






นโยบายความรับผิดชอบ ต�อสังคม
     บริษัทฯ กำหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมควบคูไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดวยการใสใจดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และใหการ

สนับสนุนชวยเหลือชุมชนสังคมโดยรวม สอดคลองกับการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและการแบงปน ไมกระทำสิ่งที่เปน ผลเสียตอสังคมทั้ง

ทางตรงและทางออม กระทำสิ่งที่ดีเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม ตามกำลังความสามารถ 

     โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนจะเขาไปมีบทบาทกับกิจกรรมชวยเหลือสังคมดังกลาว ดวยความรวมมือรวมใจกันทำกิจกรรม ที่เปน

ประโยชนตอชุมชน และสังคมภาคสวนอยางมุงมั่น และกำหนดใหมีการติดตามการดำเนินงานในกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อการ

พัฒนาสังคมใหมีการเติบโตอยางย่ังยืน 

CSR

เพื่อเปนสวนหนึ่งในการจัดหา และรวมบริจาคโลหิต 

ใหศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 

18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนยการคา สัมมากรเพลส 

รามคำแหง 110 

กิจกรรมเพ�่อสังคม ร�วมบร�จาคโลหิตกับ
สภากาชาดไทย

เพื่อเปนสวนหนึ่งในการจัดหา และรวมบริจาคโลหิต

ใหศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย เนื่องใน

เทศกาลวันแมแหงชาติ  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 

ณ ศูนยการคา สัมมากรเพลส รามคำแหง 110 

กิจกรรมเพ�่อสังคม ร�วมบร�จาคโลหิตกับ
สภากาชาดไทย



นโยบายความรับผิดชอบ ต�อสังคม
     บริษัทฯ กำหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมควบคูไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดวยการใสใจดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และใหการ

สนับสนุนชวยเหลือชุมชนสังคมโดยรวม สอดคลองกับการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและการแบงปน ไมกระทำสิ่งที่เปน ผลเสียตอสังคมทั้ง

ทางตรงและทางออม กระทำสิ่งที่ดีเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม ตามกำลังความสามารถ 

     โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนจะเขาไปมีบทบาทกับกิจกรรมชวยเหลือสังคมดังกลาว ดวยความรวมมือรวมใจกันทำกิจกรรม ที่เปน

ประโยชนตอชุมชน และสังคมภาคสวนอยางมุงมั่น และกำหนดใหมีการติดตามการดำเนินงานในกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อการ

พัฒนาสังคมใหมีการเติบโตอยางย่ังยืน 

CSR

เพื่อเปนสวนหนึ่งในการจัดหา และรวมบริจาคโลหิต 

ใหศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 

18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนยการคา สัมมากรเพลส 

รามคำแหง 110 

กิจกรรมเพ�่อสังคม ร�วมบร�จาคโลหิตกับ
สภากาชาดไทย

เพื่อเปนสวนหนึ่งในการจัดหา และรวมบริจาคโลหิต

ใหศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย เนื่องใน

เทศกาลวันแมแหงชาติ  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 

ณ ศูนยการคา สัมมากรเพลส รามคำแหง 110 

กิจกรรมเพ�่อสังคม ร�วมบร�จาคโลหิตกับ
สภากาชาดไทย

CSR

เพื่อเปนสวนหนึ่งในการจัดหา และรวมบริจาคโลหิต 

ใหศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย เม่ือวันที่ 

16 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนยการคา สัมมากรเพลส 

รามคำแหง 110 

กิจกรรมเพ�่อสังคม ร�วมบร�จาคโลหิตกับ
สภากาชาดไทย

เพื่อนำสิ่งของตางๆทั้งของใหมและมือสอง ไดแก  ตุกตา 

,เสื้อผากันหนาว, ของเลน, ผาหม, หนังสือ , อุปกรณการ

เรียน รวมทั้ง อุปกรณคอมพิวเตอรที่ไมไดใชงาน  นำมา

เปลี่ยนเปนโอกาสทางการศึกษาใหกับเด็กๆทั่วประเทศ  

ในกิจกรรม “ โครงการเหลือ-ขอ หนาวนี้เพื่อนองๆ เมื่อ

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ศูนยการคา สัมมากรเพลส 

รามคำแหง 110

กิจกรรมเพ�่อสังคม  บร�จาคสิ�งของหน�าหนาว และ
อุปกรณ�คอมพ�วเตอร� 
โครงการ เหลือ – ขอ ร�วมกับ มูลนิธิบ�านนกขมิ�น

3 2561

กิจกรรมเพื่อสังคม รวมบร�จาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

4 2561
กิจกรรมเพื่อสังคม บร�จาคสิ่งของหนาหนาว และอุปกรณคอมพิวเตอร 

โครงการ เหลือ - ขอ รวมกับมูลนิธ�บานนกขมิ้น
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ข�อมลูทางการเง�น 
FINANCIAL INFORMATION 

            ณ 31 ธันวาคม 2561 / As at December 31, 2018                                                                                                                                  
          หน่วย: พนับาท / Unit: Thousand Baht 

ผลการดาํเนินงาน Operating Performance 2559/2016 2560/2017 2561/2018 

รายไดจ้ากการขาย Sales revenue 882,823 937,493 1,105,847 
รายไดร้วม Total  revenue 1,246,859     1,211,978     1,394,297     
ตน้ทุนขาย Cost  of real estate  sales 654,308 667,079 802,794 
ตน้ทุนรวม 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 

Total Cost  
Selling & administrative expenses 

841,197 
230,932 

841,176 
242,655 

989,492 
234,919 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน  
    และภาษีเงินได ้

EBIT 174,730 128,148 169,886 

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

102,826 56,137 81,982 

สินทรัพยร์วม Total assets 3,847,562 3,797,329 4,544,681 
หนี� สินรวม Total liabilities 1,593,175 1,487,894 2,085,837 
ทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้ Issued and paid-up share capital 589,410 641,800 641,800 
ส่วนของผูถื้อหุน้ Shareholders’ equity 2,254,388 2,309,435 2,458,844 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ Book value  per share  3.82 3.60 3.83 
กาํไรต่อหุน้ Earnings per share 0.16 0.09 0.13 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) Dividend/share (Baht) 0.10 0.05 0.07 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) Current ratio (times) 2.05 3.33 2.27 
อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 
อตัราส่วนหนี� สินต่อสินทรัพย ์(ร้อยละ) 

Debt to equity (times) 
Debt  to total asset ratio (%) 

0.71 
41.41 

0.64 
39.18 

0.85 
45.90 

อตัรากาํไรขั�นตน้ (ร้อยละ) Gross  profit  margin (%) 26.71 30.24 27.75 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (ร้อยละ) Operation profit  margin (%) 14.01 10.57 12.18 
อตัรากาํไรสุทธิ (ร้อยละ) Net  profit  margin (%) 8.25 4.63 5.88 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ร้อยละ) Return on equity (%) 4.56 2.43 3.47 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ร้อยละ) Return on assets (%) 2.67 1.48 1.80 
     

 



SAMMAKORN ANNUAL REPORT 2018  6

รายงานของคณะกรรมการ
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

นายพิพิธ  พิชัยศรทัต
ประธานกรรมการ

นายพ�พ�ธ  พ�ชัยศรทัต
ประธานกรรมการ

 เศรษฐกิจไทยในป 2561 ขยายตัวรอยละ 4.2 สูงกวาป 2560 ท่ีขยายตัวรอยละ 3.9 (ท่ีมา : รายงานนโยบายการ

เงิน ฉบับเดือนธันวาคม 2561 ธนาคารแหงประเทศไทย) ผลจากการสงออก ธุรกิจทองเท่ียว และการลงทุนระบบสาธารณูปโภค 

ของภาครัฐ เปนหลัก

 สำหรับภาพรวมของตลาดท่ีอยูอาศัยในป 2561 ท้ังป ขอมูลจากศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยแสดงสถานการณตลาด 

ที่อยูอาศัยทั้งในดานอุปสงคและอุปทานปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 ผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศ โดยยอดการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑลป 2561 สูงกวาป 2560 กวา 

รอยละ 30  

  ผลประกอบการในป 2561 ของ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) มีรายไดรวม 1,394 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก

ป 2560 รอยละ 15.0 และยอดกำไรสุทธิ 82 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 รอยละ 46.4 และเปนกำไรตอหุนเทากับ 

0.13 บาท โครงสรางรายไดหลักของบริษัทฯ รอยละ 79 มาจากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย และรอยละ 19 มาจากธุรกิจ

การใหเชาและบริการ

 สำหรับ 2562 คาดวาเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโนมการขยายตัวท่ีชะลอลง ท่ีรอยละ 4.0 สวนหน่ึงมาจากการสงออก

สินคามีแนวโนมขยายตัวชะลอลงตามอุปสงคโลก บวกกับผลกระทบจากสงครามทางการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน 

การสงออกบริการมีแนวโนมฟนตัวอยางตอเนื่องจากไตรมาสที่ 4 ป 2561 ที่นักทองเที่ยวชาวจีนลดลงอยางมีนัยยะ การ

บริโภคภาคเอกชนมีแนวโนมใกลเคียงกับปกอน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงยังคงใหความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง 

โดยคำนึงถึงปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกประเทศที่อาจสงผลกระทบตอการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ตลอดจน

ทิศทางดอกเบี้ยและนโยบายภาครัฐที่จะมีผลกระทบตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณทานผูถือ

หุน ลูกบาน พนักงาน คูคา สถาบันการเงิน และผูเกี่ยวของทุกทาน ที่ใหการสนับสนุนดวยดีมาตลอด และจะควบคุมดูแล

กิจการดวยคุณธรรม ธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อใหบริษัทฯ เติบโตอยางมั่นคงและคงชื่อเสียงของบริษัทฯ ใหดีเยี่ยมตลอดไป       
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รายงานของคณะกรรมการ
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

นายพิพิธ  พิชัยศรทัต
ประธานกรรมการ

นายพ�พ�ธ  พ�ชัยศรทัต
ประธานกรรมการ

 เศรษฐกิจไทยในป 2561 ขยายตัวรอยละ 4.2 สูงกวาป 2560 ท่ีขยายตัวรอยละ 3.9 (ท่ีมา : รายงานนโยบายการ

เงิน ฉบับเดือนธันวาคม 2561 ธนาคารแหงประเทศไทย) ผลจากการสงออก ธุรกิจทองเท่ียว และการลงทุนระบบสาธารณูปโภค 

ของภาครัฐ เปนหลัก

 สำหรับภาพรวมของตลาดท่ีอยูอาศัยในป 2561 ท้ังป ขอมูลจากศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยแสดงสถานการณตลาด 

ที่อยูอาศัยทั้งในดานอุปสงคและอุปทานปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 ผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศ โดยยอดการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑลป 2561 สูงกวาป 2560 กวา 

รอยละ 30  

  ผลประกอบการในป 2561 ของ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) มีรายไดรวม 1,394 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก

ป 2560 รอยละ 15.0 และยอดกำไรสุทธิ 82 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 รอยละ 46.4 และเปนกำไรตอหุนเทากับ 

0.13 บาท โครงสรางรายไดหลักของบริษัทฯ รอยละ 79 มาจากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย และรอยละ 19 มาจากธุรกิจ

การใหเชาและบริการ

 สำหรับ 2562 คาดวาเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโนมการขยายตัวท่ีชะลอลง ท่ีรอยละ 4.0 สวนหน่ึงมาจากการสงออก

สินคามีแนวโนมขยายตัวชะลอลงตามอุปสงคโลก บวกกับผลกระทบจากสงครามทางการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน 

การสงออกบริการมีแนวโนมฟนตัวอยางตอเนื่องจากไตรมาสที่ 4 ป 2561 ที่นักทองเที่ยวชาวจีนลดลงอยางมีนัยยะ การ

บริโภคภาคเอกชนมีแนวโนมใกลเคียงกับปกอน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงยังคงใหความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง 

โดยคำนึงถึงปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกประเทศที่อาจสงผลกระทบตอการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ตลอดจน
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หุน ลูกบาน พนักงาน คูคา สถาบันการเงิน และผูเกี่ยวของทุกทาน ที่ใหการสนับสนุนดวยดีมาตลอด และจะควบคุมดูแล

กิจการดวยคุณธรรม ธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อใหบริษัทฯ เติบโตอยางมั่นคงและคงชื่อเสียงของบริษัทฯ ใหดีเยี่ยมตลอดไป       
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โครงสร�างการถอืหุ�นและการจัดการ 
SHAREHOLDING AND MANAGEMENT STRUCTURE 

