรรมการมีการแสดงความเห็นอย่างอิสระและเพียงพอ โดยมีประธานกรรมการเป็นผูดู้แลใหใ้ชเ้วลาในการ

ประชุมอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจาํนวนการประชุม

คณะกรรมการบริษัทที�จัดขึ� นในรอบปี และในกรณีที�บริษทัฯ ไม่ไดมี้การประชุมทุกเดือน บริษัทฯ ควรส่งผลการ

ดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการทราบในเดือนที�ไม่ไดมี้การประชุม เพื�อให้คณะกรรมการสามารถกาํกบั ควบคุม และดูแล

การปฏิบติังานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างต่อเนื�อง และทนัการ โดยไดร้ายงานจาํนวนครั� งการเขา้ประชุมของคณะกรรมการ

ไวใ้นรายงานประจาํปี 

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั จะมีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมเพื�อรายงานชี�แจง หรือเสนอเรื�องในส่วน

ที�ตนเองรับผิดชอบโดยตรง 

  นอกจากนี�  ยงัมีการประชุมเฉพาะเรื�องของคณะกรรมการชุดย่อยอีกปีละหลายครั� ง ตามวาระหน้าที�ความ

รับผิดชอบและความจาํเป็น เพื�อใหง้านลุล่วงตามเป้าหมาย 

  อนึ�ง ระหว่างคณะกรรมการเอง จะมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื�อพบปะ ปรึกษาหารือในเรื� องต่างๆ 

เมื�อเห็นสมควรกไ็ด ้และแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุมดว้ย และควรสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการเขา้ถึง

สารสนเทศที�จาํเป็นเพิ�มเติมได้จากกรรมการผูจ้ัดการ เลขานุการบริษทั หรือผูบ้ริหารอื�นที�ไดร้ับมอบหมาย ภายใน

ขอบเขตนโยบายที�กาํหนด 

  5.7  การประเมินผลการปฎิบติังานของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร 

  บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการบริษทั (Self Assessment) และ

คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั�งการประเมินผลงานทั�งคณะ และผูบ้ริหาร ปีละ 1 ครั� ง เพื�อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบ

การปฏิบติังานในหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารอย่างสมํ�าเสมอ และการเปรียบเทียบการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการบริษทั ว่าไดด้าํเนินการตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ที�ไดอ้นุมติัไวแ้ละ/หรือตามแนวปฏิบติัที�ดี 

(Good Practices) หรือไม่ เพื�อปรับปรุงการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั ให้สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายที�กาํหนด

ไว ้และเพื�อให้คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหาแนวทางเพื�อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ� งการ

ประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ในปี 2560 คะแนนที�ไดอ้ยู่ในเกณฑดี์ 3.73 จากคะแนนเต็ม 

4 หรือ ร้อยละ 93.25 และการประเมินผลการปฎิบติังานตนเองของคณะกรรมการรายคณะ คะแนนที�ไดอ้ยู่ในเกณฑดี์  

3.57 จากคะแนนเตม็ 4 หรือ ร้อยละ 89.25 

  5.8  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั 

  คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอนโยบายค่าตอบแทนที�เหมาะสม และเป็นธรรม โดย

เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื�นในธุรกิจเดียวกัน ประสบการณ์ ขอบเขตบทบาท และความรับผิดชอบ

กรรมการที�ไดม้อบหมายหนา้ที� และความรับผิดชอบเพิ�มขึ�น และบริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี  
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สมํ�าเสมอ เพื�อให้ภารกิจของบริษทัฯ บรรลุเป้าหมายดว้ยพื�นฐานของคุณธรรม ความซื�อสัตยสุ์จริต และมีความโปร่งใส 

โดยมีกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที�ดี 

  5.6  การจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั 

  บริษทักาํหนดให้คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั� ง โดยการประชุมแต่ละครั� งจะ

กําหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจน รวมทั� งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้

คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหนา้อย่างนอ้ย 5 วนัทาํการก่อนวนัประชุม การพิจารณาวาระต่างๆ จะเปิด

โอกาสให้กรรมการมีการแสดงความเห็นอย่างอิสระและเพียงพอ โดยมีประธานกรรมการเป็นผูดู้แลใหใ้ชเ้วลาในการ

ประชุมอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจาํนวนการประชุม

คณะกรรมการบริษัทที�จัดขึ� นในรอบปี และในกรณีที�บริษทัฯ ไม่ไดมี้การประชุมทุกเดือน บริษัทฯ ควรส่งผลการ

ดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการทราบในเดือนที�ไม่ไดมี้การประชุม เพื�อให้คณะกรรมการสามารถกาํกบั ควบคุม และดูแล

การปฏิบติังานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างต่อเนื�อง และทนัการ โดยไดร้ายงานจาํนวนครั� งการเขา้ประชุมของคณะกรรมการ

ไวใ้นรายงานประจาํปี 

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั จะมีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมเพื�อรายงานชี�แจง หรือเสนอเรื�องในส่วน

ที�ตนเองรับผิดชอบโดยตรง 

  นอกจากนี�  ยงัมีการประชุมเฉพาะเรื�องของคณะกรรมการชุดย่อยอีกปีละหลายครั� ง ตามวาระหน้าที�ความ

รับผิดชอบและความจาํเป็น เพื�อใหง้านลุล่วงตามเป้าหมาย 

  อนึ�ง ระหว่างคณะกรรมการเอง จะมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื�อพบปะ ปรึกษาหารือในเรื� องต่างๆ 

เมื�อเห็นสมควรกไ็ด ้และแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุมดว้ย และควรสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการเขา้ถึง

สารสนเทศที�จาํเป็นเพิ�มเติมได้จากกรรมการผูจ้ัดการ เลขานุการบริษทั หรือผูบ้ริหารอื�นที�ไดร้ับมอบหมาย ภายใน

ขอบเขตนโยบายที�กาํหนด 

  5.7  การประเมินผลการปฎิบติังานของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร 

  บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการบริษทั (Self Assessment) และ

คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั�งการประเมินผลงานทั�งคณะ และผูบ้ริหาร ปีละ 1 ครั� ง เพื�อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบ

การปฏิบติังานในหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารอย่างสมํ�าเสมอ และการเปรียบเทียบการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการบริษทั ว่าไดด้าํเนินการตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ที�ไดอ้นุมติัไวแ้ละ/หรือตามแนวปฏิบติัที�ดี 

(Good Practices) หรือไม่ เพื�อปรับปรุงการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั ให้สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายที�กาํหนด

ไว ้และเพื�อให้คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหาแนวทางเพื�อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ� งการ

ประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ในปี 2560 คะแนนที�ไดอ้ยู่ในเกณฑดี์ 3.73 จากคะแนนเต็ม 

4 หรือ ร้อยละ 93.25 และการประเมินผลการปฎิบติังานตนเองของคณะกรรมการรายคณะ คะแนนที�ไดอ้ยู่ในเกณฑดี์  

3.57 จากคะแนนเตม็ 4 หรือ ร้อยละ 89.25 

  5.8  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั 

  คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอนโยบายค่าตอบแทนที�เหมาะสม และเป็นธรรม โดย

เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื�นในธุรกิจเดียวกัน ประสบการณ์ ขอบเขตบทบาท และความรับผิดชอบ

กรรมการที�ไดม้อบหมายหนา้ที� และความรับผิดชอบเพิ�มขึ�น และบริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี  
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  การอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารกาํหนดไวด้งันี�  

1. คณะกรรมการบริษทั เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากหนา้ที�ความรับผิดชอบ ผล

การปฏิบติังาน และผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา

ค่าตอบแทน 

2. ผูถื้อหุ้นเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี ซึ� งไดพิ้จารณาจากหน้าที�

และความรับผิดชอบ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษทัฯ ประจาํปี 2560 เป็นรายบุคคลมีรายละเอียดดงันี�  

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

บริษทั บริหาร ตรวจสอบ ความเสี�ยง และพจิารณาค่าตอบแทน พเิศษ

1. นายพิพธิ  พชิยัศรทตั ประธานกรรมการ 363,000          720,000          -                   -                             -                                   -             100,000        1,183,000   

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี�ยง

และกรรมการสอบทานงบ

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

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี�ยง

กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง

ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

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

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี�ยง

กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

6. นายธวชั   อึ�งสุประเสริฐ กรรมการ 267,000          720,000          -                   -                             -                                   -             100,000        1,087,000   

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

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

คณะกรรมการยอ่ยชุดต่างๆ

 
หมายเหตุ : *ออกตามวาระเมื�อ 11 เมษายน 2560 

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

และโบนสั ซึ� งแปรผนัตามการดาํเนินงานของบริษทั  

  5.9  การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร  

คณะกรรมการบริษทั กาํหนดนโยบายการพฒันากรรมการ และผูบ้ริหาร เพื�อเพิ�มพูนพฒันาความรู้ความ

เขา้ใจและทกัษะของกรรมการ และผูบ้ริหาร ทั�งในลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ และหลกัสูตรอื�นๆ ที�จาํเป็นต่อการปฏิบติั

หน้าที�อย่างต่อเนื�อง โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ

หน่วยงานอื�นตามความเหมาะสม และโดยกาํหนดรูปแบบ และวิธีพฒันาดงักล่าว ทั�งจากการปฐมนิเทศ การไดรั้บขอ้มูล 

ข่าวสาร และความรู้ ที�จาํเป็นต่อการปฏิบติัหน้าที�ให้กรรมการบริษทั กรรมการใหม่ ผูบ้ริหาร และผูเ้กี�ยวขอ้งในระบบ

การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ เพื�อใหมี้การปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง 

  

16 
 

 ในปีที�ผ่านมาไดมี้การจดัปฐมนิเทศกรรมการ และผูบ้ริหารใหม่ โดยมีการเตรียมขอ้มูลเกี�ยวกบัการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัและกฏหมายต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง บริษทัฯไดส้นับสนุนให้กรรมการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรที�เป็นการเพิ�ม

ความรู้ในการปฏิบติังานของแต่ละท่านอยา่งเหมาะสม 

 รายการระหวา่งกนัในรอบปี 2560 
รายการระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน)

ปี 2559 ปี 2560
บริษทัฯ จ่ายดอกเบี�ย บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั - 0.21
บริษทั เพียวสัมมากร รับรายไดจ้ากการให้บริการพืนที�ส่วนกลางสํานกังาน 0.57 0.65
ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
(บริษทัยอ่ย)

รายการระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั

ปี 2559 ปี 2560
บริษทัฯ รับรายไดจ้ากการให้เช่าที�ดิน นายสัจจา เจนธรรมนุกลู กรรมการของบริษทั เป็นกรรมการของ 0.54 0.68

จ่ายค่านํ�ามนั บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั 0.48 0.42
บริษทั เพียวสัมมากร รับรายไดจ้ากการให้เช่าสาํนกังาน 1.13 1.14
ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั รับรายไดจ้ากการให้บริการพืนที�ส่วนกลางสํานกังาน 2.17 2.31
(บริษทัยอ่ย) จ่ายค่านํ�ามนั - 0.03

จาํนวนเงิน (ลา้นบาท)

จาํนวนเงิน (ลา้นบาท)

ลกัษณะรายการ

ลกัษณะรายการ

ลกัษณะความสัมพนัธ์

ลกัษณะความสัมพนัธ์
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 ในปีที�ผ่านมาไดมี้การจดัปฐมนิเทศกรรมการ และผูบ้ริหารใหม่ โดยมีการเตรียมขอ้มูลเกี�ยวกบัการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัและกฏหมายต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง บริษทัฯไดส้นับสนุนให้กรรมการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรที�เป็นการเพิ�ม

ความรู้ในการปฏิบติังานของแต่ละท่านอยา่งเหมาะสม 

 รายการระหวา่งกนัในรอบปี 2560 
รายการระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน)

ปี 2559 ปี 2560
บริษทัฯ จ่ายดอกเบี�ย บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั - 0.21
บริษทั เพียวสัมมากร รับรายไดจ้ากการให้บริการพืนที�ส่วนกลางสํานกังาน 0.57 0.65
ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
(บริษทัยอ่ย)

รายการระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั

ปี 2559 ปี 2560
บริษทัฯ รับรายไดจ้ากการให้เช่าที�ดิน นายสัจจา เจนธรรมนุกลู กรรมการของบริษทั เป็นกรรมการของ 0.54 0.68

จ่ายค่านํ�ามนั บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั 0.48 0.42
บริษทั เพียวสัมมากร รับรายไดจ้ากการให้เช่าสาํนกังาน 1.13 1.14
ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั รับรายไดจ้ากการให้บริการพืนที�ส่วนกลางสํานกังาน 2.17 2.31
(บริษทัยอ่ย) จ่ายค่านํ�ามนั - 0.03

จาํนวนเงิน (ลา้นบาท)

จาํนวนเงิน (ลา้นบาท)

ลกัษณะรายการ

ลกัษณะรายการ

ลกัษณะความสัมพนัธ์

ลกัษณะความสัมพนัธ์
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ  
Shareholding and Management Structure

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Report from the Audit Committee

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
REPORT FROM THE AUDIT COMMITTEE 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ย
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือช่วยในการสอบทานใหบ้ริษทัมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและ
แนวทางการปฏิบติัท่ีดีส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ  ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสอบทานหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัท่ีมีต่อผูถื้อหุ้น และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน 6 คร้ัง ซ่ึงสรุปสาระส าคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีในรอบปี 2560 ไดด้งัน้ี 
 การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานขอ้มูลท่ีส าคญัของงบการเงิน และงบการเงินรวมราย    
ไตรมาส และประจ าปี 2560 ของบริษทั โดยไดส้อบทานประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญั เช่น การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์การตั้งส ารอง
ประเภทต่างๆ ภาระหน้ีสิน การบนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เป็นตน้ และไดรั้บค าช้ีแจงจากผูส้อบบญัชี ฝ่ายบริหารท่ีรับผิดชอบ 
และเลขานุการส านักงานตรวจสอบภายใน จนเป็นท่ีพอใจว่าการจัดท างบการเงิน รวมทั้ งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบใน            
งบการเงิน เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงไดใ้ห้ความเห็นชอบงบการเงินท่ีผูส้อบ
บญัชีไดส้อบทาน และตรวจสอบแลว้  โดยแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเง่ือนไข อน่ึง ในรอบปีน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดร่้วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1 คร้ัง เพ่ือปรึกษาหารือกนัอยา่งอิสระถึงขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญัใน
การจดัท างบการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และเป็นประโยชน์กบัผูใ้ชง้บการเงิน 
ผลการประชุมโดยสรุป  ผูส้อบบญัชีช้ีแจงวา่ไดรั้บความร่วมมือจากบริษทัเป็นอยา่งดี และมีการปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีเป็นท่ี
พอใจ 
 การสอบทานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของก.ล.ต. ตลท. และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการ
เก่ียวโยงกนั และรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่มีการปฏิบติัตามก.ล.ต. ตลท. ใน
การทบทวนขอ้บงัคบัคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา่ในปีก่อนมีการปรับปรุงไปมากแลว้ และพบวา่ใชข้อ้บงัคบัดงักล่าว
ไดดี้และสะดวกในการปฏิบติั  ดงันั้นในปีหนา้จึงให้ใชข้อ้บงัคบัปัจจุบนัต่อไป อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินผลการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยประเมินตนเอง ซ่ึงผลสรุปเป็นท่ีน่าพอใจ 
 การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณากรอบการบริหารความเส่ียง 
และแผนการจัดการความเส่ียง รวมทั้ งให้ความเห็นในการบริหารความเส่ียงกับคณะกรรมการบริษัท และติดตามประเมิน         
การบริหารความเส่ียงเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยพิจารณาปัจจยัเส่ียงทั้งปัจจยัภายในและภายนอก โอกาสท่ีจะเกิด ผลกระทบ     
และการบริหารจดัการความเส่ียง เพ่ือให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้รวมทั้งสอบทานสัญญาณเตือนภยัตามหลกัการท่ีก าหนดไว ้   
และการพฒันาระบบรับขอ้ร้องเรียน และแจง้เบาะแส (Whistle Blower) โดยผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือส่งเสริมให้พนกังาน   
ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ รวมทั้งเร่ืองท่ีอาจจะท าให้บริษทัฯเสียหายตามช่องทางท่ีก าหนด
ไว ้ในปีน้ียงัไม่ไดรั้บการขอ้ร้องเรียนจากพนกังาน 
 การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เน่ืองจากผูต้รวจสอบภายในได้ลาออกและไม่มี
เจา้หน้าท่ีตรวจสอบเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบ จึงตกลงว่าจา้ง บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีมีช่ือเสียงและมีระบบการท างานเป็นท่ียอมรับในภาคธุรกิจ ให้ท าการตรวจสอบการควบคุมภายในทั้งหมด ซ่ึงพบวา่ มี

ความเพียงพอ เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  รวมทั้งไดส้อบทานการปฏิบติังานของ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ี
ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั ผูรั้บจา้งตรวจสอบฯ เป็นรายไตรมาส ตามแผนงานประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ พบว่าปฏิบติังานไดต้าม
เป้าหมายและไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากผูรั้บการตรวจ และมีการปรับปรุงตามความเห็นร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ ส าหรับ
การพฒันางานตรวจสอบนั้นใหค้วามส าคญักบัการพฒันาพนกังาน โดยไดม้อบหมายให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ 
จ ากัด จัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนางานตรวจสอบ และ เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของ
มาตรฐานสากลและในเชิงป้องกนั เพ่ือใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิมกบัหน่วยงานรับตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ  

การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลประเมิน
การปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีแลว้ มีความเห็นวา่ผลการปฏิบติังานสอบบญัชีเป็นท่ีน่าพอใจ และผูส้อบบญัชีมีคุณสมบติัครบถว้น
ตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. และตลท.หลงัจากไดต้กลงเง่ือนไขในการสอบบญัชี จึงไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทั ให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อขออนุมติัแต่งตั้ง นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5813 และ/หรือ
นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3844 และ/หรือ นางชลรส สันติอศัวราภรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขท่ี 4523 แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 ต่ออีก 1 ปี โดยก าหนดค่าธรรมเนียมใน
การสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,198,000 บาท (หน่ึงลา้นหน่ึงแสนเกา้หม่ืนแปดพนับาทถว้น) สูงกวา่ปีก่อนเป็นจ านวนเงิน 54,000 
บาท หรือ 4.72% 
 
 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

(นายธวชัชยั ช่องดารากลุ) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ความเพียงพอ เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  รวมทั้งไดส้อบทานการปฏิบติังานของ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ี
ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั ผูรั้บจา้งตรวจสอบฯ เป็นรายไตรมาส ตามแผนงานประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ พบว่าปฏิบติังานไดต้าม
เป้าหมายและไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากผูรั้บการตรวจ และมีการปรับปรุงตามความเห็นร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ ส าหรับ
การพฒันางานตรวจสอบนั้นใหค้วามส าคญักบัการพฒันาพนกังาน โดยไดม้อบหมายให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ 
จ ากัด จัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนางานตรวจสอบ และ เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของ
มาตรฐานสากลและในเชิงป้องกนั เพ่ือใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิมกบัหน่วยงานรับตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ  

การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลประเมิน
การปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีแลว้ มีความเห็นวา่ผลการปฏิบติังานสอบบญัชีเป็นท่ีน่าพอใจ และผูส้อบบญัชีมีคุณสมบติัครบถว้น
ตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. และตลท.หลงัจากไดต้กลงเง่ือนไขในการสอบบญัชี จึงไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทั ให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อขออนุมติัแต่งตั้ง นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5813 และ/หรือ
นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3844 และ/หรือ นางชลรส สันติอศัวราภรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขท่ี 4523 แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 ต่ออีก 1 ปี โดยก าหนดค่าธรรมเนียมใน
การสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,198,000 บาท (หน่ึงลา้นหน่ึงแสนเกา้หม่ืนแปดพนับาทถว้น) สูงกวา่ปีก่อนเป็นจ านวนเงิน 54,000 
บาท หรือ 4.72% 
 
 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

(นายธวชัชยั ช่องดารากลุ) 
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รายงานประจำป 2560 6

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ  
Shareholding and Management Structure

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

Report of the Board of Director’s Responsibilities
For the Financial Statements

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITIES FOR THE FINANCIAL 
STATEMENTS 
 
 คณะกรรมการบริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบใน
ฐานะคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีมีต่องบการเงินของบริษทัฯ ซ่ึงได้
จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับเปล่ียนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อความโปร่งใสและเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นให้มากท่ีสุด ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการบญัชีท่ีมีความเหมาะสมกบัประเภท
และขนาดธุรกิจของบริษทัฯ และถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอมาโดยตลอด มีการใชดุ้ลพินิจอย่างรอบคอบระมดั 
ระวงั และใชป้ระมาณการท่ีดีท่ีสุด ในการจดัท างบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยขอ้มูล
ท่ีเป็นส่วนส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหง้บการเงินสะทอ้นสถานะทางการเงินของ
บริษทัฯ ตามความเป็นจริง 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการดูแล
คุณภาพของงบการเงินและรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมและระบบตรวจสอบ
ภายในของบริษทัฯ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่งบการเงินของบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง โปร่งใส มีการปฏิบติัตามกฏหมาย
และกฏระเบียบท่ีเก่ียวข้องครบถ้วน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเห็นประกอบไวใ้นรายงาน
ประจ าปีน้ีดว้ยแลว้ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่งบการเงินและรายงานทางการเงินประจ าปี 2560 ของบริษทัฯ 
ไดแ้สดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั ซ่ึงสามารถให้ความเช่ือมัน่
อยา่งมีเหตุผลต่อความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษทัฯ แลว้ 
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ฐานะคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ที>มีต่องบการเงินของบริษทัฯ ซึ> งได้
จดัทาํขึ1นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที>มีการปรับเปลี>ยนอยา่งต่อเนื>อง เพื>อความโปร่งใสและเพื>อรักษา
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นให้มากที>สุด ทั1งนี1 บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายการบญัชีที>มีความเหมาะสมกบัประเภท
และขนาดธุรกิจของบริษัทฯและถือปฏิบัติอย่างสมํ>า เสมอมาโดยตลอด มีการใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบ 
ระมดัระวงั และใชป้ระมาณการที>ดีที>สุด ในการจดัทาํงบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั1งไดมี้การเปิดเผย
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และกฏระเบียบที>เกี>ยวขอ้งครบถว้น ซึ> งคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นประกอบไวใ้นรายงาน
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รายงานประจำป 2560 6

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ  
Shareholding and Management Structure

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Type of Businessลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

TYPE OF BUSINESS 

 

 

ประวติัความเป็นมา 

 บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ก่อตั�งมาตั�งแต่ปีพ.ศ.2513 ดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ประเภทบา้นจดัสรรเพื�อการอยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั�งแต่ปี พ.ศ.2517 เป็นการพฒันา

โครงการบา้นเดี�ยวพร้อมที�ดินเพื�อขายเป็นหลกั จวบจนถึงปัจจุบนัเป็นเวลา 48 ปีบริษทัฯ ไดพ้ฒันาโครงการเพื�อ

อยู่อาศยัและส่งมอบบา้นแก่ผูซื้�อแลว้กว่า 6,000 หน่วย โดยบริษทัฯมุ่งเน้นที�จะพฒันาอสังหาริมทรัพยที์�มี

คุณภาพ เพื�อการอยู่อาศยัที�ดีของคนไทยในราคาที�เหมาะสมนอกจากธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื�อขายแลว้ 

บริษทัฯ ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทให้เช่า โดยพฒันาศูนย์การค้าชุมชน ภายใต้ชื�อ 

ศูนยก์ารคา้สัมมากรเพลส (Sammakorn Place) ซึ� งมีที�ตั�งอยูบ่นถนนรังสิตคลอง 2 ถนนรามคาํแหง และถนนราช-

พฤกษ ์ซึ� งถือไดว้่าเป็นการหารายไดที้�สมํ�าเสมอให้กบับริษทัฯ และสร้างรายไดใ้นระยะยาวให้มีความผนัผวน

นอ้ยลงอีกทั�งยงัสร้างเครือข่ายชุมชนใหมี้ความสะดวกสบายในการพกัอาศยัอีกดว้ย  

การประกอบธุรกิจ 

 รายได้หลกัของบริษทัฯ มาจากการจาํหน่ายโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื�ออยู่อาศยัเป็นหลกั โดย

แบ่งเป็นโครงการแนวราบ โครงการแนวสูง และโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการเช่า ในปี พ.ศ. 2560 บริษทัฯ

ไดปิ้ดการขายโครงการรวม 2โครงการ ไดแ้ก่ โครงการสัมมากร อควา ดิวิน่า และโครงการสัมมากรรังสิต คลอง 