 
โครงสร้างการถือหุ้น / SHAREHOLDING STRUCTURE  
 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 641,800,446 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 641,800,446 หุน้ มูลค่าที�ตราไว ้หุน้ละ 
1 บาท เป็นทุนชาํระแลว้จาํนวน 641,800,446 ลา้นบาท  

กลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพกัโอนหุ้น เมื�อวนัที� 2 พฤษภาคม 2561 
ชื�อ 

Name 
จํานวนหุ้น 

No.of shares 
ร้อยละ 

% 
1. บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) 
    RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED  

309,698,707 48.25 

2. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคพ็ 
    ABERDEEN  SMALL CAP  

37,273,758 5.81 

3. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH  22,954,891 3.58 
4. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท  
    ABERDEEN GROWTH FUND 

22,394,669 3.49 

5. น.ส.พีระขวญั ขนัเจริญสุข 
    Ms. Peerakuan Khancharoensuk   

21,282,924 3.32 

6. น.ส.พิมอุมา เจนธรรมนุกูล 
    Miss Pimauma  Janetumnugul   

21,113,756 3.29 

7. น.ส.เมทนี สุคนธรักษ ์  
    Ms. Maetanee Sukontarug 

17,117,711 2.67 

8. นายศิริวฒัน์ อนนัตคู์ศรี  
    Mr. Siriwat Anankusri 

13,000,000 2.03 

9. ท่านผูห้ญิงทศันาวลยั ศรสงคราม 
    Thanpuying Dhasanawalaya Sornsongkram 

12,692,742 1.98 

10. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH  12,610,878 1.96 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลผูถื้อหุน้ที�เป็นปัจจุบนัไดจ้าก Website ของบริษทัก่อนการประชุมสามญั    

                  ผูถื้อหุน้ประจาํปี  
 



                                                                                                   

การจัดการ / MANAGEMENT 
โครงสร้างการจัดการ / MANAGEMENT STRUCTURE 
 โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย จาํนวน 4 
ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการ    
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน   

  คณะกรรมการบริษัท  Board of Directors   
1. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั 

ประธานกรรมการ 
 
 

2. ประธานกรรมการ 
 

3. บริหารคว 

1. Mr.Bibit Bijaisoradat 
               Chairman  

 
 Member 

2. นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล 
กรรมการ 

2. Mr.Satja  Janetumnugul    
Director  

3. นายธวชั  อึ�งสุประเสริฐ 
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  

- นางสุพรรณี   ตณัไชยศรีนคร: เลขานุการบริษทั 
 

 คณะกรรมการบริหาร                                       Executive Committee 
1. นายธวชั  อึ�งสุประเสริฐ 

ประธานกรรมการบริหาร 
1. Mr.Tawat  Ungsuprasert 

Executive Committee Chairman 
2. นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล 

กรรมการบริหาร  
2. Mr.Satja  Janetumnugul    

Executive Director  
3. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั 

กรรมการบริหาร 
3. Mr.Bibit Bijaisoradat 

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

กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
4. Mr.Kittipol Pramoj Na Ayudhya 

Executive Director and Managing Director 
- นางสาวอิสรียา  สดมณี : เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
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          คณะกรรมการตรวจสอบ  Audit Committee    
1. นายธวชัชยั  ช่องดารากุล 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
1. Mr.Tawatchai Chongdarakul  

Audit Committee Chairman 
      2. นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์

กรรมการตรวจสอบ 
2. Mr.Anuthip  Krairiksh 

Audit Committee Member 
 

 
 

3. นางกุณฑลา  ศศะสมิต* 
กรรมการตรวจสอบ 

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

- นางสาววาสนา มินมูฮาํหมดั : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง   Risk Management Committee 
1. นายธวชัชยั  ช่องดารากุล 

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
1. Mr.Tawatchai Chongdarakul 

Risk Management Committee Chairman 
2. นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์

กรรมการบริหารความเสี�ยง 
2. Mr.Anuthip  Krairiksh 

Risk Management  Member 
 
 

3. นางกุณฑลา  ศศะสมิต 
กรรมการตรวจสอบ 

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

   (ลาออกจากจากตาํแหน่งเมื�อ 31 สิงหาคม 2561) 
- นางสาววาสนา มินมูฮาํหมดั  : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
   (เขา้รับตาํแหน่งเมื�อวนัที� 1 กนัยายน 2561) 

 
คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน   Nomination and Remuneration Committee  

1.  นายธวชัชยั  ช่องดารากุล 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน 

1. Mr.Tawatchai  Chongdarakul  
Nomination and Remuneration Committee  
Chairman 

      2. นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์
 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

2.  

2     Mr.Anuthip  Krairiksh  
Nomination and Remuneration Committee 

Member 
 

3. นางกุณฑลา  ศศะสมิต 
 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

4.  
5.        กรรมการอิสระ 

3     Mrs.Koonthala  Sasasmit 
Nomination and Remuneration Committee 

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

กรรมการผูจ้ดัการ 
�. Mr.Kittipol  Pramoj Na Ayudhya                  

Managing Director 
2. นายณพน  เจนธรรมนุกูล 

รองกรรมการผูจ้ดัการ  
ผูจ้ดัการทั�วไป สายงานพฒันาธุรกิจ และ
การตลาด (รักษาการ) 

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

3. นางสุพรรณี   ตณัไชยศรีนคร 
ผูจ้ดัการทั�วไป สายงานบริหารและการเงิน 

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

4. นายวสันต ์  ซื�อตรง                                       
ผูจ้ดัการทั�วไป สายงานก่อสร้างและบริการ 

4. Mr.Wasun  Sutrong                                                     
General Manager (Construction Management 
& Service Function) 
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ประวตัิคณะกรรมการ และผู้บริหาร 
 
ชื�อ-นามสกลุ นายพพิธิ  พชัิยศรทตั   
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร 
วนัที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ  11 เมษายน 2545 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 27  ตุลาคม  2504 
อายุ 57  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ที�อยู่ 1174  ถนนพระรามที� 4  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ประวตักิารศึกษา พฒันบริหารศาสตร์ มหาบณัฑิต  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
  รัฐศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP) 
การอบรมอื�นๆในปี 2561 ไม่มี 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 17 ปี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 10/10 ครั� ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 19/22 ครั� ง (คณะกรรมการบริหาร) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที�   1 ม.ค.2561 148,454 หุน้ ร้อยละ 0.023  
ณ วนัที� 31 ธ.ค.2561 144,822 หุน้ ร้อยละ 0.023   
การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบันในกจิการอื�น 

บริษัทจดทะเบียน 
(จาํนวน) 

กจิการอื�นๆ(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จาํนวน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน/
เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของบริษัท (จาํนวน) 

1 3 - 
ประสบการณ์การทาํงานอื�น  
 2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั รวมทนุไทย จาํกดั 
 2543 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั สุวรรณชาด จาํกดั 
 2539 – ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั 
 2543 – 2560 รองผูอ้าํนวยการโครงการพฒันาส่วนพระองค ์  
 2543 – 2560 ผูช่้วยผูจ้ดัการ สาํนกังานจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์
            ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น  
 2552 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ   
                                                              บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
 2544 – 9 กรกฎาคม 2561 ประธานกรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการนโยบายและกลยทุธ/์ 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที�ผา่นมา 
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ชื�อ-นามสกลุ นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล 
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหาร 
วนัที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 12 ธนัวาคม 2555 
วนั/เดือนปีเกดิ 5  กนัยายน  2497    
อายุ  64 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ที�อยู่ 378/2  ถนนชลนิเวศน์  แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 
ประวตักิารศึกษา  วศ.บ.ไฟฟ้า  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ (ธนบุรี)  
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP) 20/2004   
การอบรมอื�นๆในปี 2561  ไม่มี 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ  7 ปี 
การเข้าร่วมประชุมปี 2561 9/10 ครั� ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 20/22 ครั� ง (คณะกรรมการบริหาร) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที� 31 ธ.ค.2561 ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบันในกจิการอื�น 

บริษัทจดทะเบียน 
(จาํนวน) 

กจิการอื�นๆ(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จาํนวน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน/
เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของบริษัท (จาํนวน) 

1 6 - 
ประสบการณ์การทาํงานอื�น  
 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั 
 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั, บริษทั ซุปเปอร์เพียวแก๊ส จาํกดั 
 2544 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั, บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั 
 2541 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั  
 2550 – 2552, 2557 กรรมการ บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั 
 2549 – 2553    กรรมการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
 2546 – 2556  กรรมการ บริษทั เพียวซิลิกา มายนิ�ง จาํกดั, บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั 
 2545 – 2556  กรรมการ บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั, บริษทั ทศทิศโลจิสติกส์ จาํกดั 
 2544 – 2557 กรรมการ บริษทั จตุรทิศ ขนส่ง จาํกดั 
 2538 – 2556  กรรมการ บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั  
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น  
 2538 – ปัจจุบนั  กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที�ผา่นมา 
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ชื�อ-นามสกลุ นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล 
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหาร 
วนัที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 12 ธนัวาคม 2555 
วนั/เดือนปีเกดิ 5  กนัยายน  2497    
อายุ  64 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ที�อยู่ 378/2  ถนนชลนิเวศน์  แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 
ประวตักิารศึกษา  วศ.บ.ไฟฟ้า  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ (ธนบุรี)  
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP) 20/2004   
การอบรมอื�นๆในปี 2561  ไม่มี 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ  7 ปี 
การเข้าร่วมประชุมปี 2561 9/10 ครั� ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 20/22 ครั� ง (คณะกรรมการบริหาร) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที� 31 ธ.ค.2561 ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบันในกจิการอื�น 

บริษัทจดทะเบียน 
(จาํนวน) 

กจิการอื�นๆ(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จาํนวน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน/
เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของบริษัท (จาํนวน) 

1 6 - 
ประสบการณ์การทาํงานอื�น  
 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั 
 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั, บริษทั ซุปเปอร์เพียวแก๊ส จาํกดั 
 2544 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั, บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั 
 2541 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั  
 2550 – 2552, 2557 กรรมการ บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั 
 2549 – 2553    กรรมการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
 2546 – 2556  กรรมการ บริษทั เพียวซิลิกา มายนิ�ง จาํกดั, บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั 
 2545 – 2556  กรรมการ บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั, บริษทั ทศทิศโลจิสติกส์ จาํกดั 
 2544 – 2557 กรรมการ บริษทั จตุรทิศ ขนส่ง จาํกดั 
 2538 – 2556  กรรมการ บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั  
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น  
 2538 – ปัจจุบนั  กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที�ผา่นมา 
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ชื�อ-นามสกลุ นายธวชัชัย  ช่องดารากลุ   
ประเภทกรรมการ กรรมการอสิระ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน/ 
 ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง และประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนัที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 10 มกราคม 2557 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 19  มิถุนายน 2504 
อายุ 57  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ที�อยู่ 35 ซอยร่มเกลา้ 6 ถนนร่มเกลา้ แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ประวตักิารศึกษา นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (น.ม.) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 นิติศาสตร์บณัฑิต (น.บ.) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Advance Audit Committee Program (AACP), Directors Accreditation Program (DAP) 
การอบรมอื�นๆในปี 2561  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL), Role of the Nomination and 

Governance Committee (RNG) 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 5 ปี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 10/10 ครั� ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 7/7 ครั� ง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 4/4 ครั� ง (คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง) 
 1/1 ครั� ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที� 31 ธ.ค.2561 ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบันในกจิการอื�น 

บริษัทจดทะเบียน 
(จาํนวน) 

กจิการอื�นๆ(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จาํนวน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน/
เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของบริษัท (จาํนวน) 

- - - 
ประสบการณ์การทาํงานอื�น 

2548 – ปัจจุบนั ผูช้าํนาญการในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และไกล่เกลี�ยขอ้พิพาท 
2543 – ปัจจุบนั ทนายความอิสระ 

 - ทนายความวา่ความคดีอาญา และคดีแพง่  
 - คดีเกี�ยวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 - คดีแพง่ทุนทรัพยสู์ง  
 - คดีทางธุรกิจทั�วไป 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที�ผา่นมา 
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ชื�อ-นามสกลุ นายอนุทพิย์  ไกรฤกษ์   
ประเภทกรรมการ กรรมการอสิระ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการสรรหา 

และพจิารณาค่าตอบแทน 
วนัที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 17 กมุภาพนัธ์ 2548 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 23  มกราคม  2492 
อายุ 69  ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
ที�อยู่ 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) 
การอบรมอื�นๆในปี 2561 ไม่มี 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 14 ปี  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 4/10 ครั� ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 5/7 ครั� ง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 2/4 ครั� ง (คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง) 
 1/1 ครั� ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน)  
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที�   1 ม.ค.2561 217,777 หุน้ ร้อยละ 0.034 
ณ วนัที� 31 ธ.ค. 2561 217,777 หุน้ ร้อยละ 0.034 
การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบันในกจิการอื�น 

บริษัทจดทะเบียน 
(จาํนวน) 

กจิการอื�นๆ(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จาํนวน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน/
เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของบริษัท (จาํนวน) 

- 1 - 
ประสบการณ์การทาํงานอื�น   
 2535 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จาํกดั 
 2552 – 2556  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษทั A. Host จาํกดั  
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที�ผา่นมา 
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ชื�อ-นามสกลุ นายอนุทพิย์  ไกรฤกษ์   
ประเภทกรรมการ กรรมการอสิระ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการสรรหา 

และพจิารณาค่าตอบแทน 
วนัที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 17 กมุภาพนัธ์ 2548 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 23  มกราคม  2492 
อายุ 69  ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
ที�อยู่ 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) 
การอบรมอื�นๆในปี 2561 ไม่มี 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 14 ปี  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 4/10 ครั� ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 5/7 ครั� ง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 2/4 ครั� ง (คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง) 
 1/1 ครั� ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน)  
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที�   1 ม.ค.2561 217,777 หุน้ ร้อยละ 0.034 
ณ วนัที� 31 ธ.ค. 2561 217,777 หุน้ ร้อยละ 0.034 
การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบันในกจิการอื�น 

บริษัทจดทะเบียน 
(จาํนวน) 

กจิการอื�นๆ(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จาํนวน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน/
เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของบริษัท (จาํนวน) 

- 1 - 
ประสบการณ์การทาํงานอื�น   
 2535 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จาํกดั 
 2552 – 2556  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษทั A. Host จาํกดั  
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที�ผา่นมา 
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ชื�อ-นามสกลุ นายธวชั  อึ�งสุประเสริฐ 
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหาร 
วนัที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 4 เมษายน 2556 
วนั/เดือนปีเกดิ 30 ตุลาคม 2489   
อายุ  72 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ที�อยู่ 584  ถนนเตชะวนิช  แขวงบางซื�อ  กรุงเทพฯ 10800 
ประวตักิารศึกษา  วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP)   
การอบรมอื�นๆในปี 2561  ไม่มี 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ  6 ปี 
การเข้าร่วมประชุมปี 2561 10/10 ครั� ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 22/22 ครั� ง (คณะกรรมการบริหาร) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที� 31 ธ.ค.2561 ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบันในกจิการอื�น 

บริษัทจดทะเบียน 
(จาํนวน) 

กจิการอื�นๆ(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จาํนวน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน/
เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของบริษัท (จาํนวน) 

- - - 
ประสบการณ์การทาํงานอื�น  
 2555 – 2556  กรรมการ  บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั 
 2555 – 2556  กรรมการ  บริษทั เพียวซิลิกา มายนิ�ง จาํกดั 
 2555 – 2556 กรรมการ  บริษทั จตจุกัร ออยล ์จาํกดั 
 2555 – 2556 กรรมการ  บริษทั ไทยควอทซ์ มายนิ�ง จาํกดั 
 2555 – 2556  กรรมการ  บริษทั ทศทิศโลจิสติกส์ จาํกดั  
 2555 – 2556  กรรมการ  บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั   
 2555 – 2556  กรรมการ  บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั 
 2555 – 2556  กรรมการ  บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั 
 2553 – 2556  กรรมการ  บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั 
 2548 – 2556  กรรมการ  บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น  
 2542 – 2556  กรรมการ  บริษทั เชอร์วูด้เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที�ผา่นมา 
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ชื�อ-นามสกลุ นางกณุฑลา  ศศะสมติ 
ประเภทกรรมการ กรรมการอสิระ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการสรรหา 

และพจิารณาค่าตอบแทน 
วนัที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 1 มิถุนายน 2559 
วนั/เดือนปีเกดิ 17 ตุลาคม 2500 
อายุ  62 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ที�อยู่ 94/55 หมู่บา้นฟลอร่าวลิล ์ถ.สุวนิทวงค ์แขวงลาํผกัชี เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530 
ประวตักิารศึกษา  ปริญญาโท  UNIVERSITY OF ARIZONA (M.S. FINANCE) 
 ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย (บญัชีบณัฑิต)  
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP) 
การอบรมอื�นๆในปี 2561  Risk Management Program for Corporate Leaders ( RCL) 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ  2 ปี 
การเข้าร่วมประชุมปี 2561 9/10 ครั� ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 7/7 ครั� ง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 4/4 ครั� ง (คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง)  
 1/1 ครั� ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที� 31 ธ.ค.2561 ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบันในกจิการอื�น 

บริษัทจดทะเบียน 
(จาํนวน) 

กจิการอื�นๆ(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จาํนวน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน/
เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของบริษัท (จาํนวน) 

- - - 
ประสบการณ์การทาํงานอื�น  

2551 – 2558                 เลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   ศาลรัฐธรรมนูญ                                                                 
2559 – 2541       บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
2537 – 2541                - ผูจ้ดัการธุรกิจเครือบางจาก สาํนกังานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
     ปฏิบติังาน 2  บริษทัในเครือบริษทับางจากฯในตาํแหน่งดงัต่อไปนี�              
                                                               -  รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บางจากกรีนเนท จาํกดั   
 -  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษทับางจากกรีนไลนจ์าํกดั     
    -  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษทับางจากกรีนเนท จาํกดั                                    

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น   
 2552 – 10 กรกฏาคม 2561                 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
ข้อพพิาททางกฎหมาย  ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที�ผา่นมา 
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ชื�อ-นามสกลุ นางกณุฑลา  ศศะสมติ 
ประเภทกรรมการ กรรมการอสิระ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการสรรหา 

และพจิารณาค่าตอบแทน 
วนัที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 1 มิถุนายน 2559 
วนั/เดือนปีเกดิ 17 ตุลาคม 2500 
อายุ  62 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ที�อยู่ 94/55 หมู่บา้นฟลอร่าวลิล ์ถ.สุวนิทวงค ์แขวงลาํผกัชี เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530 
ประวตักิารศึกษา  ปริญญาโท  UNIVERSITY OF ARIZONA (M.S. FINANCE) 
 ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย (บญัชีบณัฑิต)  
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP) 
การอบรมอื�นๆในปี 2561  Risk Management Program for Corporate Leaders ( RCL) 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ  2 ปี 
การเข้าร่วมประชุมปี 2561 9/10 ครั� ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 7/7 ครั� ง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 4/4 ครั� ง (คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง)  
 1/1 ครั� ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที� 31 ธ.ค.2561 ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบันในกจิการอื�น 

บริษัทจดทะเบียน 
(จาํนวน) 

กจิการอื�นๆ(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จาํนวน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน/
เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของบริษัท (จาํนวน) 

- - - 
ประสบการณ์การทาํงานอื�น  

2551 – 2558                 เลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   ศาลรัฐธรรมนูญ                                                                 
2559 – 2541       บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
2537 – 2541                - ผูจ้ดัการธุรกิจเครือบางจาก สาํนกังานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
     ปฏิบติังาน 2  บริษทัในเครือบริษทับางจากฯในตาํแหน่งดงัต่อไปนี�              
                                                               -  รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บางจากกรีนเนท จาํกดั   
 -  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษทับางจากกรีนไลนจ์าํกดั     
    -  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษทับางจากกรีนเนท จาํกดั                                    

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น   
 2552 – 10 กรกฏาคม 2561                 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
ข้อพพิาททางกฎหมาย  ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที�ผา่นมา 
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ชื�อ-นามสกลุ นายกติตพิล  ปราโมช ณ อยุธยา   
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการ  
วนัที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 1 สิงหาคม 2541 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 10  มกราคม  2515 
อายุ 46  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ที�อยู่ 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 รุ่นที� 1 
การอบรมอื�นๆในปี 2561  ไม่มี 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 21  ปี  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 9/10 ครั� ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 19/22 ครั� ง (คณะกรรมการบริหาร) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที�   1 ม.ค.2561 1,400,000 หุน้ ร้อยละ 0.22    
ณ วนัที� 31 ธ.ค.2561 2,285,629 หุน้ ร้อยละ 0.356   
การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบันในกจิการอื�น 

บริษัทจดทะเบียน 
(จาํนวน) 

กจิการอื�นๆ(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จาํนวน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน/
เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของบริษัท (จาํนวน) 

1 4 - 
ประสบการณ์การทาํงานอื�น 
      2561 – ปัจจุบนั     กรรมการ บริษทั สมัมากรพลสั จาํกดั 

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

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น  
 2553 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั โรงแรมราชดาํริ จาํกดั (มหาชน) 
   2543 – 2553   บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (มหาชน) 
ข้อพพิาททางกฎหมาย  ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที�ผา่นมา 
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ชื�อ-นามสกลุ  นางสุพรรณี  ตณัไชยศรีนคร   
ตาํแหน่งปัจจุบนั  ผู้จดัการทั�วไป สายงานบริหารและการเงนิ 
อายุ  52  ปี 
คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
  บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
  Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที� 18  
  Effective Minutes Taking-EMT รุ่นที� 39/2017 
  Strategic Financial Leadership Program 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วนัที� 31 ธ.ค.2561    -ไม่มี- 
ประสบการณ์การทาํงาน 
      2561 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั สมัมากรพลสั จาํกดั 
 2559 – ปัจจุบนั        กรรมการ บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จาํกดั 
 2558 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
 2558 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั 
 2557 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ซุปเปอร์เพียวแก๊ส จาํกดั 
 2557 – ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการทั�วไป สายงานบริหารและการเงิน บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) 
 2556 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทั�วไป สายงานบริหารและการเงิน บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั 
 2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั  
 
  
 
ชื�อ-นามสกลุ  นายวสันต์  ซื�อตรง   
ตาํแหน่งปัจจุบนั  ผู้จดัการทั�วไป สายงานก่อสร้างและบริการ 
อายุ  49  ปี 
คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยกีารขนถ่ายวสัดุ  
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ   
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วนัที� 31 ธ.ค.2561     -ไม่มี- 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 2558 – ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จาํกดั 
 2550 – 2558   ผูจ้ดัการทั�วไปสายโรงงาน บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) 
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ชื�อ-นามสกลุ  นางสุพรรณี  ตณัไชยศรีนคร   
ตาํแหน่งปัจจุบนั  ผู้จดัการทั�วไป สายงานบริหารและการเงนิ 
อายุ  52  ปี 
คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
  บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
  Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที� 18  
  Effective Minutes Taking-EMT รุ่นที� 39/2017 
  Strategic Financial Leadership Program 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วนัที� 31 ธ.ค.2561    -ไม่มี- 
ประสบการณ์การทาํงาน 
      2561 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั สมัมากรพลสั จาํกดั 
 2559 – ปัจจุบนั        กรรมการ บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จาํกดั 
 2558 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
 2558 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั 
 2557 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ซุปเปอร์เพียวแก๊ส จาํกดั 
 2557 – ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการทั�วไป สายงานบริหารและการเงิน บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) 
 2556 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทั�วไป สายงานบริหารและการเงิน บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั 
 2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั  
 
  
 
ชื�อ-นามสกลุ  นายวสันต์  ซื�อตรง   
ตาํแหน่งปัจจุบนั  ผู้จดัการทั�วไป สายงานก่อสร้างและบริการ 
อายุ  49  ปี 
คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยกีารขนถ่ายวสัดุ  
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ   
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วนัที� 31 ธ.ค.2561     -ไม่มี- 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 2558 – ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จาํกดั 
 2550 – 2558   ผูจ้ดัการทั�วไปสายโรงงาน บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) 
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ชื�อ-นามสกลุ  นายณพน  เจนธรรมนุกลู   
ตาํแหน่งปัจจุบนั  รองกรรมการผู้จดัการ / ผู้จดัการทั�วไป สายงานพฒันาธุรกจิ และการตลาด (รักษาการ) 
อายุ  32  ปี 
คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม ปริญญาโท MBA, Duke University, USA  
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั   
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วนัที� 31 ธ.ค.2561     -ไม่มี- 
ประสบการณ์การทาํงาน 
   2561 – ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั สมัมากรพลสั จาํกดั 
 2560 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เพทโทร - อินสตรูเมนท ์จาํกดั 
      2559 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
      2556 – 2558 Business Development – บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ 
 2553 – 2556  Investment Banking – บมจ. หลกัทรัพย ์บวัหลวง 
หมายเหตุ : นายณพน เจนธรรมนุกลู เป็นบุตรของนายสจัจา  เจนธรรมนุกลู กรรมการบริษทัสมัมากร จาํกดั (มหาชน) 
              และเป็นกรรมการของบริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
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การกาํกบัดแูลกิจการ 
CORPORATE GOVERNANCE 