7 เฟส 3 และไดเ้ปิดตวัโครงการใหม่ 1โครงการ ทาํให้ในปี 2560 บริษทัฯ มีโครงการหลกัที�สร้างรายไดท้ั�งหมด 

6 โครงการ เป็นโครงการบา้นเดี�ยว 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการสัมมากร ชยัพฤกษ-์วงแหวนโครงการสัมมากร 

ชัยพฤกษ์-แจง้วฒันะ บนถนนชัยพฤกษ์ตดัใหม่ และโครงการสัมมากร ไพรม์7 ซึ� งเป็นส่วนด้านหน้าของ

โครงการสัมมากรรังสิต คลอง 7 เดิม โครงการทาวน์โฮม 2โครงการ ไดแ้ก่ โครงการสัมมากร อเวนิว ราม-

อินทรา-วงแหวน บนถนนคูบ้อนใกลห้า้งสรรพสินคา้แฟชั�นไอส์แลนด ์และโครงการสัมมากร อเวนิว ชยัพฤกษ-์

วงแหวน ตั�งอยู่ติดกับโครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์-วงแหวน และโครงการคอนโดมีเนียม 1 โครงการ คือ 

โครงการสัมมากร เอสเกา้ คอนโดมิเนียม บนถนนรัตนาธิเบศร์ บริษทัฯ ยงัคงเน้นพฒันาโครงการบนพื�นที�ใน

บริเวณใกลก้บัถนนสายที�เป็นเส้นทางหลกัในการเดินทางและสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ รถไฟฟ้า ทาง

ด่วน เป็นตน้ 

นโยบายการดาํเนินธุรกิจ  

 บริษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทที�อยูอ่าศยั เพื�อจาํหน่ายอยา่ง

ต่อเนื�อง โดยในปี 2560 ยงัคงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จงัหวดัปทุมธานีและจงัหวดั

นนทบุรี โดยมีเป้าหมายและนโยบายหลกั ๆ ดงันี� :- 

1. มุ่งเนน้พฒันาสินคา้ประเภทบา้นเดี�ยวพร้อมที�ดินอยา่งต่อเนื�อง ซึ� งบริษทัฯ มีความถนดัทั�งใน

ส่วนของการทาํการตลาดในทาํเลและการพฒันาสินคา้ โดยตั�งเป้าหมายเร่งปิดการขายโครงการปัจจุบนั เพื�อสร้าง

สภาพคล่องในการซื�อที�ดินใหม่เพื�อพฒันาโครงการใหม่ 

2. พฒันาโครงการแนวราบประเภทอื�นๆเพิ�มติม อาทิ โครงการทาวน์โฮม หรือบา้นแฝดใน

ทาํเลใกลเ้มืองเพื�อรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคที�ตอ้งการที�อยูอ่าศยัใกลเ้มือง แต่ไม่สามารถเป็นเจา้ของบา้น

เดี�ยวที�มีราคาสูงขึ�นตามราคาของที�ดินได ้

3. พฒันาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ให้อยูใ่นสภาพที�เหมาะสมกบัการใช้

งาน เมื�อดูแลรักษาครบกาํหนดตามโครงการและวิธีการจดัสรรแลว้ บริษทัฯ มีนโยบายในการจดัตั�งนิติบุคคล

บา้นจดัสรร เพื�อให้เจา้ของร่วมได้มีส่วนร่วมกนัในการบริหารจดัการชุมชนดว้ยตนเอง โดยมีสิทธิ� และหน้าที�

ตามกฎหมาย อนัจะนาํมาซึ�งความเขม้แขง็ของแต่ละชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 



0652 37

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

TYPE OF BUSINESS 

 

 

ประวติัความเป็นมา 

 บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ก่อตั�งมาตั�งแต่ปีพ.ศ.2513 ดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ประเภทบา้นจดัสรรเพื�อการอยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั�งแต่ปี พ.ศ.2517 เป็นการพฒันา

โครงการบา้นเดี�ยวพร้อมที�ดินเพื�อขายเป็นหลกั จวบจนถึงปัจจุบนัเป็นเวลา 48 ปีบริษทัฯ ไดพ้ฒันาโครงการเพื�อ

อยู่อาศยัและส่งมอบบา้นแก่ผูซื้�อแลว้กว่า 6,000 หน่วย โดยบริษทัฯมุ่งเน้นที�จะพฒันาอสังหาริมทรัพยที์�มี

คุณภาพ เพื�อการอยู่อาศยัที�ดีของคนไทยในราคาที�เหมาะสมนอกจากธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื�อขายแลว้ 

บริษทัฯ ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทให้เช่า โดยพฒันาศูนย์การค้าชุมชน ภายใต้ชื�อ 

ศูนยก์ารคา้สัมมากรเพลส (Sammakorn Place) ซึ� งมีที�ตั�งอยูบ่นถนนรังสิตคลอง 2 ถนนรามคาํแหง และถนนราช-

พฤกษ ์ซึ� งถือไดว้่าเป็นการหารายไดที้�สมํ�าเสมอให้กบับริษทัฯ และสร้างรายไดใ้นระยะยาวให้มีความผนัผวน

นอ้ยลงอีกทั�งยงัสร้างเครือข่ายชุมชนใหมี้ความสะดวกสบายในการพกัอาศยัอีกดว้ย  

การประกอบธุรกิจ 

 รายได้หลกัของบริษทัฯ มาจากการจาํหน่ายโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื�ออยู่อาศยัเป็นหลกั โดย

แบ่งเป็นโครงการแนวราบ โครงการแนวสูง และโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการเช่า ในปี พ.ศ. 2560 บริษทัฯ

ไดปิ้ดการขายโครงการรวม 2โครงการ ไดแ้ก่ โครงการสัมมากร อควา ดิวิน่า และโครงการสัมมากรรังสิต คลอง 

7 เฟส 3 และไดเ้ปิดตวัโครงการใหม่ 1โครงการ ทาํให้ในปี 2560 บริษทัฯ มีโครงการหลกัที�สร้างรายไดท้ั�งหมด 

6 โครงการ เป็นโครงการบา้นเดี�ยว 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการสัมมากร ชยัพฤกษ-์วงแหวนโครงการสัมมากร 

ชัยพฤกษ์-แจง้วฒันะ บนถนนชัยพฤกษ์ตดัใหม่ และโครงการสัมมากร ไพรม์7 ซึ� งเป็นส่วนด้านหน้าของ

โครงการสัมมากรรังสิต คลอง 7 เดิม โครงการทาวน์โฮม 2โครงการ ไดแ้ก่ โครงการสัมมากร อเวนิว ราม-

อินทรา-วงแหวน บนถนนคูบ้อนใกลห้า้งสรรพสินคา้แฟชั�นไอส์แลนด ์และโครงการสัมมากร อเวนิว ชยัพฤกษ-์

วงแหวน ตั�งอยู่ติดกับโครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์-วงแหวน และโครงการคอนโดมีเนียม 1 โครงการ คือ 

โครงการสัมมากร เอสเกา้ คอนโดมิเนียม บนถนนรัตนาธิเบศร์ บริษทัฯ ยงัคงเน้นพฒันาโครงการบนพื�นที�ใน

บริเวณใกลก้บัถนนสายที�เป็นเส้นทางหลกัในการเดินทางและสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ รถไฟฟ้า ทาง

ด่วน เป็นตน้ 

นโยบายการดาํเนินธุรกิจ  

 บริษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทที�อยูอ่าศยั เพื�อจาํหน่ายอยา่ง

ต่อเนื�อง โดยในปี 2560 ยงัคงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จงัหวดัปทุมธานีและจงัหวดั

นนทบุรี โดยมีเป้าหมายและนโยบายหลกั ๆ ดงันี� :- 

1. มุ่งเนน้พฒันาสินคา้ประเภทบา้นเดี�ยวพร้อมที�ดินอยา่งต่อเนื�อง ซึ� งบริษทัฯ มีความถนดัทั�งใน

ส่วนของการทาํการตลาดในทาํเลและการพฒันาสินคา้ โดยตั�งเป้าหมายเร่งปิดการขายโครงการปัจจุบนั เพื�อสร้าง

สภาพคล่องในการซื�อที�ดินใหม่เพื�อพฒันาโครงการใหม่ 

2. พฒันาโครงการแนวราบประเภทอื�นๆเพิ�มติม อาทิ โครงการทาวน์โฮม หรือบา้นแฝดใน

ทาํเลใกลเ้มืองเพื�อรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคที�ตอ้งการที�อยูอ่าศยัใกลเ้มือง แต่ไม่สามารถเป็นเจา้ของบา้น

เดี�ยวที�มีราคาสูงขึ�นตามราคาของที�ดินได ้

3. พฒันาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ให้อยูใ่นสภาพที�เหมาะสมกบัการใช้

งาน เมื�อดูแลรักษาครบกาํหนดตามโครงการและวิธีการจดัสรรแลว้ บริษทัฯ มีนโยบายในการจดัตั�งนิติบุคคล

บา้นจดัสรร เพื�อให้เจา้ของร่วมได้มีส่วนร่วมกนัในการบริหารจดัการชุมชนดว้ยตนเอง โดยมีสิทธิ� และหน้าที�

ตามกฎหมาย อนัจะนาํมาซึ�งความเขม้แขง็ของแต่ละชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 
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4. คุณภาพบา้นที�พร้อมส่งมอบใหแ้ก่ผูซื้�อ บริษทัฯ จดัทีมตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอยา่ง

ต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ เพื�อใหม้ั�นใจวา่ บริษทัฯจะส่งมอบบา้นที�มีคุณภาพใหแ้ก่ผูซื้�อไดต้ามกาํหนดเวลา 

5. พฒันาทีมงานบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ บริการหลงัการขาย และสร้างกฏระเบียบที�อยู่อาศยั

ภายในโครงการเพื�อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมภายในโครงการในอนาคต 

การพฒันาองคก์ร และบุคลากร 

 ในปี 2560 บริษทัฯ ยงัคงให้ความสําคญัต่อการพฒันาองคก์รอยา่งต่อเนื�อง ทั�งในดา้นบุคลากรและ

ระบบปฏิบติัการ เพื�อใหบ้ริษทัฯ สามารถทาํงานไดอ้ยา่งทดัเทียมกบับริษทัชั�นนาํในตลาด โดยกาํหนดเป้าหมาย

ให้บุคลากรของบริษทัฯ มุ่งเนน้และให้ความสําคญักบัความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกัในการทาํงาน บริษทัฯ

ไดเ้ตรียมความพร้อมในดา้นโปรแกรมฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้บุคลากรมีความเขา้ใจใน

แนวทางการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในทิศทางเดียวกนั และยงัส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการ

ทาํงานของบุคลากรทุกหน่วยงาน ในขณะที�ระบบปฏิบติัการที�บริษทัฯ จะนาํมาประยุกต์ใช้จะตอ้งส่งเสริมให้

เกิดความรวดเร็วและถูกตอ้งในการทาํงานระหวา่งฝ่ายมากยิ�งขึ�น  

โครงสร้างรายได ้

 โครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็นหลกั ซึ� งในปี 2560 

มีสัดส่วนร้อยละ 86.41 ของรายไดร้วม นอกจากนั�นก็มีรายไดจ้ากการบริการ รายไดจ้ากการให้เช่า และรายไดอื้�น 

โครงสร้างรายไดใ้นรอบ 3 ปี ที�ผา่นมามีสัดส่วนดงันี�  

โครงสร้างรายไดเ้ปรียบเทียบ 3 ปี  

ประเภทรายได ้
2558 2559 2560 

จาํนวนเงิน สัดส่วน% จาํนวนเงิน สัดส่วน% จาํนวนเงิน สัดส่วน% 

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

รายไดจ้ากการขายห้องชุด 353.97 25.84% 179.16 15.93% 103.46 9.54% 

รายไดจ้ากการให้เช่า 51.42 3.75% 67.46 5.99% 68.07 6.27% 

รายไดค่้าบริการ 52.17 3.81% 55.30 4.92% 57.04 5.26% 

รายไดจ้ากการรับโอนอาคารใหเ้ช่า - - 79.62 7.08% - - 

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

   รวมรายได้ 1,369.85 100.00% 1,124.89 100.00% 1,084.99 100.00% 

โครงการในอนาคต 

 บริษทัฯ ยงัคงยดึมั�นในนโยบายจดัสรรโครงการบนทาํเลที�ดีที�สุดและพฒันาสินคา้ให้ตรงกบักลุ่มที�

มีกาํลงัซื�อหลกัในทาํเลนั�นๆ นอกจากนั�นบริษทัฯ จะเนน้การสร้างสังคมภายในโครงการให้มีระเบียบของการอยู่