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

เป็นบริษทัชั�นนาํในธุรกิจบา้นจดัสรรที�ไดรั้บความนิยมเชื�อถือจากประชาชน มีการดาํเนินธุรกิจดว้ยการบริหารจดัการ
ที�ยึดหลกั ธรรมาภิบาลเป็นสําคญั มีการพฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพสูง และส่งเสริมให้มีการพฒันาสินคา้ให้มี
คุณภาพดี พร้อมการบริการที�ประทบัใจ คณะกรรมการบริษทั จึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการตามหลกั
บรรษทัภิบาล เพื�อเป็นกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอาํนาจ เพื�อให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยไดจ้ดัทาํนโยบายจริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน เพื�อปลูกฝังให้ทุกคนปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผิดชอบ มีความเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูอื้�น
และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึ� งเป็นส่วนสําคญัในการเสริมสร้างความเชื�อมั�นแก่นกัลงทุน สถาบนัการเงิน พนัธมิตรธุรกิจ    
ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ และผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง มีการดูแลสื�อสารให้เกิดความเขา้ใจและยึดถือเป็นแนวปฏิบติัทั�วทั�งองค์กร 
และประการสําคญัไดก้าํหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจเพื�อให้ทุกคนมีจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกนั และบริษทัฯ มี
แนวนโยบายจะเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เพื�อให้ผูบ้ริหาร 
พนักงาน ตลอดจนผูมี้ส่วนได้เสีย และบริษทัจดทะเบียนเห็นความสําคญั และร่วมมือกนัให้เกิดการต่อตา้นการ
ทุจริตในวงกวา้ง รวมทั�งนาํมาพฒันาบริษทัฯ โดยให้เกิดการปฏิบติังานในทุกส่วนงาน เพื�อส่งเสริมการกาํกบัดูแล
กิจการที�ดีในองค์กรด้วย ซึ� งบริษทัฯ ประกาศเจตนารมณ์ โดยเขา้เป็นแนวร่วมแล้ว และจดัทาํเป็นนโยบายของ
บริษทัฯ พร้อมทั�งทบทวนการจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ เพื�อใชเ้ป็นแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของ
บริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ� งประกาศใชเ้มื�อปลายปี 2556 และไดป้รับปรุงเพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยมีขอ้ปฏิบติัดงันี�  

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัและให้ความสําคญัแก่ผูถื้อหุ้นทั�งรายใหญ่และรายย่อย นกัลงทุน 

สถาบนั อยา่งเท่าเทียมกนัในการใชสิ้ทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง โดยเฉพาะสิทธิขั�นพื�นฐาน เช่น การซื�อ
ขายหลกัทรัพย ์การมีส่วนแบ่งกาํไร การเขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะ และออกเสียงลงมติใน
ที�ประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิร่วมตดัสินใจในเรื�องสําคญั สิทธิในการเลือกตั�งคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนสิทธิในการ
ไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา เป็นตน้ และในปีที�ผา่นมาบริษทัฯ ไม่ไดก้ระทาํการ
ใดๆ อนัเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

1.1 การดําเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษทั จดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิ�นสุดรอบระยะบญัชี
ของบริษทัฯ ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัที� 19 เมษายน 2561 ณ ห้องมณฑาทิพย ์
ชั�น 1 โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที� 155 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ ตั�งแต่เวลา 
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คณะกรรมการบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)  มีความมุ่งมั�นที�จะกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ให้
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พนกังาน เพื�อปลูกฝังให้ทุกคนปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผิดชอบ มีความเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูอื้�น
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พนักงาน ตลอดจนผูมี้ส่วนได้เสีย และบริษทัจดทะเบียนเห็นความสําคญั และร่วมมือกนัให้เกิดการต่อตา้นการ
ทุจริตในวงกวา้ง รวมทั�งนาํมาพฒันาบริษทัฯ โดยให้เกิดการปฏิบติังานในทุกส่วนงาน เพื�อส่งเสริมการกาํกบัดูแล
กิจการที�ดีในองค์กรด้วย ซึ� งบริษทัฯ ประกาศเจตนารมณ์ โดยเขา้เป็นแนวร่วมแล้ว และจดัทาํเป็นนโยบายของ
บริษทัฯ พร้อมทั�งทบทวนการจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ เพื�อใชเ้ป็นแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของ
บริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ� งประกาศใชเ้มื�อปลายปี 2556 และไดป้รับปรุงเพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยมีขอ้ปฏิบติัดงันี�  

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัและให้ความสําคญัแก่ผูถื้อหุ้นทั�งรายใหญ่และรายย่อย นกัลงทุน 

สถาบนั อยา่งเท่าเทียมกนัในการใชสิ้ทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง โดยเฉพาะสิทธิขั�นพื�นฐาน เช่น การซื�อ
ขายหลกัทรัพย ์การมีส่วนแบ่งกาํไร การเขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะ และออกเสียงลงมติใน
ที�ประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิร่วมตดัสินใจในเรื�องสําคญั สิทธิในการเลือกตั�งคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนสิทธิในการ
ไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา เป็นตน้ และในปีที�ผา่นมาบริษทัฯ ไม่ไดก้ระทาํการ
ใดๆ อนัเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

1.1 การดําเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษทั จดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิ�นสุดรอบระยะบญัชี
ของบริษทัฯ ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัที� 19 เมษายน 2561 ณ ห้องมณฑาทิพย ์
ชั�น 1 โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที� 155 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ ตั�งแต่เวลา 
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10.30 น.-12.30 น. และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม ขอ้มูลประกอบการประชุมพร้อม ความเห็นของคณะกรรมการ
ตามวาระต่างๆ ถึงผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 21 วนั เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ยา่ง
ละเอียด และมีการอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ในการมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้น จดัเตรียมสถานที�และห้องประชุมที�
เขา้ถึงไดส้ะดวก มีขนาดเหมาะสมในการรับรองผูเ้ขา้ประชุม  และในกรณีที�ผูถื้อหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ย
ตนเองก็สามารถมอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ประชุมและลงมติแทนได ้โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซึ� งกรรมการไดชี้�แจงและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อยา่งทั�วถึง และมีการบนัทึก
การประชุมไวถู้กตอ้งครบถว้น และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ติดต่อสื�อสารกนัโดยไม่มีการกีดกนัผูถื้อหุ้นแต่อยา่งใด 
อนัเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

 �.� จัดทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติที�ประชุมผู้ถือหุ้น 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมโดยมีขั�นตอนการประชุมเป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม รวมทั�งสิ�น 7 คน โดยปกติในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกครั� ง 
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  รวมถึงผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมชี�แจงตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ดว้ยเสมอในปี 2561 กรรมการสามารถเขา้ร่วมประชุม
ไดทุ้กคน ประธานที�ประชุมไดจ้ดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกนัในการ
แสดงความเห็น ขอ้เสนอแนะ ตั�งคาํถามต่อที�ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื�องที�เสนอไม่มีการเพิ�ม
วาระอื�นๆ ที�ไม่ได้ระบุไวใ้นหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น และได้บนัทึกประเด็นซักถามขอ้คิดเห็นที�สําคญัไวใ้น
รายงานการประชุมที�มีการจดัทาํอย่างถูกตอ้งครบถว้นเสร็จสมบูรณ์ในเวลาที�เหมาะสม และเปิดเผยมติที�ประชุม      
ผูถื้อหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงหลงัจากประชุมเสร็จ  และมีระบบการจดัเก็บรายงานการ
ประชุมผูถื้อหุ้นที�ดีสามารถตรวจสอบและอา้งอิงได้ ซึ� งไดบ้นัทึกการชี� แจงขั�นตอนการลงคะแนน และวิธีการ
แสดงผลคะแนนไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างละเอียด และในปีที�ผ่านมาได้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่ง
คาํถามไดล่้วงหน้า โดยผ่านเลขานุการบริษทัฯ และส่งเสริมให้มีการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนการนบั
คะแนน การแสดงผล และเปิดเผยไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น หลงัจากประชุมเสร็จ มีการเปิดเผยผลการ
ลงคะแนนต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และแจง้ข่าวไวบ้นเวบ็ไซต์บริษทัฯ ในวนัทาํการถดัไป พร้อมนาํภาพบรรยากาศ
การประชุมเปิดเผยไม่เกิน 1 สัปดาห์ 
 คณะกรรมการของบริษทั ไดจ้ดัทาํรายงานของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปีเสนอต่อผูถื้อหุ้น 
โดยอธิบายถึงความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัควบคู่ไปกบัรายงานทางการเงิน โดยมีเนื�อหาครอบคลุมใน
เรื�องสาํคญัๆ ตามขอ้แนะนาํของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัแก่ผูถื้อหุ้นทั�งรายใหญ่และรายยอ่ย สนบัสนุนให้
ใชสิ้ทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัในดา้นต่างๆ ดงันี�  
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 2.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
 ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกครั� ง บริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุม พร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการ

ประชุม ที�มีรายละเอียดครบถว้น เพียงพอ ให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกรายล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเกินกวา่ระยะเวลาที�กฎหมาย
กาํหนด ในปี 2561 บริษทัฯ ส่งหนงัสือเชิญประชุมทางไปรษณียล์งทะเบียนล่วงหนา้เกินกวา่ 14 วนั และนาํขึ�นไวบ้น
เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ก่อนประชุม 32 วนั (19 มีนาคม 2561) เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสศึกษาขอ้มูลดงักล่าวได้
อย่างละเอียด ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้ผูอื้�นเขา้ร่วมประชุม
และลงมติแทนได ้และบริษทัฯไดเ้สนอชื�อกรรมการอิสระรวม 2 คน คือ นายธวชัชยั ช่องดารากุล และนางกุณฑลา 
ศศะสมิต เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ อีกทั�งรูปแบบหนงัสือมอบฉนัทะของบริษทัฯ สามารถสนองตอบความตอ้งการของผู ้
ถือหุ้นในการกาํหนดทิศทางการลงคะแนนไดเ้ป็นอย่างดี และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงขั�นตอนสิทธิ และกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที�ใชใ้นการประชุม 

 �.� การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
  เพื�อความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลบนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ให้ผูถื้อหุน้ทราบถึง
สิทธิและวธีิการเสนอเพิ�มวาระล่วงหนา้ 3 เดือน และเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ
บริษทั หรือคณะกรรมการสรรหาฯ รวมทั�งการกาํหนดระยะเวลาสิ�นสุดการเสนอเพิ�มวาระ และเสนอชื�อบุคคล 
เพื�อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาวา่ จะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั
ไม่เคยเสนอเพิ�มวาระการประชุมโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ และในวาระที�เลือกตั�งกรรมการบริษทัไดมี้
การลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ผูถื้อหุ้นหลายรายไดม้อบ
อาํนาจใหก้รรมการที�บริษทัฯ เสนอเป็นผูรั้บมอบอาํนาจใหอ้อกเสียงแทนดว้ย 

 2.3 การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน และป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษทัฯ ยึดมั�นและคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ และบริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัเกี�ยวกบั

รายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการเกี�ยวโยง และรายการระหวา่งกนัที�ไม่เหมาะสม โดยกาํหนด
นโยบายให้มีการทาํรายการอยา่งเป็นธรรมเช่นเดียวกบับุคคลทั�วไป ตามราคาตลาด และตามปกติธุรกิจการคา้ที�
แข่งขนัได ้ โดยผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ที�ชดัเจน โปร่งใส และยุติธรรมตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการที�ดีตามกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง และตามหลกัเกณฑ์ที�บริษทัฯ กาํหนด ทั�งนี� ไดแ้จง้ให้คณะกรรมการบริษทั 
และผูบ้ริหารรับรองวา่ไม่ไดก้ระทาํการใดๆ อนัจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ และส่งให้
ผูส้อบบญัชีรับทราบเป็นประจาํทุกปี 
 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและวธีิดูแลไม่ใหผู้บ้ริหารและผูที้�เกี�ยวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไป
ใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตน ดงันี�  
 - หา้มไม่ใหผู้บ้ริหารหรือหน่วยงานที�ไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก 
หรือบุคคลที�ไม่มีหนา้ที�เกี�ยวขอ้ง และตอ้งไม่ซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที�งบการเงิน
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหว่างปีที�ผ่านมากรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และ
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ศศะสมิต เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ อีกทั�งรูปแบบหนงัสือมอบฉนัทะของบริษทัฯ สามารถสนองตอบความตอ้งการของผู ้
ถือหุ้นในการกาํหนดทิศทางการลงคะแนนไดเ้ป็นอย่างดี และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงขั�นตอนสิทธิ และกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที�ใชใ้นการประชุม 