อาศยัร่วมกนัเพื�อก่อใหเ้กิดชุมชนและสังคมเพื�อการอยูอ่าศยัที�สงบสุขอยา่งแทจ้ริง 

ผลตอบแทนที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 ผลตอบรับของตลาดในปี พ.ศ. 2560 พบว่าแบรนด์ “สัมมากร” ได้รับความนิยมและจดจาํจาก

กลุ่มเป้าหมายเพิ�มมากขึ�น และมีผลตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเหล่านั�นเพิ�มมากด้วย โดยจะเห็นได้จากจาํนวน

โครงการที�ปิดการขายลง และโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่ที�ใหก้ารตอ้นรับที�ดีต่อโครงการทาวน์โฮม สัมมา-

กร อเวนิว นอกจากนั�นแบรนด์ “สัมมากร” ยงัถูกจดจาํถึงคุณค่าของแบรนด์ที�ส่งมอบบา้นที�มีคุณภาพไดอ้ย่าง

ต่อเนื�อง ดงันั�นแผนธุรกิจในปี พ.ศ. 2561 ที�มุ่งเนน้การส่งมอบบา้นที�มีคุณภาพและการเพิ�มและพฒันาหน่วยงาน

ตรวจสอบคุณภาพ และบริการหลงัการขายที�จะนาํมาซึ�งการแนะนาํจากลูกคา้สู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ ทาํให้บริษทัฯ 

มียอดรายไดแ้ละกาํไรเพิ�มขึ�นตามเป้าหมายที�วางไว ้

ปัจจยัที�ทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถดาํเนินการตามแผนได ้

 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยม์ายาวนาน มีความรู้และมีความเขา้ใจในธุรกิจเป็นอยา่ง

ดี ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ จึงเติบโตและมีกาํไรอย่างต่อเนื�องสมํ�าเสมอ ผลการดาํเนินงานส่วนใหญ่ได้

ใกลเ้คียงกบัเป้าหมายที�วางไว ้ยกเวน้กรณีมีปัจจยัที�มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ

ชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก และปัญหานโยบายของสถาบนัการเงินที�เขม้งวดในการปล่อยสินเชื�อ ซึ� งสวนทางกบั

จาํนวนอุปทานที�ยงัมีอยูม่ากในตลาด อาจเป็นเหตุให้บริษทัฯ ไม่สามารถดาํเนินงานให้สําเร็จตามแผนหรือตาม

เป้าหมายที�วางไว ้
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โครงการในอนาคต 

 บริษทัฯ ยงัคงยดึมั�นในนโยบายจดัสรรโครงการบนทาํเลที�ดีที�สุดและพฒันาสินคา้ให้ตรงกบักลุ่มที�

มีกาํลงัซื�อหลกัในทาํเลนั�นๆ นอกจากนั�นบริษทัฯ จะเนน้การสร้างสังคมภายในโครงการให้มีระเบียบของการอยู่

อาศยัร่วมกนัเพื�อก่อใหเ้กิดชุมชนและสังคมเพื�อการอยูอ่าศยัที�สงบสุขอยา่งแทจ้ริง 

ผลตอบแทนที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 ผลตอบรับของตลาดในปี พ.ศ. 2560 พบว่าแบรนด์ “สัมมากร” ได้รับความนิยมและจดจาํจาก

กลุ่มเป้าหมายเพิ�มมากขึ�น และมีผลตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเหล่านั�นเพิ�มมากด้วย โดยจะเห็นได้จากจาํนวน

โครงการที�ปิดการขายลง และโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่ที�ใหก้ารตอ้นรับที�ดีต่อโครงการทาวน์โฮม สัมมา-

กร อเวนิว นอกจากนั�นแบรนด์ “สัมมากร” ยงัถูกจดจาํถึงคุณค่าของแบรนด์ที�ส่งมอบบา้นที�มีคุณภาพไดอ้ย่าง

ต่อเนื�อง ดงันั�นแผนธุรกิจในปี พ.ศ. 2561 ที�มุ่งเนน้การส่งมอบบา้นที�มีคุณภาพและการเพิ�มและพฒันาหน่วยงาน

ตรวจสอบคุณภาพ และบริการหลงัการขายที�จะนาํมาซึ�งการแนะนาํจากลูกคา้สู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ ทาํให้บริษทัฯ 

มียอดรายไดแ้ละกาํไรเพิ�มขึ�นตามเป้าหมายที�วางไว ้

ปัจจยัที�ทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถดาํเนินการตามแผนได ้

 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยม์ายาวนาน มีความรู้และมีความเขา้ใจในธุรกิจเป็นอยา่ง

ดี ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ จึงเติบโตและมีกาํไรอย่างต่อเนื�องสมํ�าเสมอ ผลการดาํเนินงานส่วนใหญ่ได้

ใกลเ้คียงกบัเป้าหมายที�วางไว ้ยกเวน้กรณีมีปัจจยัที�มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ

ชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก และปัญหานโยบายของสถาบนัการเงินที�เขม้งวดในการปล่อยสินเชื�อ ซึ� งสวนทางกบั

จาํนวนอุปทานที�ยงัมีอยูม่ากในตลาด อาจเป็นเหตุให้บริษทัฯ ไม่สามารถดาํเนินงานให้สําเร็จตามแผนหรือตาม

เป้าหมายที�วางไว ้
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ  
Shareholding and Management Structure

ปัจจัยความเสี่ยง
Factors of Risk

����������������  (Factors of Risk) 

 ปัจจยัที�ก่อให้เกิดความเสี�ยงกบับริษทัฯ มีแหล่งที�มาของความเสี�ยงทั�งจากภายในองคก์รและภายนอก

องคก์ร �ึ� งปัจจยัความเสี�ยงภายในองคก์ร เป็นความเสี�ยงที�คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษทัฯ จะพยายาม

ทาํให้ลดน้อยลงหรือหมดไปให้ไดม้ากที�สุด ส่วนปัจจยัความเสี�ยงจากปัจจยัภายนอกองค์กรเป็นความเสี�ยงที�

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษทั ตอ้งพยายามกาํหนดนโยบายในการบริหารจดัการให้ลดผลกระทบ

ในทางลบใหไ้ดม้ากที�สุด ดงัจะไดก้ล่าวถึงในแต่ละปัจจยัความเสี�ยง ดงัต่อไปนี�  

ปัจจยัความเสี�ยงภายในองคก์ร 

1.  ดา้นการเงิน และสภาพคล่องทางการเงิน  

  ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจที�ใชเ้งินลงทุนสูง หากเกิดเหตุการณ์ที�เหนือความคาดหมายอยา่ง

รุนแรง อาจทาํใหเ้กิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินได ้บริษทัฯ จึงถือเป็นนโยบายที�ถือป�ิบติัอยา่งต่อเนื�องเรื�อง

การรักษาสภาพคล่อง โดยมุ่งเนน้การลงทุนพฒันาโครงการที�มีความเสี�ยงในระดบัยอมรับได ้โดยมีความเป็นไป

ได้ของโครงการอยู่ในระดบัสูง นอกจากนี� การเตรียมวงเงินสินเชื�อหมุนเวียนไว ้ก็เป็นแนวทางที�บริษทัฯ ได้

ดาํเนินการไวด้ว้ยแลว้เช่นกนั อนัจะนาํมา�ึ� งความเชื�อมั�นในการดาํเนินธุรกิจให้มีสภาพคล่องอยา่งเพียงพอ เมื�อ

เกิดเหตุการณ์เหนือความคาดหมายอยา่งรุนแรง 

2.  ดา้นการตลาดและการขาย    

ถือเป็นหัวใจในการดาํเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ ดงันั�นบริษทัฯ จึงมุ่งมั�นที�จะสร้างตราสินคา้ 

(Brand) ให้เป็นที�ยอมรับของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเนื�องและยาวนาน โดยการสร้างทีมการบริหารจดัการเพื�อบริการ

ลูกคา้ตั�งแต่ ก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลงัการขายอย่างเป็นระบบ อนัจะนาํมา�ึ� งความเชื�อมั�นของ

ผูบ้ริโภค นอกจากนี�การเปิดช่องทางการตลาดและการขายใหม่ๆ ก็เป็นส่วนที�บริษทัฯ สามารถนาํมาใชใ้ห้เป็น

ประโยชนไ์ด ้ 

3.  ดา้นการก่อสร้างและพฒันาโครงการ 

 ถือวา่เป็นส่วนสําคญัที�จะช่วยเสริมให้บริษทัฯ ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที�กาํหนดไวไ้ด ้ดงันั�น

บริษทัฯ จึงเขม้งวดทั�งในเรื�องของคุณภาพ เวลา และตน้ทุน ใหเ้ป็นไปตามแผนที�กาํหนดไว ้อยา่งไรก็ตามจะยงัมี

ปัจจยัภายนอกเขา้มามีผลกระทบค่อนขา้งมาก เช่น การขาดแคลนแรงงาน การขึ�นค่าแรงงานขั�นตํ�า การปรับราคา

ของวสัดุก่อสร้าง เป็นตน้ ดงันั�นบริษทัฯ จึงใชก้ลยุทธ์ในหลากหลายมิติ เพื�อลดปัญหาผลกระทบ เช่น การปรับ

กลยุทธ์เป็น“สร้างบา้นก่อนขาย” เพื�อสามารถวางแผนไดอ้ยา่งต่อเนื�อง โดยตอ้งควบคุมปริมาณให้สัมพนัธ์กบั

ยอดขาย ไม่ใหส้ตอ๊กมีมากเกินไป 

4.  ดา้นทรัพยากรบุคคล และการบริหารจดัการ  

ดว้ยวสิัยทศัน์ของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ในดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ที�ให้ทั�ง

โอกาสและช่องทางให้พนกังานไดแ้สดงความสามารถ ถือเป็นแนวคิดหลกัที�จะทาํให้พนกังานรู้ถึงคุณค่าของ

ตนเอง และมุ่งมั�นที�จะนาํองคค์วามรู้มาพฒันาองคก์รใหเ้จริญเติบโตอยา่งมั�นคงและย ั�งยืน เป็นการปลูกจิตสํานึก

ความรับผดิชอบต่อทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งจิตวญิญาณแห่งความเป็นเจา้ของ  

ปัจจยัความเสี�ยงภายนอกองคก์ร 

1.  ดา้นภาวะเศรษฐกิจ  

  ปี 2560 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยย์งัฟื� นตวัไม่ดีเท่าที�ควรเมื�อเทียบกบัปี 2559 เนื�องจากศกัยภาพของผูที้�จะกู้

ซื�อที�อยูอ่าศยัซึ� งมีภาระหนี� อื�นสูง ทาํใหธ้นาคารพาณิชยพ์ิจารณาไม่ปล่อยสินเชื�อเพื�อกูซื้�อที�อยูอ่าศยั หรือให้กูไ้ม่

เต็มจาํนวนที�ลูกคา้ตอ้งการ กอปรกบัการแข่งขนัที�สูง ทาํให้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของบริษทัฯ ในการขาย

อสังหาริมทรัพยป์ระเภทที�อยู่อาศยั ซึ� งบริษทัฯก็จะพยายามขยายกิจการดา้นการให้เช่าให้มากขึ�น เพื�อลดความ

เสี�ยงเรื�องรายไดจ้ากการขายที�อยูอ่าศยัชะลอตวั 

 2.  ดา้นการเมืองการปกครอง  

 ประชาธิปไตยในประเทศไทยยงัคงเป็นปัจจยัที�ตอ้งคอยเฝ้าระวงั ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล ยงัคง

ตอ้งจบัตาอยา่งใกลชิ้ด อยา่งไรก็ตามสินคา้ประเภทที�พกัอาศยัถือเป็นหนึ�งในปัจจยัสี� ที�ยงัคงมีความจาํเป็นในการ

ดาํรงชีวิต ถึงแมว้า่จะเกิดประเด็นปัญหาทางดา้นการเมือง ความขดัแยง้ของคนในสังคม ก็เป็นเพียงการกระทบ

ดา้นอุปสงคใ์นระยะสั�น การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการและพยายามลดหรือหลีกเลี�ยงปัจจยัเสี�ยงให้

ไดม้ากที�สุด จะเป็นแนวทางหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

 3.  ดา้นสังคมและพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

 สังคมเมืองในปัจจุบนัและอนาคต ขนาดของครอบครัวจะเล็กลง การเป็นครอบครัวเดี�ยวหรืออยูค่นเดียว

จะมีจาํนวนเพิ�มมากขึ�น จาํนวนผูสู้งอายุจะมีอตัราการเพิ�มขึ�นอย่างมีนยัสําคญัในอนาคตอนัใกล ้(ผูที้�เกิดในยุค 

Baby boom จะเขา้สู่ช่วงผูสู้งวยั) การปรับลกัษณะของสินคา้ให้เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายและพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค ถือเป็นสิ�งสําคญัและจาํเป็นอยา่งหลีกเลี�ยงมิได ้ดงันั�นบริษทัฯ จึงมุ่งเนน้การเก็บขอ้มูลผูบ้ริโภคในเชิง

ลึก เพื�อใหส้ามารถผลิตสินคา้ที�ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากที�สุด  
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����������������  (Factors of Risk) 

 ปัจจยัที�ก่อให้เกิดความเสี�ยงกบับริษทัฯ มีแหล่งที�มาของความเสี�ยงทั�งจากภายในองคก์รและภายนอก

องคก์ร �ึ� งปัจจยัความเสี�ยงภายในองคก์ร เป็นความเสี�ยงที�คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษทัฯ จะพยายาม

ทาํให้ลดน้อยลงหรือหมดไปให้ไดม้ากที�สุด ส่วนปัจจยัความเสี�ยงจากปัจจยัภายนอกองค์กรเป็นความเสี�ยงที�

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษทั ตอ้งพยายามกาํหนดนโยบายในการบริหารจดัการให้ลดผลกระทบ

ในทางลบใหไ้ดม้ากที�สุด ดงัจะไดก้ล่าวถึงในแต่ละปัจจยัความเสี�ยง ดงัต่อไปนี�  

ปัจจยัความเสี�ยงภายในองคก์ร 

1.  ดา้นการเงิน และสภาพคล่องทางการเงิน  

  ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจที�ใชเ้งินลงทุนสูง หากเกิดเหตุการณ์ที�เหนือความคาดหมายอยา่ง

รุนแรง อาจทาํใหเ้กิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินได ้บริษทัฯ จึงถือเป็นนโยบายที�ถือป�ิบติัอยา่งต่อเนื�องเรื�อง

การรักษาสภาพคล่อง โดยมุ่งเนน้การลงทุนพฒันาโครงการที�มีความเสี�ยงในระดบัยอมรับได ้โดยมีความเป็นไป

ได้ของโครงการอยู่ในระดบัสูง นอกจากนี� การเตรียมวงเงินสินเชื�อหมุนเวียนไว ้ก็เป็นแนวทางที�บริษทัฯ ได้

ดาํเนินการไวด้ว้ยแลว้เช่นกนั อนัจะนาํมา�ึ� งความเชื�อมั�นในการดาํเนินธุรกิจให้มีสภาพคล่องอยา่งเพียงพอ เมื�อ

เกิดเหตุการณ์เหนือความคาดหมายอยา่งรุนแรง 

2.  ดา้นการตลาดและการขาย    

ถือเป็นหัวใจในการดาํเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ ดงันั�นบริษทัฯ จึงมุ่งมั�นที�จะสร้างตราสินคา้ 

(Brand) ให้เป็นที�ยอมรับของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเนื�องและยาวนาน โดยการสร้างทีมการบริหารจดัการเพื�อบริการ

ลูกคา้ตั�งแต่ ก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลงัการขายอย่างเป็นระบบ อนัจะนาํมา�ึ� งความเชื�อมั�นของ

ผูบ้ริโภค นอกจากนี�การเปิดช่องทางการตลาดและการขายใหม่ๆ ก็เป็นส่วนที�บริษทัฯ สามารถนาํมาใชใ้ห้เป็น

ประโยชนไ์ด ้ 

3.  ดา้นการก่อสร้างและพฒันาโครงการ 

 ถือวา่เป็นส่วนสําคญัที�จะช่วยเสริมให้บริษทัฯ ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที�กาํหนดไวไ้ด ้ดงันั�น

บริษทัฯ จึงเขม้งวดทั�งในเรื�องของคุณภาพ เวลา และตน้ทุน ใหเ้ป็นไปตามแผนที�กาํหนดไว ้อยา่งไรก็ตามจะยงัมี

ปัจจยัภายนอกเขา้มามีผลกระทบค่อนขา้งมาก เช่น การขาดแคลนแรงงาน การขึ�นค่าแรงงานขั�นตํ�า การปรับราคา

ของวสัดุก่อสร้าง เป็นตน้ ดงันั�นบริษทัฯ จึงใชก้ลยุทธ์ในหลากหลายมิติ เพื�อลดปัญหาผลกระทบ เช่น การปรับ

กลยุทธ์เป็น“สร้างบา้นก่อนขาย” เพื�อสามารถวางแผนไดอ้ยา่งต่อเนื�อง โดยตอ้งควบคุมปริมาณให้สัมพนัธ์กบั

ยอดขาย ไม่ใหส้ตอ๊กมีมากเกินไป 

4.  ดา้นทรัพยากรบุคคล และการบริหารจดัการ  

ดว้ยวสิัยทศัน์ของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ในดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ที�ให้ทั�ง

โอกาสและช่องทางให้พนกังานไดแ้สดงความสามารถ ถือเป็นแนวคิดหลกัที�จะทาํให้พนกังานรู้ถึงคุณค่าของ

ตนเอง และมุ่งมั�นที�จะนาํองคค์วามรู้มาพฒันาองคก์รใหเ้จริญเติบโตอยา่งมั�นคงและย ั�งยืน เป็นการปลูกจิตสํานึก

ความรับผดิชอบต่อทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งจิตวญิญาณแห่งความเป็นเจา้ของ  

ปัจจยัความเสี�ยงภายนอกองคก์ร 

1.  ดา้นภาวะเศรษฐกิจ  

  ปี 2560 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยย์งัฟื� นตวัไม่ดีเท่าที�ควรเมื�อเทียบกบัปี 2559 เนื�องจากศกัยภาพของผูที้�จะกู้

ซื�อที�อยูอ่าศยัซึ� งมีภาระหนี� อื�นสูง ทาํใหธ้นาคารพาณิชยพ์ิจารณาไม่ปล่อยสินเชื�อเพื�อกูซื้�อที�อยูอ่าศยั หรือให้กูไ้ม่

เต็มจาํนวนที�ลูกคา้ตอ้งการ กอปรกบัการแข่งขนัที�สูง ทาํให้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของบริษทัฯ ในการขาย

อสังหาริมทรัพยป์ระเภทที�อยู่อาศยั ซึ� งบริษทัฯก็จะพยายามขยายกิจการดา้นการให้เช่าให้มากขึ�น เพื�อลดความ

เสี�ยงเรื�องรายไดจ้ากการขายที�อยูอ่าศยัชะลอตวั 

 2.  ดา้นการเมืองการปกครอง  

 ประชาธิปไตยในประเทศไทยยงัคงเป็นปัจจยัที�ตอ้งคอยเฝ้าระวงั ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล ยงัคง

ตอ้งจบัตาอยา่งใกลชิ้ด อยา่งไรก็ตามสินคา้ประเภทที�พกัอาศยัถือเป็นหนึ�งในปัจจยัสี� ที�ยงัคงมีความจาํเป็นในการ

ดาํรงชีวิต ถึงแมว้า่จะเกิดประเด็นปัญหาทางดา้นการเมือง ความขดัแยง้ของคนในสังคม ก็เป็นเพียงการกระทบ

ดา้นอุปสงคใ์นระยะสั�น การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการและพยายามลดหรือหลีกเลี�ยงปัจจยัเสี�ยงให้

ไดม้ากที�สุด จะเป็นแนวทางหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

 3.  ดา้นสังคมและพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

 สังคมเมืองในปัจจุบนัและอนาคต ขนาดของครอบครัวจะเล็กลง การเป็นครอบครัวเดี�ยวหรืออยูค่นเดียว

จะมีจาํนวนเพิ�มมากขึ�น จาํนวนผูสู้งอายุจะมีอตัราการเพิ�มขึ�นอย่างมีนยัสําคญัในอนาคตอนัใกล ้(ผูที้�เกิดในยุค 

Baby boom จะเขา้สู่ช่วงผูสู้งวยั) การปรับลกัษณะของสินคา้ให้เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายและพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค ถือเป็นสิ�งสําคญัและจาํเป็นอยา่งหลีกเลี�ยงมิได ้ดงันั�นบริษทัฯ จึงมุ่งเนน้การเก็บขอ้มูลผูบ้ริโภคในเชิง

ลึก เพื�อใหส้ามารถผลิตสินคา้ที�ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากที�สุด  
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 4.  ดา้นเทคโนโลยแีละการสื�อสาร  

 เป็นที�ยอมรับกันอย่างกวา้งขวางว่าเทคโนโลยีและการสื�อสารทาํให้โลกธุรกิจนี� แคบลงอย่างมาก 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งกิจกรรมด้านการตลาด ซึ� งส่งผลให้เขา้ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดม้ากขึ�นภายใตค่้าใช้จ่ายที�

ลดลง ส่วนทางดา้นการก่อสร้างและพฒันาโครงการนั�น เทคโนโลยีสมยัใหม่ก็มีส่วนช่วยให้สามารถควบคุม

คุณภาพ กาํหนดกรอบเวลา และบริหารตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

 5.  ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการแข่งขนั 

 ธุรกิจจดัสรรบา้นและที�ดินเป็นธุรกิจที�มีการแข่งขนักนัสูงมาก เพราะมีผูป้ระกอบการในตลาดมากราย 

แต่ละรายก็เนน้ที�จะเพิ�มยอดขายและทาํกาํไรให้สูงขึ�น ทาํให้ปริมาณการก่อสร้างบา้นมีมากกวา่กาํลงัซื�อ บา้น

จดัสรรจาํเป็นตอ้งสร้างเป็นการล่วงหนา้ และกวา่จะแลว้เสร็จตอ้งใชเ้วลาหลายเดือน ถา้เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอ

ตวั กาํลงัซื�อตกลง จะเหลือบา้นในสตอ๊กจาํนวนมาก ดงันั�นเพื�อให้ขายบา้นไดผู้จ้ดัสรรจาํเป็นตอ้งลดราคาลง ทาํ

ใหก้ารแข่งขนัยิ�งรุนแรงขึ�น ยอดขายโดยรวมจะลดลง ขณะที�ตน้ทุนยงัสูงอยู ่ 

 แนวทางแกไ้ข คือ ตอ้งติดตามสถานการณ์ตลาดบา้นจดัสรรและทิศทางภาวะเศรษฐกิจอยา่งใกลชิ้ด ลด

การปลูกสร้างบา้นล่วงหน้ามิให้มีจาํนวนมากเกินไป สร้างบา้นคุณภาพ ควบคุมตน้ทุน ลดค่าใช้จ่าย เน้นการ

บริการและเพิ�มความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ และสร้างความแตกต่าง เพื�อรักษายอดขาย วิธีการดงักล่าวอาจมี

ผลกระทบต่อกาํไรโดยรวมบา้ง 

 6.  ความเสี�ยงเรื�องกาํลงัซื�อลดลง 

 ความเสี�ยงดงักล่าวอาจเกิดจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ซึ� งทาํให้มีผลกระทบต่อการส่งออกอยา่ง

มีสาระสําคญั เมื�อการส่งออกลดลงจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยค่อนขา้งมาก เพราะการเติบโต

ทางเศรษฐกิจพึ�งพาการส่งออกในอตัราที�สูง ทาํให้เกิดปัญหาการวา่งงาน จึงอาจทาํให้ผูบ้ริโภคขาดความเชื�อมั�น

และระมดัระวงัเรื�องการใชจ่้ายมากขึ�น  

แนวทางแกไ้ข คือ บริษทัฯ ตอ้งเนน้สร้างบา้นคุณภาพในราคาที�แข่งขนัได ้โดยใชน้วตักรรมต่างๆ เขา้

มาช่วยใหม้ากขึ�น ทั�งแบบบา้น วสัดุก่อสร้าง และกระบวนการก่อสร้าง บริษทัฯ ตอ้งใชก้ารตลาดให้หลากหลาย

มากขึ�น เพื�อกระตุน้ยอดขาย  

 7.  ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง 

 เมื�อเศรษฐกิจของประเทศเติบโต ความต้องการที�อยู่อาศัยจะเพิ�มสูงขึ� น ประกอบกับการลงทุน

สาธารณูปโภคของภาครัฐ ทาํใหเ้กิดปัญหาขาดแคลนผูรั้บเหมา และขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือดี

ยิ�งหายาก ผลที�ตามมาคือ งานก่อสร้างบา้นเสร็จล่าช้าและไม่ไดคุ้ณภาพ ทาํให้ลูกคา้ไม่พอใจ ยอดขายตก สร้าง