 �.� การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
  เพื�อความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลบนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ให้ผูถื้อหุน้ทราบถึง
สิทธิและวธีิการเสนอเพิ�มวาระล่วงหนา้ 3 เดือน และเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ
บริษทั หรือคณะกรรมการสรรหาฯ รวมทั�งการกาํหนดระยะเวลาสิ�นสุดการเสนอเพิ�มวาระ และเสนอชื�อบุคคล 
เพื�อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาวา่ จะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั
ไม่เคยเสนอเพิ�มวาระการประชุมโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ และในวาระที�เลือกตั�งกรรมการบริษทัไดมี้
การลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ผูถื้อหุ้นหลายรายไดม้อบ
อาํนาจใหก้รรมการที�บริษทัฯ เสนอเป็นผูรั้บมอบอาํนาจใหอ้อกเสียงแทนดว้ย 

 2.3 การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน และป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษทัฯ ยึดมั�นและคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ และบริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัเกี�ยวกบั

รายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการเกี�ยวโยง และรายการระหวา่งกนัที�ไม่เหมาะสม โดยกาํหนด
นโยบายให้มีการทาํรายการอยา่งเป็นธรรมเช่นเดียวกบับุคคลทั�วไป ตามราคาตลาด และตามปกติธุรกิจการคา้ที�
แข่งขนัได ้ โดยผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ที�ชดัเจน โปร่งใส และยุติธรรมตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการที�ดีตามกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง และตามหลกัเกณฑ์ที�บริษทัฯ กาํหนด ทั�งนี� ไดแ้จง้ให้คณะกรรมการบริษทั 
และผูบ้ริหารรับรองวา่ไม่ไดก้ระทาํการใดๆ อนัจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ และส่งให้
ผูส้อบบญัชีรับทราบเป็นประจาํทุกปี 
 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและวธีิดูแลไม่ใหผู้บ้ริหารและผูที้�เกี�ยวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไป
ใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตน ดงันี�  
 - หา้มไม่ใหผู้บ้ริหารหรือหน่วยงานที�ไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก 
หรือบุคคลที�ไม่มีหนา้ที�เกี�ยวขอ้ง และตอ้งไม่ซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที�งบการเงิน
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหว่างปีที�ผ่านมากรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และ
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คณะกรรมการไดพ้ิจารณารายการที�อาจมีความความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบทุกครั� ง ตามหลกัเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบ 56-1 

 - กาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อสํานกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึ� งกรรมการไดถื้อ
ปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอ อยา่งนอ้ยรายงานคณะกรรมการบริษทั ทราบทุกไตรมาส 

 - กาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สียสาํหรับการพิจารณาเรื�องต่างๆ โดยผูที้�มีส่วนไดเ้สียจะไม่
เขา้ร่วมประชุม หรือถา้เขา้ร่วมประชุมก็ตอ้งงดออกเสียง และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ แรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั�งลูกคา้ บริษทัคู่คา้ เจา้หนี�  เจา้หนา้ที�

ภาครัฐและหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง คู่แข่ง ผูถื้อหุน้ ตลอดจนผูบ้ริหารและพนกังานช่วยสร้างความสามารถในการ
แข่งขนั สร้างกาํไร และสร้างความสําเร็จในระยะยาวให้กบับริษทัฯ ดงันั�น การให้ความสําคญัต่อสิทธิผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก บริษทัฯ กาํหนดเป็นนโยบายไวใ้นคู่มือ
จรรยาบรรณและแจกใหแ้ก่พนกังานทุกคนเพื�อปฏิบติั ตามขอ้กาํหนดของกฏหมายและกฎระเบียบต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง 
เพื�อใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านี�ไดรั้บการดูแลอยา่งดี และในปีที�ผา่นมาบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามแนวนโยบายที�มี
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียสรุปประเด็นสาํคญัได ้ดงันี�  

1. ผูถื้อหุ้น นอกจากสิทธิขั�นพื�นฐาน สิทธิที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั สิทธิในการ
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ และสิทธิในการเสนอแนะ
ขอ้คิดเห็นต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจ และสิทธิที�จะไดรั้บผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม 

2. ลูกคา้ บริษทัฯ มีความมุ่งมั�นให้ลูกคา้ได้รับประโยชน์สูงสุดเริ� มตั�งแต่การให้ขอ้มูลที�ถูกตอ้ง
เพียงพอต่อการตดัสินใจส่งมอบสินคา้ที�มีคุณภาพ และบริการที�ดีรวมทั�งจดัให้มีระบบ และช่องทางให้ลูกคา้
ร้องเรียนเกี�ยวกบัคุณภาพของสินคา้ และบริการ 

3. พนกังาน บริษทัฯให้ความสําคญักบัพนกังานโดยถือวา่เป็นทรัพยากรที�มีคุณค่า และมุ่งมั�นจะให้
พนกังานมีความภาคภูมิใจในองคก์ร ส่งเสริมให้พฒันาศกัยภาพของพนกังานทั�งองคก์รอยา่งต่อเนื�อง ตามบทบาท
หนา้ที�ความรับผดิชอบ และใหผ้ลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม รวมทั�งส่งเสริมให้พนกังานเป็นคนดีมีคุณธรรม และใน
ปีที�ผา่นมาไดจ้ดัการฝึกอบรมภายในให้กบัพนกังานทุกระดบั และมีการกาํหนดค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน
ของพนกังาน  มีสวสัดิการให้กบัพนกังานอย่างเหมาะสม  มีนโยบายการส่งเสริมความปลอดภยั สุขอนามยัใน
สถานที�ทาํงานทุกโครงการ จดักิจกรรมฝึกอบรมดา้นสิ�งแวดลอ้ม ดา้นพฒันาชุมชน สังคม ประเพณีวฒันธรรม และ
มีกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพใหก้บัพนกังานดว้ย 
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ประเภทการอบรม ค่าเฉลี�ย ชื�อหลักสูตร
1.ขอ้ร้องเรียนและการตอบสนองและมาตรฐานงานก่อสร้างที�งานบริการหลงัการขาย 1 รุ่น
2.ขอ้ร้องเรียนและการตอบสนองและมาตรฐานงานก่อสร้างที�งานบริการหลงัการขายที�ควรรู้ 1 รุ่น
3.Update ความรู้ใหม ่และสิ�งที�จาํเป็นสาํหรับงานก่อสร้างควรรู้ 1 รุ่น
4.อบรมระบบ ERP ต่อการปฏิบติังานขาย 1 รุ่น
5.อบรมความรู้เรื�องผงัจดัสรรต่อการปฏิบติังานที�ผูเ้กี�ยวขอ้งควรรู้ 1 รุ่น
6.อบรมโครงการอวดดี ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ในหัวขอ้ "การต่อทอ่ Sleeve PVC  ชักโครกบา้น 
Precast และงานพื�นลามิเนต"
7.อบรม IT SAMMAKORN WEBEX.COM รวมถึงการใช้ระบบ IT Service
8.เทคนิคการให้บริการที�เป็นเลิศ 1 รุ่น
9.การอบรมอื�นๆ เช่น อบรมสมัมนาประจาํปีของบริษทัฯ อบรมการดบัเพลิงเบื�องตน้
1.เจาะประเดน็เอกสาร รับ - จ่าย  UPDATE กฎหมายใหมล่่าสุด
2.เทคนิคและจุดที�ตอ้งระมดัระวงัในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบญัชี
3.เทคนิคการดาํเนินการเรื�องหนี�  และลูกหนี� ที�มีปัญหา
4.การอบรมสมัมนา SET และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
5.การอบรมเลขานุการมืออาชีพยคุ 4.0
6.การอบรม Sales of  life
7.การอบรมการสาํรวจคา่จา้งและสวสัดิการ
8.การสมัมนาเรื�องความทา้ทายในการพฒันาอสงัหาริทรัพยเ์พื�อชนชราแห่งอนาคต

การให้ความรู้ และการจัดอบรมเพื�อพฒันาทกัษะในการทํางาน ปี 2561

        3.19   
วนัต่อคน

อบรมภายใน

         0.23      
 วนัต่อคน

อบรมภายนอก

 
  
 4.  คู่คา้ และ คู่แข่ง มีเกณฑ์การคดัเลือกอยา่งเหมาะสมทั�งดา้นคุณภาพของสินคา้ จรรยาบรรณของ
การทาํธุรกิจ ส่วนคู่แข่งทางการคา้ บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ที�เป็นการทาํลายภาพลกัษณ์ของคู่แข่ง 
 �. เจา้หนี�  บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ที�สุจริต โดยยึดถือการปฏิบติัตามสัญญา 
จรรยาบรรณ และคาํมั�นสัญญาที�ใหไ้วก้บัคู่คา้ และเจา้หนี�  และทาํธุรกิจอยา่งเป็นธรรมเสมอภาค 
 6.  สิทธิมนุษยชน บริษทัฯ ส่งเสริมให้พนกังานทุกคนเคารพซึ� งกนัและกนั และไม่ทาํการใดๆ ที�เป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั�งการจา้งแรงงานเด็ก 

  3.1  รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปีเสนอต่อผูถื้อหุ้น โดย
อธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั  ควบคู่ไปกบัรายงานทางการเงิน โดยมีเนื�อหาครอบคลุมใน
เรื�องสําคญัๆ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
 ทั�งนี�บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายต่างๆ เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และไดเ้ปิดเผยไว ้
ดงันี�  
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ประเภทการอบรม ค่าเฉลี�ย ชื�อหลักสูตร
1.ขอ้ร้องเรียนและการตอบสนองและมาตรฐานงานก่อสร้างที�งานบริการหลงัการขาย 1 รุ่น
2.ขอ้ร้องเรียนและการตอบสนองและมาตรฐานงานก่อสร้างที�งานบริการหลงัการขายที�ควรรู้ 1 รุ่น
3.Update ความรู้ใหม ่และสิ�งที�จาํเป็นสาํหรับงานก่อสร้างควรรู้ 1 รุ่น
4.อบรมระบบ ERP ต่อการปฏิบติังานขาย 1 รุ่น
5.อบรมความรู้เรื�องผงัจดัสรรต่อการปฏิบติังานที�ผูเ้กี�ยวขอ้งควรรู้ 1 รุ่น
6.อบรมโครงการอวดดี ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ในหัวขอ้ "การต่อทอ่ Sleeve PVC  ชักโครกบา้น 
Precast และงานพื�นลามิเนต"
7.อบรม IT SAMMAKORN WEBEX.COM รวมถึงการใช้ระบบ IT Service
8.เทคนิคการให้บริการที�เป็นเลิศ 1 รุ่น
9.การอบรมอื�นๆ เช่น อบรมสมัมนาประจาํปีของบริษทัฯ อบรมการดบัเพลิงเบื�องตน้
1.เจาะประเดน็เอกสาร รับ - จ่าย  UPDATE กฎหมายใหมล่่าสุด
2.เทคนิคและจุดที�ตอ้งระมดัระวงัในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบญัชี
3.เทคนิคการดาํเนินการเรื�องหนี�  และลูกหนี� ที�มีปัญหา
4.การอบรมสมัมนา SET และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
5.การอบรมเลขานุการมืออาชีพยคุ 4.0
6.การอบรม Sales of  life
7.การอบรมการสาํรวจคา่จา้งและสวสัดิการ
8.การสมัมนาเรื�องความทา้ทายในการพฒันาอสงัหาริทรัพยเ์พื�อชนชราแห่งอนาคต

การให้ความรู้ และการจัดอบรมเพื�อพฒันาทกัษะในการทํางาน ปี 2561

        3.19   
วนัต่อคน

อบรมภายใน

         0.23      
 วนัต่อคน

อบรมภายนอก

 
  