ผลเสียหายแก่บริษทัฯ ทั�งในระยะสั�นและระยะยาว 

 แนวทางแก้ไข คือ ปรับราคาจ้างเหมาให้เหมาะสมตามอตัราตลาด รวมทั�งจดัเกรดผูรั้บเหมา เพื�อ

สามารถปรับอตัราจา้งพิเศษให้แก่ผูรั้บเหมาฝีมือดี และใชร้ะบบก่อสร้างกึ�งสําเร็จรูปมากขึ�น ทั�งงานโครงสร้าง 

งานพื�น งานโครงหลงัคา และงานก่อฉาบ เพื�อลดอตัราการใช้แรงงานให้นอ้ยลง เป็นวิ�ีที�จะช่วยแกปั้ญหาการ

ขาดแคลนแรงงานใหบ้รรเทาลงได ้
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 4.  ดา้นเทคโนโลยแีละการสื�อสาร  

 เป็นที�ยอมรับกันอย่างกวา้งขวางว่าเทคโนโลยีและการสื�อสารทาํให้โลกธุรกิจนี� แคบลงอย่างมาก 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งกิจกรรมด้านการตลาด ซึ� งส่งผลให้เขา้ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดม้ากขึ�นภายใตค่้าใช้จ่ายที�

ลดลง ส่วนทางดา้นการก่อสร้างและพฒันาโครงการนั�น เทคโนโลยีสมยัใหม่ก็มีส่วนช่วยให้สามารถควบคุม

คุณภาพ กาํหนดกรอบเวลา และบริหารตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

 5.  ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการแข่งขนั 

 ธุรกิจจดัสรรบา้นและที�ดินเป็นธุรกิจที�มีการแข่งขนักนัสูงมาก เพราะมีผูป้ระกอบการในตลาดมากราย 

แต่ละรายก็เนน้ที�จะเพิ�มยอดขายและทาํกาํไรให้สูงขึ�น ทาํให้ปริมาณการก่อสร้างบา้นมีมากกวา่กาํลงัซื�อ บา้น

จดัสรรจาํเป็นตอ้งสร้างเป็นการล่วงหนา้ และกวา่จะแลว้เสร็จตอ้งใชเ้วลาหลายเดือน ถา้เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอ

ตวั กาํลงัซื�อตกลง จะเหลือบา้นในสตอ๊กจาํนวนมาก ดงันั�นเพื�อให้ขายบา้นไดผู้จ้ดัสรรจาํเป็นตอ้งลดราคาลง ทาํ

ใหก้ารแข่งขนัยิ�งรุนแรงขึ�น ยอดขายโดยรวมจะลดลง ขณะที�ตน้ทุนยงัสูงอยู ่ 

 แนวทางแกไ้ข คือ ตอ้งติดตามสถานการณ์ตลาดบา้นจดัสรรและทิศทางภาวะเศรษฐกิจอยา่งใกลชิ้ด ลด

การปลูกสร้างบา้นล่วงหน้ามิให้มีจาํนวนมากเกินไป สร้างบา้นคุณภาพ ควบคุมตน้ทุน ลดค่าใช้จ่าย เน้นการ

บริการและเพิ�มความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ และสร้างความแตกต่าง เพื�อรักษายอดขาย วิธีการดงักล่าวอาจมี

ผลกระทบต่อกาํไรโดยรวมบา้ง 

 6.  ความเสี�ยงเรื�องกาํลงัซื�อลดลง 

 ความเสี�ยงดงักล่าวอาจเกิดจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ซึ� งทาํให้มีผลกระทบต่อการส่งออกอยา่ง

มีสาระสําคญั เมื�อการส่งออกลดลงจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยค่อนขา้งมาก เพราะการเติบโต

ทางเศรษฐกิจพึ�งพาการส่งออกในอตัราที�สูง ทาํให้เกิดปัญหาการวา่งงาน จึงอาจทาํให้ผูบ้ริโภคขาดความเชื�อมั�น

และระมดัระวงัเรื�องการใชจ่้ายมากขึ�น  

แนวทางแกไ้ข คือ บริษทัฯ ตอ้งเนน้สร้างบา้นคุณภาพในราคาที�แข่งขนัได ้โดยใชน้วตักรรมต่างๆ เขา้

มาช่วยใหม้ากขึ�น ทั�งแบบบา้น วสัดุก่อสร้าง และกระบวนการก่อสร้าง บริษทัฯ ตอ้งใชก้ารตลาดให้หลากหลาย

มากขึ�น เพื�อกระตุน้ยอดขาย  

 7.  ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง 

 เมื�อเศรษฐกิจของประเทศเติบโต ความต้องการที�อยู่อาศัยจะเพิ�มสูงขึ� น ประกอบกับการลงทุน

สาธารณูปโภคของภาครัฐ ทาํใหเ้กิดปัญหาขาดแคลนผูรั้บเหมา และขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือดี

ยิ�งหายาก ผลที�ตามมาคือ งานก่อสร้างบา้นเสร็จล่าช้าและไม่ไดคุ้ณภาพ ทาํให้ลูกคา้ไม่พอใจ ยอดขายตก สร้าง

ผลเสียหายแก่บริษทัฯ ทั�งในระยะสั�นและระยะยาว 

 แนวทางแก้ไข คือ ปรับราคาจ้างเหมาให้เหมาะสมตามอตัราตลาด รวมทั�งจดัเกรดผูรั้บเหมา เพื�อ

สามารถปรับอตัราจา้งพิเศษให้แก่ผูรั้บเหมาฝีมือดี และใชร้ะบบก่อสร้างกึ�งสําเร็จรูปมากขึ�น ทั�งงานโครงสร้าง 

งานพื�น งานโครงหลงัคา และงานก่อฉาบ เพื�อลดอตัราการใช้แรงงานให้นอ้ยลง เป็นวิ�ีที�จะช่วยแกปั้ญหาการ

ขาดแคลนแรงงานใหบ้รรเทาลงได ้
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ  
Shareholding and Management Structure

ภาวะอุตสาหกรรมตลาดที่อยู่อาศัย
Real Estate Business in 2017 and Prospect for 2018

ภาวะอุตสาหกรรมตลาด���อยู่อาศัย 

REAL ESTATE BUSINESS IN 2017 AND PROSPECT FOR 2018 

 เศรษฐกิจไทยปี 2560 มีการเติบโตของ GDP ประมาณร้อยละ 3.9 ปรับตวัดีขึ�นจากการขยายตวัร้อยละ 

3.2 ในปี 2559 เป็นการเติบโตในอตัราที�สูงขึ�นต่อเนื�องมา 3 ปี บ่งบอกถึงการค่อยๆ ฟื� นตวัของเศรษฐกิจ อตัรา

การขยายตวันี� สูงกวา่ที�ประมาณการไวเ้มื�อตน้ปี 2560 ซึ� งเป็นผลมาจากการบริโภคภาคเอกชนขยายตวัเร่งขึ�นตาม

การปรับตวัดีขึ�นของฐานรายไดร้วมในระบบเศรษฐกิจ มาตรการกระตุน้การใชจ่้ายของภาครัฐ และการเพิ�มขึ�น

ของความเชื�อมั�นผูบ้ริโภค 

อุปทานดา้นที�อยูอ่าศยัเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 
ที�มา :ขอ้มลูจากศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ในปี 2560 มีจาํนวนหน่วยลดลงร้อยละ 12.3 เมื�อเทียบกบัปี 2559 หรือลดลงจาก 126,543 หน่วย เป็น 

111,032 หน่วย โดยที�อยูอ่าศยัที�สร้างเสร็จลดลงมากจากปี 2559 เป็นที�อยูอ่าศยัประเภทอาคารชุด ลดลงร้อยละ 

18 ส่วนที�อยูอ่าศยัแนวราบ ลดลงร้อยละ 4.5 เนื�องมาจากในช่วงตน้ปี 2559 ผูป้ระกอบการเร่งการก่อสร้างให้

เสร็จทนัมาตรการของรัฐที�มีการลดหยอ่นค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ�  

ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพยแ์สดงมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ� ที�อยูอ่าศยัในกรุงเทพฯและปริมณฑลปี 2560 

เท่ากบั 427,728 ลา้นบาท โดยจาํนวนลดลงร้อยละ 6.8 และมูลค่าลดลงร้อยละ 3.7 เมื�อเทียบกบัปี 2559 ซึ� งมียอด

โอนกรรมสิทธิ�  175,315 หน่วย และมีมูลค่า 444,113 ลา้นบาท เนื�องจากเมื�อ 4 เดือนแรกของปี 2559 เป็นช่วงที�มี

การเร่งโอนกรรมสิทธิ�  และยงัแสดงให้เห็นวา่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยย์งัฟื� นตวัไม่ดีเท่าที�ควร เหตุผลหลกัมาจาก

ศกัยภาพของผูที้�จะกูซื้�อที�อยูอ่าศยัซึ� งมีภาระหนี� อื�นสูง ทาํให้ธนาคารพาณิชยพ์ิจารณาไม่ปล่อยสินเชื�อเพื�อกูซื้�อที�

อยู่อาศยั หรือให้กูไ้ม่เต็มจาํนวนที�ลูกคา้ตอ้งการ กอปรการแข่งขนัที�สูง ทาํให้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของ

บริษทัฯ ในการขายอสังหาริมทรัพยป์ระเภทที�อยูอ่าศยั 

 

2559

ไตรมาส 4 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 YOY Y2559 Y2560 YOY

แนวราบ 14,437     13,321     11,244     12,773     13,903     -3.7% 53,657     51,241     -4.5%

อาคารชุด 10,497     10,423     17,749     18,818     12,801     21.9% 72,886     59,791     -18.0%

รวมจาํนวนหน่วย 24,934     23,744     28,993     31,591     26,704     7.1% 126,543   111,032   -12.3%

2560
ประเภท

ตารางแสดงราคาเ�ลี�ยต่อหน่วยที�อยูอ่าศยัโอนกรรมสิทธิ� ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 

ที�มา :ขอ้มลูจากศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

โดยเ�ลี�ยแลว้ราคาต่อหน่วยที�อยูอ่าศยัที�โอนกรรมสิทธิ� ปี 2560 เพิ�มขึ�นจากหน่วยละ 2.53 ลา้นบาท เป็น 

2.62 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 3.3 แต่เมื�อดูรายละเอียด จะเห็นวา่ราคาเ�ลี�ยต่อหน่วยของอาคารชุดเพิ�มขึ�น

มาถึงร้อยละ 14.9 ส่วนบา้นเดี�ยวลดลงถึงร้อยละ 16.5 สอดคลอ้งกบัตลาดอาคารชุดหรูในเมืองที�มีการก่อสร้าง

กนัหลายโครงการ ส่วนตลาดบา้นเดี�ยวโดยรวมมีจาํนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ� ปี 2560 สูงกวา่ปี 2559  ร้อยละ 9.2 

แต่มูลค่ารวมลดลงร้อยละ 8.8 เนื�องจากตลาดบา้นเดี�ยวเติบโตเ�พาะในจงัหวดัปริมณฑล �ึ� งเป็นบา้นที�มีราคาต่อ

หน่วยตํ�ากว่าในกรุงเทพฯ จึงทาํให้มูลค่ายอดโอนกรรมสิทธิ� โดยรวมและราคาเ�ลี�ยต่อหน่วยของบา้นเดี�ยวตํ�า

กวา่ปี 2559 

ตารางแสดงสัดส่วนของหน่วยที�อยูอ่าศยัโอนกรรมสิทธิ� ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2556-2560 

 
ที�มา :ขอ้มลูจากศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 จากขอ้มูลดงักล่าว ฝ่ายจดัการวิเคราะห์ไดว้่าสัดส่วนของอาคารชุดเป็นครึ� งหนึ� งของหน่วยที�อยู่อาศยั

โอนกรรมสิทธิ� ทั�งหมด โดยเริ�มเพิ�มขึ�นมากจากปี 2558 แต่ค่อนขา้งคงที�ในปี 2559 และ 2560 คาดวา่เนื�องมาจาก

2556 2557 2558 2559 2560 2560 vs 2559

         กรุงเทพฯ - ปริมณฑล         

(BKK - Vicinities) 2.39 3.07 2.47 2.53 2.62 3.30%

อาคารชุด/Condominiums 2.15 2.61 2.2 2.17 2.5 14.90%

บา้นเดี�ยว/Detached Houses 4.12 5.29 4.6 5.26 4.39 -16.50%

ทาวน์เฮาส์/Townhouses 1.61 2.1 1.49 1.79 1.84 2.70%

บา้นแฝด/Duplexes 2.36 2.78 2.38 3.09 3.11 0.60%

อาคารพาณิชย/์Shophouses 2.86 4.02 3.45 3.87 3.21 -17.20%

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล
(BKK - Vicinities)

อาคารชุด/Condominiums 41% 39% 37% 51% 49%

บา้นเดี�ยว/Detached Houses 17% 19% 17% 12% 14%

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

บา้นแฝด/Duplexes 3% 4% 4% 3% 4%

อาคารพาณิชย/์Shophouses 8% 7% 8% 5% 4%

2556 2557 2558 2559 2560
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ภาวะอุตสาหกรรมตลาด���อยู่อาศัย 

REAL ESTATE BUSINESS IN 2017 AND PROSPECT FOR 2018 

 เศรษฐกิจไทยปี 2560 มีการเติบโตของ GDP ประมาณร้อยละ 3.9 ปรับตวัดีขึ�นจากการขยายตวัร้อยละ 

3.2 ในปี 2559 เป็นการเติบโตในอตัราที�สูงขึ�นต่อเนื�องมา 3 ปี บ่งบอกถึงการค่อยๆ ฟื� นตวัของเศรษฐกิจ อตัรา

การขยายตวันี� สูงกวา่ที�ประมาณการไวเ้มื�อตน้ปี 2560 ซึ� งเป็นผลมาจากการบริโภคภาคเอกชนขยายตวัเร่งขึ�นตาม

การปรับตวัดีขึ�นของฐานรายไดร้วมในระบบเศรษฐกิจ มาตรการกระตุน้การใชจ่้ายของภาครัฐ และการเพิ�มขึ�น

ของความเชื�อมั�นผูบ้ริโภค 

อุปทานดา้นที�อยูอ่าศยัเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 
ที�มา :ขอ้มลูจากศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ในปี 2560 มีจาํนวนหน่วยลดลงร้อยละ 12.3 เมื�อเทียบกบัปี 2559 หรือลดลงจาก 126,543 หน่วย เป็น 

111,032 หน่วย โดยที�อยูอ่าศยัที�สร้างเสร็จลดลงมากจากปี 2559 เป็นที�อยูอ่าศยัประเภทอาคารชุด ลดลงร้อยละ 

18 ส่วนที�อยูอ่าศยัแนวราบ ลดลงร้อยละ 4.5 เนื�องมาจากในช่วงตน้ปี 2559 ผูป้ระกอบการเร่งการก่อสร้างให้

เสร็จทนัมาตรการของรัฐที�มีการลดหยอ่นค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ�  

ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพยแ์สดงมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ� ที�อยูอ่าศยัในกรุงเทพฯและปริมณฑลปี 2560 

เท่ากบั 427,728 ลา้นบาท โดยจาํนวนลดลงร้อยละ 6.8 และมูลค่าลดลงร้อยละ 3.7 เมื�อเทียบกบัปี 2559 ซึ� งมียอด

โอนกรรมสิทธิ�  175,315 หน่วย และมีมูลค่า 444,113 ลา้นบาท เนื�องจากเมื�อ 4 เดือนแรกของปี 2559 เป็นช่วงที�มี

การเร่งโอนกรรมสิทธิ�  และยงัแสดงให้เห็นวา่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยย์งัฟื� นตวัไม่ดีเท่าที�ควร เหตุผลหลกัมาจาก

ศกัยภาพของผูที้�จะกูซื้�อที�อยูอ่าศยัซึ� งมีภาระหนี� อื�นสูง ทาํให้ธนาคารพาณิชยพ์ิจารณาไม่ปล่อยสินเชื�อเพื�อกูซื้�อที�

อยู่อาศยั หรือให้กูไ้ม่เต็มจาํนวนที�ลูกคา้ตอ้งการ กอปรการแข่งขนัที�สูง ทาํให้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของ

บริษทัฯ ในการขายอสังหาริมทรัพยป์ระเภทที�อยูอ่าศยั 

 

2559

ไตรมาส 4 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 YOY Y2559 Y2560 YOY

แนวราบ 14,437     13,321     11,244     12,773     13,903     -3.7% 53,657     51,241     -4.5%

อาคารชุด 10,497     10,423     17,749     18,818     12,801     21.9% 72,886     59,791     -18.0%

รวมจาํนวนหน่วย 24,934     23,744     28,993     31,591     26,704     7.1% 126,543   111,032   -12.3%

2560
ประเภท

ตารางแสดงราคาเ�ลี�ยต่อหน่วยที�อยูอ่าศยัโอนกรรมสิทธิ� ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 

ที�มา :ขอ้มลูจากศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

โดยเ�ลี�ยแลว้ราคาต่อหน่วยที�อยูอ่าศยัที�โอนกรรมสิทธิ� ปี 2560 เพิ�มขึ�นจากหน่วยละ 2.53 ลา้นบาท เป็น 

2.62 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 3.3 แต่เมื�อดูรายละเอียด จะเห็นวา่ราคาเ�ลี�ยต่อหน่วยของอาคารชุดเพิ�มขึ�น

มาถึงร้อยละ 14.9 ส่วนบา้นเดี�ยวลดลงถึงร้อยละ 16.5 สอดคลอ้งกบัตลาดอาคารชุดหรูในเมืองที�มีการก่อสร้าง

กนัหลายโครงการ ส่วนตลาดบา้นเดี�ยวโดยรวมมีจาํนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ� ปี 2560 สูงกวา่ปี 2559  ร้อยละ 9.2 

แต่มูลค่ารวมลดลงร้อยละ 8.8 เนื�องจากตลาดบา้นเดี�ยวเติบโตเ�พาะในจงัหวดัปริมณฑล �ึ� งเป็นบา้นที�มีราคาต่อ

หน่วยตํ�ากว่าในกรุงเทพฯ จึงทาํให้มูลค่ายอดโอนกรรมสิทธิ� โดยรวมและราคาเ�ลี�ยต่อหน่วยของบา้นเดี�ยวตํ�า

กวา่ปี 2559 

ตารางแสดงสัดส่วนของหน่วยที�อยูอ่าศยัโอนกรรมสิทธิ� ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2556-2560 

 
ที�มา :ขอ้มลูจากศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 จากขอ้มูลดงักล่าว ฝ่ายจดัการวิเคราะห์ไดว้่าสัดส่วนของอาคารชุดเป็นครึ� งหนึ� งของหน่วยที�อยู่อาศยั

โอนกรรมสิทธิ� ทั�งหมด โดยเริ�มเพิ�มขึ�นมากจากปี 2558 แต่ค่อนขา้งคงที�ในปี 2559 และ 2560 คาดวา่เนื�องมาจาก

2556 2557 2558 2559 2560 2560 vs 2559

         กรุงเทพฯ - ปริมณฑล         

(BKK - Vicinities) 2.39 3.07 2.47 2.53 2.62 3.30%

อาคารชุด/Condominiums 2.15 2.61 2.2 2.17 2.5 14.90%

บา้นเดี�ยว/Detached Houses 4.12 5.29 4.6 5.26 4.39 -16.50%

ทาวน์เฮาส์/Townhouses 1.61 2.1 1.49 1.79 1.84 2.70%

บา้นแฝด/Duplexes 2.36 2.78 2.38 3.09 3.11 0.60%

อาคารพาณิชย/์Shophouses 2.86 4.02 3.45 3.87 3.21 -17.20%

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล
(BKK - Vicinities)

อาคารชุด/Condominiums 41% 39% 37% 51% 49%

บา้นเดี�ยว/Detached Houses 17% 19% 17% 12% 14%

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

บา้นแฝด/Duplexes 3% 4% 4% 3% 4%

อาคารพาณิชย/์Shophouses 8% 7% 8% 5% 4%

2556 2557 2558 2559 2560
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การก่อสร้างอาคารชุดจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1-3 ปี จึงจะแล้วเสร็จและสามารถโอนกรรมสิทธิ� ได ้โดย

ตวัเลขการโอนกรรมสิทธิ� ในปี 2559 และปี 2560 มาจากการขายตั�งแต่ปี 2556-2558 ซึ� งเป็นอาคารชุดแนว

รถไฟฟ้า เมื�อมองสัดส่วนโดยรวมจะพบวา่สัดส่วนปี 2559 และปี 2560 ค่อนขา้งคงที�และแตกแต่งจาก 3 ปีที�ผา่น

มา อาจเนื�องมาจากพ�ติกรรมการอยูอ่าศยัของคนรุ่นใหม่ที�นิยมอาคารชุด ซึ� งตอบโจทยก์ารอยูอ่าศยัในยุคใหม่ ที�

เนน้ความสะดวกในการเดินทาง Life Style และความมีอิสระ 

 การลงทุนระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐยงัเป็นไปอย่างต่อเนื�อง ทั�งระบบรถรางในกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล และระบบถนนและทางด่วน รถไฟฟ้าสายสีม่วงเปิดให้บริการเมื�อเดือนสิงหาคม 2559 และได้

เชื�อมต่อระหว่างสถานีเตาปูนและสถานีบางซื�อเป็นที�เรียบร้อยแล้ว จึงทาํให้สะดวกต่อการใช้งาน ปริมาณ

ผูใ้ชบ้ริการมากขึ�นกวา่เดิมจึงเป็นอานิสงส์ทาํใหอ้สังหาริมทรัพยแ์นวรถไฟฟ้าปิดการขายไดม้ากขึ�น การก่อสร้าง

รถไฟฟ้าส่วนต่อเชื�อมสายสีเขียว สายสีนํ�าเงิน และรถไฟฟ้าใตดิ้นต่อจากสถานีหวัลาํโพง ยงัเป็นไปอยา่งต่อเนื�อง 

ส่วนระบบถนนและทางด่วน ฝั�งตะวนัออกมีการก่อสร้างถนนตดัใหม่ร่มเกล้า-ศรีนครินทร์ ซึ� งจะช่วยระบาย

รถยนตจ์ากถนนรามคาํแหงและมอเตอร์เวยแ์ละเปิดพื�นที�โซนตะวนัออกเพิ�มขึ�น ต่างจงัหวดังานก่อสร้างทาง

หลวงพิเศษหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายไปบา้นฉางและทางหลวงพิเศษสายตะวนัออกเฉียงเหนือเริ�มก่อสร้างแลว้ 

ซึ� งลว้นแต่จะช่วยเปิดพื�นที�ใหม่เพิ�มขึ�นและเป็นผลดีสาํหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

 ตั� งแต่ปลายปี 2559 ถึงปลายปี 2560 เป็นช่วงเวลาที�ชาวไทยทั�งประเทศต้องโศกเศร้ากับการเสด็จ

สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นช่วงที�ประเทศอยูใ่นการไวทุ้กขแ์สดงความ

อาลยั และงดกิจกรรมต่างๆ 

 สําหรับปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินการขยายตวั GDP ประเทศไทยที�ร้อยละ 3.9  ซึ� ง

เท่ากบัปี 2560 หมายความวา่เศรษฐกิจไทยคงยงัอยูใ่นสภาวะการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ทั�งนี� ยงัมีความเสี�ยง

จากปัจจยัภายนอก เช่น การขยายตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 

เศรษฐกิจจีน การส่งออกในเอเซีย ส่วนปัจจยัภายในตอ้งจบัตามองแนวโน้มการขึ�นดอกเบี�ย ทั�งนี� การลงทุนใน

ระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐ จะเพิ�มศักยภาพที�ดินและเปิดทาํเลใหม่ เป็นโอกาสของผูป้ระกอบการ

อสังหาริมทรัพย์ที�จะสรรหาที�ดินเพื�อพ�ันาโครงการโดยคาดว่าอุปสงค์และอุปทานของที�อยู่อาศยัจะยงัคง

ขยายตวัเพิ�มขึ�น เนื�องจากผูป้ระกอบการไดป้รับตวัและเนน้เจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายที�มีความสามารถในการผอ่น

ชาํระไดจ้ริงในกลุ่มปานกลางค่อนขา้งสูง เพื�อลดอตัราการปฏิเสธสินเชื�อจากสถาบนัการเงิน 
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การก่อสร้างอาคารชุดจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1-3 ปี จึงจะแล้วเสร็จและสามารถโอนกรรมสิทธิ� ได ้โดย

ตวัเลขการโอนกรรมสิทธิ� ในปี 2559 และปี 2560 มาจากการขายตั�งแต่ปี 2556-2558 ซึ� งเป็นอาคารชุดแนว

รถไฟฟ้า เมื�อมองสัดส่วนโดยรวมจะพบวา่สัดส่วนปี 2559 และปี 2560 ค่อนขา้งคงที�และแตกแต่งจาก 3 ปีที�ผา่น

มา อาจเนื�องมาจากพ�ติกรรมการอยูอ่าศยัของคนรุ่นใหม่ที�นิยมอาคารชุด ซึ� งตอบโจทยก์ารอยูอ่าศยัในยุคใหม่ ที�

เนน้ความสะดวกในการเดินทาง Life Style และความมีอิสระ 

 การลงทุนระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐยงัเป็นไปอย่างต่อเนื�อง ทั�งระบบรถรางในกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล และระบบถนนและทางด่วน รถไฟฟ้าสายสีม่วงเปิดให้บริการเมื�อเดือนสิงหาคม 2559 และได้

เชื�อมต่อระหว่างสถานีเตาปูนและสถานีบางซื�อเป็นที�เรียบร้อยแล้ว จึงทาํให้สะดวกต่อการใช้งาน ปริมาณ

ผูใ้ชบ้ริการมากขึ�นกวา่เดิมจึงเป็นอานิสงส์ทาํใหอ้สังหาริมทรัพยแ์นวรถไฟฟ้าปิดการขายไดม้ากขึ�น การก่อสร้าง

รถไฟฟ้าส่วนต่อเชื�อมสายสีเขียว สายสีนํ�าเงิน และรถไฟฟ้าใตดิ้นต่อจากสถานีหวัลาํโพง ยงัเป็นไปอยา่งต่อเนื�อง 

ส่วนระบบถนนและทางด่วน ฝั�งตะวนัออกมีการก่อสร้างถนนตดัใหม่ร่มเกล้า-ศรีนครินทร์ ซึ� งจะช่วยระบาย

รถยนตจ์ากถนนรามคาํแหงและมอเตอร์เวยแ์ละเปิดพื�นที�โซนตะวนัออกเพิ�มขึ�น ต่างจงัหวดังานก่อสร้างทาง

หลวงพิเศษหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายไปบา้นฉางและทางหลวงพิเศษสายตะวนัออกเฉียงเหนือเริ�มก่อสร้างแลว้ 

ซึ� งลว้นแต่จะช่วยเปิดพื�นที�ใหม่เพิ�มขึ�นและเป็นผลดีสาํหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

 ตั� งแต่ปลายปี 2559 ถึงปลายปี 2560 เป็นช่วงเวลาที�ชาวไทยทั�งประเทศต้องโศกเศร้ากับการเสด็จ

สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นช่วงที�ประเทศอยูใ่นการไวทุ้กขแ์สดงความ

อาลยั และงดกิจกรรมต่างๆ 

 สําหรับปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินการขยายตวั GDP ประเทศไทยที�ร้อยละ 3.9  ซึ� ง

เท่ากบัปี 2560 หมายความวา่เศรษฐกิจไทยคงยงัอยูใ่นสภาวะการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ทั�งนี� ยงัมีความเสี�ยง

จากปัจจยัภายนอก เช่น การขยายตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 

เศรษฐกิจจีน การส่งออกในเอเซีย ส่วนปัจจยัภายในตอ้งจบัตามองแนวโน้มการขึ�นดอกเบี�ย ทั�งนี� การลงทุนใน

ระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐ จะเพิ�มศักยภาพที�ดินและเปิดทาํเลใหม่ เป็นโอกาสของผูป้ระกอบการ

อสังหาริมทรัพย์ที�จะสรรหาที�ดินเพื�อพ�ันาโครงการโดยคาดว่าอุปสงค์และอุปทานของที�อยู่อาศยัจะยงัคง

ขยายตวัเพิ�มขึ�น เนื�องจากผูป้ระกอบการไดป้รับตวัและเนน้เจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายที�มีความสามารถในการผอ่น

ชาํระไดจ้ริงในกลุ่มปานกลางค่อนขา้งสูง เพื�อลดอตัราการปฏิเสธสินเชื�อจากสถาบนัการเงิน 
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ข้อมูลเกีย่วกบับริษัท 
COMPANY PROFILE 
 
ช่ือบริษทั  : บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีตั้ง  : 86 อาคารสัมมากรเพลส รามค าแหง 
  ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง 
  เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 
  โทรศพัท ์(66) 0 2106 8300 
  โทรสาร  (66) 0 2106 8399 
  E-mail : contact@sammakorn.co.th 
  Website : www.sammakorn.co.th 
ประเภทธุรกิจ  : พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
รอบระยะเวลาบญัชี  : 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 
ทุนจดทะเบียน  : 641,803,026 บาท 
ทุนช าระแลว้  : 641,800,446 บาท 
จ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่าย : หุน้สามญั 641,800,446 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไว ้  : หุน้ละ 1 บาท 
ผูส้อบบญัชี  : บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
  โดย ฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5813 และ/หรือ 
  นางชลรส  สันติอศัวราภรณ์ 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 และ/หรือ 
  นางสาวศิราภรณ์   เอ้ืออนนัตก์ุล 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844  
  ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137  
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศพัท ์(66) 0 2264 9090 
  โทรสาร  (66) 0 2264 0789-90 
นายทะเบียนบริษทั  : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  เลขท่ี 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก 
  ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท ์(66) 0 2009 9000 
  โทรสาร  (66) 0 2009 9992 
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สถาบนัการเงิน  : 1. ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
  2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
  3. ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
  4. ธนาคารทหารไทยจ ากดั (มหาชน) 
   
Company Name  : Sammakorn PCL 
Location  : 86 Sammakorn Place Ramkhamhaeng  
  Ramkhamhaeng Road, 
  Saphansoong Bangkok 10240 
  Tel.   (66) 0 2106 8300 
  Fax.  (66) 0 2106 8399 
  E-mail : contact@sammakorn.co.th 
  Website : www.sammakorn.co.th 
Type of Business  : Real Estate Development 
Accounting Period  : January 1 – December 31 
Registered Capital  : Baht 641,803,026  
Paid-up Capital  : Baht 641,800,446  
Issue Capital Shares  : 641,800,446 Ordinary shares 
Par Value  : Baht 1 per share 
Auditor  : EY Office Limited 
 By Mr. Chatchai Kasemsrithanawat 
    Certified public accountant registration no. 5813 and/or 
  Mrs Chonlaros Suntiasvaraporn 
 Certified public accountant registration no. 4523 and/or 
 Miss Siraporn Ouaanunkun 
 Certified public accountant registration no. 3844  
 33rd Floor, Lake Rajada Office Complex,  193/136-137  
 Rajadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110 
 Tel.  (66) 0 2264 9090 
 Fax. (66) 0 2264 0789-90 
Securities Resgistrar  : Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
  93 The Stock Exchange of  
  Thailand Building 14  Floors, 
  Rajadapisek Road, DinDang  
  Bangkok 10400, Thailand 
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  Tel.  (66) 0 2009 9000 
  Fax.  (66) 0 2009 9992 
Banks  : 1.Siam Commercial Bank PCL 
  2.Bank of Ayudhya PCL 
  3.Kasikorn Bank PCL 
  4.TMB BANK PCL 
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ  
Shareholding and Management Structure
ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Management Discussion and Analysisคําอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ  

 MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 

 

ถึงแมอ้ตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2560 จะมีการปรับตวัดีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง  แต่ในภาคส่วน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์องปี 2560 มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ� ที�อยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลลดลงเมื�อเทียบ

กบัปีก่อน ปัญหาภาระหนี� ครัวเรือน ยงัคงส่งผลกระทบต่อการพิจารณาไม่ปล่อยสินเชื�อของธนาคารพาณิชยห์รือให้

สินเชื�อไดไ้ม่เตม็จาํนวนที�ลูกคา้ตอ้งการ 

ผลการดาํเนินงานปี 2560 บริษทัฯ มีรายไดร้วม 1,212 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปีก่อนลดลง 35 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 2.81 เนื�องจากมีรายการที�มิไดเ้กิดขึ�นประจาํ คือ ในปี 2559 บริษทัฯ มีรายการบนัทึกรับรู้อาคารและรายได้

จากการรับโอนอาคารตามมูลค่ายติุธรรม จาํนวน 80 ลา้นบาท มาเป็นสินทรัพยข์องบริษทัฯ ตามสัญญาเช่าที�สิ�นสุดลง    

ในปี 2560 บริษทัฯ มีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายรวมเพิ�มขึ�น 12 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.12 เมื�อเทียบกบัปีก่อน

มาจากตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพยที์�เพิ�มขึ�น 13 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.99 ซึ� งเป็นการเพิ�มขึ�นที�สอดคลอ้ง

กบัรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยที์�เพิ�มขึ�น ดา้นตน้ทุนใหเ้ช่าและบริการลดลง 13 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.95  

เนื�องจากปี 2559 มีการซ่อมบาํรุงและปรับปรุงพื�นที�เช่า ส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ�มขึ�น 12 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 5.19 เกิดจากการซ่อมแซมสาธารณูปโภคในโครงการเพื�อเตรียมส่งมอบพื�นที�ส่วนกลางให้กบันิติบุคคล

หมู่บา้นจดัสรรในอนาคต มีผลให้กาํไรสุทธิของบริษทัฯในปี 2560 เท่ากบั 56 ลา้นบาท  เทียบกบัปีก่อนมีจาํนวน 103 

ลา้นบาท หรือลดลง 47 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 45.63 โดยคิดเป็นอตัรากาํไรต่อหุ้นในปี 2560 และปี 2559 ที� 0.09 และ 

0.16 บาทตามลาํดบั 

ในปี 2560 เมื�อเทียบกบัปี 2559 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมลดลง จาํนวน 51 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.33 โดยใน

ปี 2560 มีจาํนวนสินทรัพยร์วม 3,797 ลา้นบาท เทียบจากปีก่อนมีจาํนวน 3,848 ลา้นบาท โดยที�สินทรัพยห์มุนเวียนที�

เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นจาก 27 ล้านบาทในปี 2559  เป็น 45 ล้านบาทในปี 2560  ตน้ทุนการพฒันา

โครงการอสังหาริมทรัพยเ์พิ�มขึ�นจาก 2,116 ลา้นบาทในปี 2559  เป็น 2,404 ลา้นบาทในปี 2560 เป็นผลจากการนาํที�ดิน

รอการพฒันาที�อยู่ในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในปี 2559 นาํมาพฒันาโครงการในปี 2560 อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ยงัคง

นโยบายควบคุมสต๊อกบา้นให้มีอยู่ในปริมาณที�เหมาะสม ส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ในปี 2560 บริษทัฯ สามารถปิด

บญัชีเงิน�ากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนัที�คา้งอยูจ่าํนวน 10 ลา้นบาทลงได ้

 บริษทัฯ มีหนี� สินรวมลดลง 105 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.59 โดยในปี 2560 มีจาํนวนหนี� สินรวม 1,488 ลา้น

บาท เทียบจากปีก่อนมีจาํนวน 1,593 ลา้นบาท ดว้ยบริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดัหาเงินวงเงินสินเชื�อระยะยาวเขา้มาเพิ�มเติม

เพื�อปรับลดเงินสินเชื�อระยะสั�นประเภทตั�วแลกเงิน และเพื�อรักษาสภาพคล่องตามนโยบาย ทั�งนี�  บริษทัฯ ตระหนกัดีถึง

การบริหารเงินสดให้มีความสอดคลอ้งระหวา่งรายไดแ้ละเงินกูร้ะยะสั�นมีการดูแลการบริหารเงินสดอยา่งรอบคอบ และ

ไดจ้ดัเตรียมวงเงินสํารองเพื�อใ�้ในกิจการ อตัราส่วนหนี� สินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ปี 2560 เท่ากบั 0.64 ลดลงจากปี 

2559 ที�มีอตัรา 0.71 และยงัอยูใ่นเกณ�ที์�เหมาะสมกบัสถานการณ์เศรษฐกิจและนโยบายของบริษทัฯ 

ส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ�มขึ�น จาํนวน 55 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.44 จาํนวน โดยในปี2560 มีส่วนของผูถื้อหุ้น 

2,309 ลา้นบาท เทียบจากปีก่อนมีจาํนวน 2,254 ลา้นบาท 
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การบริหารเงินสดให้มีความสอดคลอ้งระหวา่งรายไดแ้ละเงินกูร้ะยะสั�นมีการดูแลการบริหารเงินสดอยา่งรอบคอบ และ

ไดจ้ดัเตรียมวงเงินสํารองเพื�อใ�้ในกิจการ อตัราส่วนหนี� สินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ปี 2560 เท่ากบั 0.64 ลดลงจากปี 

2559 ที�มีอตัรา 0.71 และยงัอยูใ่นเกณ�ที์�เหมาะสมกบัสถานการณ์เศรษฐกิจและนโยบายของบริษทัฯ 

ส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ�มขึ�น จาํนวน 55 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.44 จาํนวน โดยในปี2560 มีส่วนของผูถื้อหุ้น 

2,309 ลา้นบาท เทียบจากปีก่อนมีจาํนวน 2,254 ลา้นบาท 
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