 4.  คู่คา้ และ คู่แข่ง มีเกณฑ์การคดัเลือกอยา่งเหมาะสมทั�งดา้นคุณภาพของสินคา้ จรรยาบรรณของ
การทาํธุรกิจ ส่วนคู่แข่งทางการคา้ บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ที�เป็นการทาํลายภาพลกัษณ์ของคู่แข่ง 
 �. เจา้หนี�  บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ที�สุจริต โดยยึดถือการปฏิบติัตามสัญญา 
จรรยาบรรณ และคาํมั�นสัญญาที�ใหไ้วก้บัคู่คา้ และเจา้หนี�  และทาํธุรกิจอยา่งเป็นธรรมเสมอภาค 
 6.  สิทธิมนุษยชน บริษทัฯ ส่งเสริมให้พนกังานทุกคนเคารพซึ� งกนัและกนั และไม่ทาํการใดๆ ที�เป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั�งการจา้งแรงงานเด็ก 

  3.1  รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปีเสนอต่อผูถื้อหุ้น โดย
อธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั  ควบคู่ไปกบัรายงานทางการเงิน โดยมีเนื�อหาครอบคลุมใน
เรื�องสําคญัๆ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
 ทั�งนี�บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายต่างๆ เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และไดเ้ปิดเผยไว ้
ดงันี�  

SAMMAKORN ANNUAL REPORT 2018  25

  

 
 

 นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนกังานปฏิบติัหนา้ที�ภายใตก้ฎหมาย หรือขอ้กาํหนดที�เกี�ยวกบั
สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่วา่จะเป็นเครื�องหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธิ� ความลบัทางการคา้ และทรัพยสิ์น
ทางปัญญาด้านอื�นที�กฎหมายกาํหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�มีลิขสิทธิ� ถูกต้องโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะตอ้งผา่นการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั�น ซึ� งนโยบาย
อนัเกี�ยวกบัพรบ.วา่ดว้ยการกระทาํผดิทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแจง้ใหพ้นกังานรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านเคารพกฎหมาย และหลกัสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุน และเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษทัฯ

พนกังาน ตลอดจนผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง มิให้เขา้ไปมีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการบงัคบัใช้
แรงงาน หรือ แรงงานเด็ก ไม่มีการใชแ้รงงานต่างดา้วที�ผิดกฎหมาย ให้ความเคารพนบัถือ และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมบนพื�นฐานของศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย ์ โดยไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถิ�นกาํเนิด   
เชื�อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย  ฐานะ และบริษทัฯ เคารพในเกียรติของพนกังาน โดยจะดาํเนินการ
เพื�อรับประกนัวา่ พนกังานจะมีสิทธิในดา้นความปลอดภยัส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิที�จะมีสถานที�ทาํงานที�สะอาด
ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงทุกรูปแบบ และใชห้ลกัความยุติธรรมใน
การบริหารจดัการเกี�ยวกบัค่าจา้ง และผลประโยชน์ของพนกังานและไม่เลือกปฏิบติั 

นโยบาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล้อม 
คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของ

พนกังานทุกระดบั ซึ� งผูป้ฏิบติังานทุกคนของบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บความปลอดภยั มีสุขภาพอนามยัที�ดี ภายใตส้ภาพ
การทาํงาน และสิ�งแวดลอ้มที�ดี และจดัหาเครื�องมือ เครื�องใชที้�มีสภาพปลอดภยั จดักิจกรรม ต่างๆ เพื�อให้ความรู้
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ�งแวดลอ้มแก่พนกังาน เช่น  

ความรับผดิชอบต่อสิ�งแวดลอ้ม : รณรงคใ์ห้พนกังานลดการใชถุ้งพลาสติก ส่งเสริมให้ใชถุ้งผา้ที�
เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม 

 : รณรงค์ให้ประหยดัพลงังาน เช่น ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุก
ครั� งที�พกัการใช้งาน การเปิดแอร์อุณหภูมิ 25 องศา และปิด
สวติช์ไฟเมื�อไม่ใชง้าน 

 : การประชุมระหว่างพนกังานในองคก์ร และกบับุคคลภายนอก 
ปัจจุบนัใช ้VDO Conference มากขึ�น เพื�อความสะดวก ลดเวลา 
และลดการสร้างมลพิษจากการเดินทาง 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
  

: จดัให้มีการอบรมการดบัเพลิงขั�นตน้ ประกอบดว้ยภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ  รวมถึงการประชุมชี� แจงและซักซ้อมผู ้ที�
เกี�ยวขอ้งเรื�องแผนการดบัเพลิงและวิธีการดบัเพลิงของสถาน
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ประกอบกิจการ แผนการอพยพหนีไฟ การคน้หาและช่วยเหลือ 
เคลื�อนยา้ยผูป้ระสบภยั โดยการจาํลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อม
เสมือนเหตุการณ์จริง 

 : จดักิจกรรม Big Cleaning พร้อมกนัทุกโครงการ 
 : จดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจาํปีใหแ้ก่พนกังานทุกคน 

 
รวมถึงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผูป้ฏิบติังาน ให้ปฏิบติัตามกฎระเบียบ เพราะถือว่าบุคลากรเป็น

ทรัพยากรที�มีคุณค่าสูงสุดขององคก์ร สาํหรับปี 2561 สถิติการลาป่วย 4.96 วนั การลากิจ 2.64 วนั การลาคลอด 4.59 
วนั (คาํนวนเฉพาะพนกังานหญิง) การลาบวช 0.29 วนั (คาํนวนเฉพาะพนกังานชาย) และการเกิดอุบติัเหตุในงาน 
จาํนวน 2 ราย 

นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอร์รัปชั�น 
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกั และให้ความสําคญัโดยสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ เขา้ร่วมเป็นบริษทัที�

ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนเพื�อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนกังาน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียร่วมมือกนัต่อตา้นการทุจริตในทุกภาคส่วน รวมทั�งพนกังานในองคก์รเพื�อช่วยกนั
ป้องกนัการทุจริต เบื�องตน้ไดจ้ดัทาํเป็นนโยบายและประกาศใชเ้มื�อวนัที� 14 พฤศจิกายน 2556 และแจง้ให้พนกังาน
ทุกระดบันาํไปปฏิบติั เพื�อผลประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย และจะพฒันาโดยจะกาํหนดแนว
ทางการประเมิน การกาํกบัดูแลป้องกนัติดตามนโยบายที�วางไวต่้อไป  

นอกจากนี�  บริษทัฯ ยงัเนน้ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคนร่วมมือร่วมใจกนัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
ทาํงานเป็นทีม มีเป้าหมายร่วมกนั ลดความสูญเปล่าและดอ้ยประสิทธิภาพ พบเห็นสิ�งใดที�ไม่ควร ให้แจง้บริษทัฯ 
ทางจดหมาย โทรศพัท ์อีเมล์ เวบ็ไซตรั์บขอ้ร้องเรียน หรือแจง้ต่อกรรมการอิสระ ในลกัษณะของ Whistle Blower  
โดยมีรายละเอียดตาม https://sammakorn.co.th/Whistleblower.pdf  เพื�อให้กรรมการอิสระเป็นผูพ้ิจารณาดาํเนินการ 
และมีกระบวนการในการปกป้องพนกังานผูร้้องเรียน เป็นผลให้บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มี
คุณธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างผลกาํไรอีกทางหนึ�ง  

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน 
E-Mail address:  นายธวชัชยั ช่องดารากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ   

    tawatchai_chongdarakul@yahoo.com 
   นายอนุทิพย ์ไกรฤกษ ์ กรรมการตรวจสอบ 
   anuthipk@gmail.com 
   นางกุณฑลา ศศะสมิต กรรมการตรวจสอบ 
   koonthalas@yahoo.com 
 
 



SAMMAKORN ANNUAL REPORT 2018  26

  

 
 

ประกอบกิจการ แผนการอพยพหนีไฟ การคน้หาและช่วยเหลือ 
เคลื�อนยา้ยผูป้ระสบภยั โดยการจาํลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อม
เสมือนเหตุการณ์จริง 

 : จดักิจกรรม Big Cleaning พร้อมกนัทุกโครงการ 
 : จดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจาํปีใหแ้ก่พนกังานทุกคน 

 
รวมถึงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผูป้ฏิบติังาน ให้ปฏิบติัตามกฎระเบียบ เพราะถือว่าบุคลากรเป็น

ทรัพยากรที�มีคุณค่าสูงสุดขององคก์ร สาํหรับปี 2561 สถิติการลาป่วย 4.96 วนั การลากิจ 2.64 วนั การลาคลอด 4.59 
วนั (คาํนวนเฉพาะพนกังานหญิง) การลาบวช 0.29 วนั (คาํนวนเฉพาะพนกังานชาย) และการเกิดอุบติัเหตุในงาน 
จาํนวน 2 ราย 

นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอร์รัปชั�น 
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกั และให้ความสําคญัโดยสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ เขา้ร่วมเป็นบริษทัที�

ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนเพื�อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนกังาน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียร่วมมือกนัต่อตา้นการทุจริตในทุกภาคส่วน รวมทั�งพนกังานในองคก์รเพื�อช่วยกนั
ป้องกนัการทุจริต เบื�องตน้ไดจ้ดัทาํเป็นนโยบายและประกาศใชเ้มื�อวนัที� 14 พฤศจิกายน 2556 และแจง้ให้พนกังาน
ทุกระดบันาํไปปฏิบติั เพื�อผลประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย และจะพฒันาโดยจะกาํหนดแนว
ทางการประเมิน การกาํกบัดูแลป้องกนัติดตามนโยบายที�วางไวต่้อไป  

นอกจากนี�  บริษทัฯ ยงัเนน้ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคนร่วมมือร่วมใจกนัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
ทาํงานเป็นทีม มีเป้าหมายร่วมกนั ลดความสูญเปล่าและดอ้ยประสิทธิภาพ พบเห็นสิ�งใดที�ไม่ควร ให้แจง้บริษทัฯ 
ทางจดหมาย โทรศพัท ์อีเมล์ เวบ็ไซตรั์บขอ้ร้องเรียน หรือแจง้ต่อกรรมการอิสระ ในลกัษณะของ Whistle Blower  
โดยมีรายละเอียดตาม https://sammakorn.co.th/Whistleblower.pdf  เพื�อให้กรรมการอิสระเป็นผูพ้ิจารณาดาํเนินการ 
และมีกระบวนการในการปกป้องพนกังานผูร้้องเรียน เป็นผลให้บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มี
คุณธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างผลกาํไรอีกทางหนึ�ง  

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน 
E-Mail address:  นายธวชัชยั ช่องดารากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ   

    tawatchai_chongdarakul@yahoo.com 
   นายอนุทิพย ์ไกรฤกษ ์ กรรมการตรวจสอบ 
   anuthipk@gmail.com 
   นางกุณฑลา ศศะสมิต กรรมการตรวจสอบ 
   koonthalas@yahoo.com 
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ทางจดหมายถึงบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ 
   บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 
   86 อาคารสัมมากรเพลส รามคาํแหง  
   ถนนรามคาํแหง  แขวงสะพานสูง 
   เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240   
   โทร(66) 0 2106 8300 

4.  การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 
 4.1 การเปิดเผยข้อมูล 
 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯ ต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และ
สาธารณชนทั�วไปดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถว้น ทั�วถึง เพียงพอ ทนัเวลาตามเกณฑ์ที�ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
กาํหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ สามารถตรวจสอบได้ ให้ผูใ้ชข้อ้มูลไดรั้บประโยชน์
ในการประกอบการตดัสินใจลงทุนมากที�สุดโดยจดัให้มีผูบ้ริหาร  และเจา้หน้าที�รับผิดชอบงานเกี�ยวกบัผูล้งทุน
สัมพนัธ์เป็นตวัแทนในการใหข้อ้มูล สื�อสารกบัผูล้งทุน และนกัวเิคราะห์หลกัทรัพยท์ั�วไป เพื�อใหมี้ความชดัเจนและ
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(66) 0 2106 8300 หรือ E-mail address: supannee.t@sammakorn.co.th, issareeya.s@sammakorn.co.th 
 งบการเงินของบริษทัฯและสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจาํปี   และเว็บไซต์ของ
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เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอ ใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที�ดีที�สุดในการจดัทาํรวมทั�งมี
การเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื�อเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น  และผูล้งทุน
ทั�วไป ที�จะไดรั้บทราบขอ้มูลที�แสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานที�ครบถว้นเป็นจริงและสมเหตุสมผล ซึ� ง
คุณภาพของรายงานทางการเงินปรากฏอยูใ่นรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินใน
รายงานประจาํปี 
 ในการนี�  คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ� งประกอบดว้ยกรรมการที�มีความ
เป็นอิสระและไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูดู้แลเกี�ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี�ยวกบัเรื�องนี�ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ� งแสดงไว้
ในรายงานประจาํปีแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ การบริหารความเสี�ยงและระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัฯ เพียงพอมีประสิทธิผลและไม่พบขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสาํคญั สามารถสร้างความเชื�อมั�นอยา่งมีเหตุผลต่อ
ความเชื�อถือไดข้องงบการเงินของบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
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 4.2  ข้อมูลที�เปิดเผยบนเวบ็ไซต์บริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษทั ไดส่้งเสริมใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติม นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ที�
กาํหนด และผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี
แลว้ และใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล ผา่นช่องทางอื�นๆ ดว้ย เช่น Website ของบริษทัฯ และนาํเสนอขอ้มูลที�เป็นปัจจุบนั 
ขอ้มูลขั�นตํ�าที�บริษทัฯเปิดเผยบน website ของบริษทัฯ ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปนี�  
 -  วสิัยทศัน์ และพนัธกิจของบริษทัฯ 
 -  ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 
 -  รายชื�อคณะกรรมการ และผูบ้ริหาร 
 -  งบการเงิน และรายงานเกี�ยวกบัฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานทั�งฉบบัปัจจุบนั และปีก่อนหนา้ 
 -  แบบรายงาน 56-1 และรายงานประจาํปี ที�สามารถใหด้าวน์โหลดได ้
 -  ขอ้มูล หรือเอกสารอื�นใดที�บริษทัฯ นาํเสนอต่อนกัวิเคราะห์ผูจ้ดัการกองทุน หรือสื�อต่างๆ 
 -  โครงสร้างการถือหุ้นทั�งทางตรง และทางออ้ม 
 -  โครงสร้างกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
 -  กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ทั�งทางตรง และทางออ้มที�ถือหุ้นตั�งแต่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่าย 
  ไดแ้ลว้ทั�งหมดและมีสิทธิออกเสียง 
 -  การถือหุน้ของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัสูง 
 -  หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และวสิามญัผูถื้อหุน้ 
 -  ขอ้บงัคบับริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ 
 -  นโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ 
 -  นโยบายดา้นบริหารความเสี�ยง รวมถึงวธีิการจดัการความเสี�ยงดา้นต่างๆ 
 -  กฎบตัรหรือหนา้ที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัรวมถึงเรื�องที�ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ 
  จากคณะกรรมการบริษทั 
 -  กฎบตัรกาํหนดหนา้ที�ความรับผดิชอบ คุณสมบติั วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริหาร  

- คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการสรรหา  
    และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  

 -  จรรยาบรรณสาํหรับพนกังาน และกรรมการของบริษทั  

 4.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิเฉพาะ
กิจการ ทั�งนี�บริษทัฯ คาดวา่จะมีการจ่ายเงินปันผลสําหรับปีต่อไปตามปกติทุกปี ตามที�คณะกรรมการเห็นสมควร
และเหมาะสม โดยตอ้งใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บประโยชน์อยา่งสูงสุด 
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 5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 
 5.1.1  องคป์ระกอบของคณะกรรมการและความเป็นอิสระ 

 คณะกรรมการบริษทัคดัเลือกมาจากผูที้�มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์กวา้งขวางในสาขา
ต่างๆ และกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั ใหมี้จาํนวนที�เหมาะสม และมีความสมดุลในการกาํกบัดูแล
ธุรกิจต่างๆ ของบริษทัฯ คือ ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่เกิน 12 คน ซึ� งในปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการทั�งหมด จาํนวน 7 
คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และเพื�อให้มีการถ่วงดุลระหวา่งกรรมการ
ที�ไม่เป็นผูบ้ริหารกบักรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร บริษทัฯ มีกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 3 คน กรรมการบริหาร 4 คน 
ทั�งนี� ไม่ได้กาํหนดจาํนวนบริษทัจาํกัดที�กรรมการแต่ละคนจะเข้าไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เวน้แต่กาํหนดให้
กรรมการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั ซึ� งไม่มีกรรมการท่านใดดาํรงตาํแหน่งเกิน
ในบริษทัจดทะเบียน และแต่ละท่านไดป้ฏิบติัหนา้ที�และให้เวลาบริหารงานของบริษทัฯ อยา่งเพียงพอตามที�บริษทัฯ 
กาํหนด 

 5.1.2  คุณสมบติัและการคดัเลือกกรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที�สรรหาผูที้�สมควรไดรั้บการแต่งตั�งทดแทน
กรรมการ ฝ่ายจดัการ และที�ปรึกษา ที�พน้จากตาํแหน่งเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้น 
เพื�อลงมติแต่งตั�งโดยพิจารณาคดัเลือกบุคคลที�มีประสบการณ์ ความรู้ และความเชี�ยวชาญ จากหลายสาขาอาชีพ จาก
ผูที้�มีภาวะผูน้าํ มีวิสัยทศัน์ เป็นผูมี้คุณธรรม มีจริยธรรม ประวติัการทาํงานดี และมีความสามารถในการการแสดง
ความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
 5.1.3  เลขานุการบริษทั 
 คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัใหมี้เลขานุการบริษทัตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ (ฉบบัที� 
4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 เพื�อปฏิบติัหน้าที�ตามกฎหมายในการจดัทาํและเก็บรักษาเอกสารสําคญัของบริษทัฯ 
ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการหนงัสือนดัประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้น รายงาน
ประจาํปี และเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ และผูบ้ริหาร จดัประชุมคณะกรรมการบริษทั และ
การประชุมผูถื้อหุ้น และดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด และยงัทาํหนา้ที�ให้
คาํแนะนาํเกี�ยวกบักฎระเบียบต่างๆ และที�คณะกรรมการบริษทั ควรรับทราบและปฏิบติั ตลอดจนดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษทั รวมทั�งประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุ้นอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้น 

  5.2  กรรมการอสิระ 
 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ เท่ากบัขอ้กาํหนดขั�นตํ�าของ ก.ล.ต. หรือตลาด
หลกัทรัพยฯ์ในเรื�องการถือหุ้นในบริษทัฯ  คือ ตอ้งถือหุ้นในบริษทัฯไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออก
เสียงทั�งหมด และไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เป็นอิสระต่อการบริหารจดัการจากผูถื้อ
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หุน้ใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซึ� งอาจทาํใหผ้ลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/หรือ ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นตอ้ง
ลดลง โดยบริษทัฯไดก้าํหนดคุณสมบติัไว ้ดงันี�  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดในบริษทัฯ ซึ� งรวมถึงหุ้นที�ถือโดย
บุคคลที�เกี�ยวขอ้งของหุ้นที�ออกโดยบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง ในกรณีที�เป็น
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหุน้ดงักล่าวจะจาํกดัไม่ให้เกินร้อยละ 0.5 

2. ตอ้งไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการวนัต่อวนั หรือเป็นพนกังาน/ลูกจา้ง/ที�ปรึกษาที�ไดรั้บ
เงิน เดือนประจาํ/ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือ
นิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ ในเวลา 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�ง 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที�เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี�
นอ้ง และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บ
การเสนอชื�อเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ นิติบุคคลหรือบุคคลที�ถือวา่เขา้ข่ายไม่อิสระตามขอ้กาํหนด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ทั�ง
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการวิชาชีพ  และความสัมพนัธ์ทางการคา้ทางธุรกิจทุกประเภท ตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เรื�องการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั ยกเวน้มีเหตุจาํเป็นและสมควรซึ� งมิไดเ้กิดขึ�น
อยา่งสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อน และมติที�ไดต้อ้งเป็นมติเป็นเอกฉนัท ์

5. ไม่เป็นกรรมการที�รับการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซึ� งเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ยกเวน้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจ
ในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจมี
ความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินในรูปแบบองคค์ณะ 

6. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของ
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 

7.  ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 
8. สามารถปฏิบัติหน้าที�และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที�ที�ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระ ไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทัฯ รวมทั�งผูเ้กี�ยวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั เพื�อ
แบ่งแยกบทบาทหนา้ที�ให้ชดัเจน และเพื�อให้มีความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงานระหวา่งผูน้าํฝ่ายนโยบาย และ
ผูน้าํฝ่ายบริหาร ปัจจุบนัประธานกรรมการบริษทัเป็นผูน้าํของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํฝ่ายนโยบาย ปฏิบติัหนา้ที�
ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและในฐานะประธานการประชุมผูถื้อหุ้น  ดา้นบริหารมีคณะ
กรรมการบริหารเป็นผูรั้บผิดชอบกํากับดูแลโดยตรง มีหน้าที�ในการวางกรอบนโยบายและกํากับดูแลการ
บริหารงานประจาํ  โดยกาํหนดขอบเขตหนา้ที�ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัชั�นไวช้ดัเจน สามารถตรวจสอบไดง่้าย 
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หุน้ใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซึ� งอาจทาํใหผ้ลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/หรือ ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นตอ้ง
ลดลง โดยบริษทัฯไดก้าํหนดคุณสมบติัไว ้ดงันี�  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดในบริษทัฯ ซึ� งรวมถึงหุ้นที�ถือโดย
บุคคลที�เกี�ยวขอ้งของหุ้นที�ออกโดยบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง ในกรณีที�เป็น
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหุน้ดงักล่าวจะจาํกดัไม่ให้เกินร้อยละ 0.5 

2. ตอ้งไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการวนัต่อวนั หรือเป็นพนกังาน/ลูกจา้ง/ที�ปรึกษาที�ไดรั้บ
เงิน เดือนประจาํ/ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือ
นิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ ในเวลา 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�ง 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที�เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี�
นอ้ง และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บ
การเสนอชื�อเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ นิติบุคคลหรือบุคคลที�ถือวา่เขา้ข่ายไม่อิสระตามขอ้กาํหนด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ทั�ง
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการวิชาชีพ  และความสัมพนัธ์ทางการคา้ทางธุรกิจทุกประเภท ตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เรื�องการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั ยกเวน้มีเหตุจาํเป็นและสมควรซึ� งมิไดเ้กิดขึ�น
อยา่งสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อน และมติที�ไดต้อ้งเป็นมติเป็นเอกฉนัท ์

5. ไม่เป็นกรรมการที�รับการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซึ� งเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ยกเวน้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจ
ในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจมี
ความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินในรูปแบบองคค์ณะ 

6. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของ
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 

7.  ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 
8. สามารถปฏิบัติหน้าที�และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที�ที�ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระ ไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทัฯ รวมทั�งผูเ้กี�ยวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั เพื�อ
แบ่งแยกบทบาทหนา้ที�ให้ชดัเจน และเพื�อให้มีความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงานระหวา่งผูน้าํฝ่ายนโยบาย และ
ผูน้าํฝ่ายบริหาร ปัจจุบนัประธานกรรมการบริษทัเป็นผูน้าํของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํฝ่ายนโยบาย ปฏิบติัหนา้ที�
ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและในฐานะประธานการประชุมผูถื้อหุ้น  ดา้นบริหารมีคณะ
กรรมการบริหารเป็นผูรั้บผิดชอบกํากับดูแลโดยตรง มีหน้าที�ในการวางกรอบนโยบายและกํากับดูแลการ
บริหารงานประจาํ  โดยกาํหนดขอบเขตหนา้ที�ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัชั�นไวช้ดัเจน สามารถตรวจสอบไดง่้าย 
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ซึ� งที�ผา่นมาคณะกรรมการบริษทัดูแลใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด และไม่มีการ
กระทาํใดๆ ที�เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบและขอ้บงัคบัเลย 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้มีการประชุมโดยปกติอยา่งนอ้ยปีละ 6 ครั� งโดยจะกาํหนดวนัประชุมไว้
ล่วงหนา้ตลอดปีอยา่งชดัเจน แจง้วาระการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั รวมทั�งมีการส่งรายละเอียดประกอบ
วาระการประชุมใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั การพิจารณา
วาระต่างๆ ประธานกรรมการเป็นผูดู้แลให้ใชเ้วลาในการประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความเห็นอย่างอิสระ นอกจากนี� กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมพิเศษเพิ�มตามความจาํเป็น โดยไม่มีฝ่าย
จดัการร่วมดว้ย พร้อมทั�งจดัทาํและเปิดเผยอาํนาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัใหท้ราบ 

 ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัรวม 10 ครั� ง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยตาม
ความจาํเป็น โดยกรรมการบริษทัสามารถติดต่อสื�อสารกบัฝ่ายบริหารทุกคนโดยตรง เพื�อซกัถาม ปรึกษาหารือ และ
ให้ความเห็นในเรื�องที�เป็นนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษทั เพื�อให้ฝ่ายบริหารไดด้าํเนินการแต่ละเรื�องให้
ถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา เป็นประโยชน์กบัธุรกิจบริษทัฯ 
 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการ
โดยรวม และประเมินผลการปฏิบติังานตนเองทุกปี และไดมี้การแต่งตั�งเลขานุการบริษทั ซึ� งทาํหนา้ที�ให้คาํแนะนาํ
กฎระเบียบต่างๆ ที�คณะกรรมการจะตอ้งทราบและปฏิบติั ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมทั�ง
ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั ซึ� งบทบาทหนา้ที�ที�คณะกรรมการและเลขานุการกาํหนด
ไวใ้นแบบแสดงขอ้มูลรายการประจาํปี (แบบ 56-1) 

  5.3  คณะกรรมการชุดย่อย 
  บริษทัฯ กําหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื� องขึ� น เพื�อรับผิดชอบในการกํากับดูแลและ
กลั�นกรองงานที�ต้องการความเชี�ยวชาญเฉพาะด้านแทนคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง โดยมี
วาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการครองตาํแหน่งกรรมการบริษทัและเมื�อครบกาํหนดออกตาม
วาระแลว้ อาจไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไปได ้
  การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นไปตามภาระหนา้ที�ความรับผิดชอบและความจาํเป็น เพื�อให้งาน
ลุล่วงตามเป้าหมายและใหร้ายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั 
 5.3.1  คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารกาํหนดให้มีการประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครั� ง กาํหนดวนัประชุมไวล่้วงหนา้
ตลอดทั�งปีอย่างชดัเจนโดยทาํหน้าที�กลั�นกรองนโยบาย กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานรวมทั�งกาํกบัดูแล
และบริหารจดัการต่างๆ เพื�อใหม้ั�นใจวา่ธุรกิจของบริษทัฯมีการเติบโตอยา่งมั�นคงสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและ
การแข่งขนั พิจารณากาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจการบริหารต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบติดตามการ
ดาํเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการดาํเนินงานและพิจารณา
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กลั�นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั�งดาํเนินการอื�นตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และ
รายงานผลการดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจาํทุกเดือน 
 นอกจากนี�  คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพิ�มตามความจาํเป็น ซึ� งในปี 2561 มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารรวม 22 ครั� ง 
 5.3.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าที�วางหลกัเกณฑ์ การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี สอบทานกระบวนการ
จดัทาํรายงานฐานะการเงิน และกาํกับการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบ  ข้อบงัคับ 
ตลอดจนการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล ส่งเสริมให้พฒันาระบบงานทางการเงิน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อให้เกิดความน่าเชื�อถือ 
โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยแต่งตั�งให้กรรมการ 1 คน คือ นางกุณฑลา ศศะสมิต เป็นกรรมการที�มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที�จะทาํหนา้ที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบยงัทาํ
หนา้ที�ในการสอบทานให้บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในที�เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที�ไดม้าตรฐาน และมี
การประเมินระบบบริหารความเสี� ยงที�มีประสิทธิภาพ รัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีการจดัทาํรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ที� และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และให้มีสิทธิในการพิจารณา
แต่งตั� ง โยกยา้ย ถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาอนุมัติงบประมาณและกําลังพลของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และมีสิทธิจา้งที�ปรึกษาแนะนาํทางวิชาชีพซึ� งเป็นบุคคลภายนอกได ้นอกจากนี�  ยงัมี
หนา้ที�ในการพิจารณาผลการปฏิบติังานและประสิทธิภาพของผูส้อบบญัชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษทัให้ความ
เห็นชอบในการเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น ให้เปลี�ยนแปลงผูส้อบบญัชี โดยแต่งตั�งผูส้อบบญัชี บริษทั สํานกังาน     
อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2561 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นปีที� 13 ในอตัราค่าสอบบญัชีมากกวา่ปี 2560 
โดยกาํหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีและค่าสอบทานงบการเงิน สํานกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสังกดัใน
รอบปีบญัชีที�ผา่นมามีจาํนวนเงินรวม 1,278,000 บาท (บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 940,000 บาทและ
บริษทัยอ่ย จาํนวน 338,000 บาท) และใช้ผูส้อบบญัชีรายเดียวกบับริษทัย่อยดว้ย ค่าบริการอื�นของสํานกังานสอบ
บญัชีที�ผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคล หรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสํานกังานบญัชีดงักล่าว ในรอบปีบญัชีที�
ผา่นมามีจาํนวนเงินรวม 104,668 บาท 
  ในปีที�ผา่นมามีการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั� ง (รวมการประชุมที�ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ดว้ย 1 ครั� ง) เพื�อพิจารณาและดาํเนินงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ ซึ� งได้เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงาน
ประจาํปี 
 5.3.3  คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหน้าที�กาํหนดหลกัเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการ
พิจารณาสรรหาผูที้�มีความรู้ความสามารถ มีชื�อเสียง เกียรติประวติัที�ดีและประสบการณ์เหมาะสมที�จะไดรั้บการ



SAMMAKORN ANNUAL REPORT 2018  32

  

 
 

กลั�นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั�งดาํเนินการอื�นตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และ
รายงานผลการดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจาํทุกเดือน 
 นอกจากนี�  คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพิ�มตามความจาํเป็น ซึ� งในปี 2561 มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารรวม 22 ครั� ง 
 5.3.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าที�วางหลกัเกณฑ์ การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี สอบทานกระบวนการ
จดัทาํรายงานฐานะการเงิน และกาํกับการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบ  ข้อบงัคับ 
ตลอดจนการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล ส่งเสริมให้พฒันาระบบงานทางการเงิน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อให้เกิดความน่าเชื�อถือ 
โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยแต่งตั�งให้กรรมการ 1 คน คือ นางกุณฑลา ศศะสมิต เป็นกรรมการที�มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที�จะทาํหนา้ที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบยงัทาํ
หนา้ที�ในการสอบทานให้บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในที�เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที�ไดม้าตรฐาน และมี
การประเมินระบบบริหารความเสี� ยงที�มีประสิทธิภาพ รัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีการจดัทาํรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ที� และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และให้มีสิทธิในการพิจารณา
แต่งตั� ง โยกยา้ย ถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาอนุมัติงบประมาณและกําลังพลของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และมีสิทธิจา้งที�ปรึกษาแนะนาํทางวิชาชีพซึ� งเป็นบุคคลภายนอกได ้นอกจากนี�  ยงัมี
หนา้ที�ในการพิจารณาผลการปฏิบติังานและประสิทธิภาพของผูส้อบบญัชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษทัให้ความ
เห็นชอบในการเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น ให้เปลี�ยนแปลงผูส้อบบญัชี โดยแต่งตั�งผูส้อบบญัชี บริษทั สํานกังาน     
อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2561 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นปีที� 13 ในอตัราค่าสอบบญัชีมากกวา่ปี 2560 
โดยกาํหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีและค่าสอบทานงบการเงิน สํานกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสังกดัใน
รอบปีบญัชีที�ผา่นมามีจาํนวนเงินรวม 1,278,000 บาท (บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 940,000 บาทและ
บริษทัยอ่ย จาํนวน 338,000 บาท) และใช้ผูส้อบบญัชีรายเดียวกบับริษทัย่อยดว้ย ค่าบริการอื�นของสํานกังานสอบ
บญัชีที�ผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคล หรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสํานกังานบญัชีดงักล่าว ในรอบปีบญัชีที�
ผา่นมามีจาํนวนเงินรวม 104,668 บาท 
  ในปีที�ผา่นมามีการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั� ง (รวมการประชุมที�ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ดว้ย 1 ครั� ง) เพื�อพิจารณาและดาํเนินงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ ซึ� งได้เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงาน
ประจาํปี 
 5.3.3  คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหน้าที�กาํหนดหลกัเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการ
พิจารณาสรรหาผูที้�มีความรู้ความสามารถ มีชื�อเสียง เกียรติประวติัที�ดีและประสบการณ์เหมาะสมที�จะไดรั้บการ
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แต่งตั�งเป็นกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ และที�ปรึกษาของบริษทัฯ ทดแทนผูที้�พน้จากตาํแหน่ง รวมทั�งพิจารณา
ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทั และมีหน้าที� ศึกษา พิจารณา และติดตาม
การเปลี�ยนแปลงและแนวโนม้ของการเปลี�ยนแปลงในเรื�องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร โดย
พิจารณาผลสรุปขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ที�ศูนยพ์ฒันาการกาํกบั
ดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดจ้ดัทาํขึ�น เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษทัอื�นตามขนาดของ
ทุนจดทะเบียน กาํไรสุทธิ กบัค่าตอบแทนกรรมการที�ไดรั้บอยู่ เพื�อเสนอเป็นนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการและผูบ้ริหารให้มีความเหมาะสมตามหน้าที�ความรับผิดชอบและเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2561 เท่ากบัปี 2560 และได้กาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทนอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั� ง ในปีที�ผา่นมามีการประชุม 1 ครั� ง เพื�อพิจารณาและดาํเนินงานต่างๆ ตาม
ความรับผดิชอบ ซึ� งไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี 
  นอกจากนี� ปี 2561 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัให้
ความเห็นชอบในการเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้งดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่กรรมการ  
 การอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารกาํหนดไวด้งันี�  

1. ผูถื้อหุ้นเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการ โดย
พิจารณาจากหนา้ที�และความรับผดิชอบตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้อนุมัติค่าตอบแทนของผู ้บริหาร โดยพิจารณาจากหน้าที�ความ
รับผิดชอบผลการปฏิบติังานและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน 
 5.3.4  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง มีหนา้ที�กาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการบริหารความเสี�ยงตาม
หลกัสากลและการประเมินความเสี�ยงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดมาตรการป้องกนัและสัญญาณ
เตือนภยั เพื�อจดัการความเสี�ยงอยา่งเหมาะสม มีการกาํกบัดูแลใหทุ้กหน่วยงานปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดที�
เกี�ยวขอ้ง 
 ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ได้กาํหนดให้จดัทาํรายงานการบริหารความเสี�ยง เป็น
ประจาํทุกไตรมาสและมีการสอบทานการบริหารความเสี�ยงเป็นประจาํ ซึ� งความเสี�ยงที�สําคญั ไดแ้ก่ ความเสี�ยงจาก
การขายและการโอนที�ไม่ไดต้ามเป้าหมาย  และความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่อง ซึ� งจากการตรวจสอบ การบริหาร
ความเสี�ยงดงักล่าวที�ผ่านมาเห็นว่าอยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้แต่ทั�งนี� ไดพ้ยายามแกไ้ขรายการความเสี�ยงที�เกิดขึ�นให้
ลดลง และไดมี้การทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเสี�ยงทุกปี  
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คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

รายชื�อ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และคณะกรรมการ และพิจารณาค่าตอบแทน
บริหารความเสี�ยง

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

คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ

 

สรุปการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย ปี 2561 
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย

รายชื�อ วาระการดาํรง การเข้าประชุม/ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ
ตําแหน่ง การประชุมทั�งหมด บริหาร ตรวจสอบ บริหารความเสี�ยง พจิารณาค่าตอบแทน

1. นายพิพิธ  พิชัยศรทตั* 17 ปี/ เม.ย.61-เม.ย.64 10/10 19/22
2. นายธวชัชัย ช่องดารากลุ 5 ปี/ เม.ย.60-เม.ย.63 10/10 7/7 4/4 1/1
3.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ 14 ปี/ เม.ย.61-เม.ย.64 4/10 5/7 2/4 1/1
4. นางกณุฑลา  ศศะสมิต** 2 ปี/ เม.ย.60-เม.ย.63 9/10 7/7 4/4 1/1
5.  นายธวชั  อึ�งสุประเสริฐ* 6 ปี/เม.ย.61-เม.ย.64 10/10 22/22
6.  นายสจัจา  เจนธรรมนุกลู* 7 ปี/ เม.ย.59-เม.ย.62 9/10 20/22
7. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา* 21 ปี/ เม.ย.59-เม.ย.62 9/10 19/22  

             *  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 
** กรรมการตรวจสอบที�มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน 

 5.4  คณะผู้บริหาร 
  5.4.1  ประธานกรรมการ 
  ประธานกรรมการบริษทั เป็นผูน้าํของคณะกรรมการบริษทัปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะประธานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั และในฐานะประธานการประชุมผูถื้อหุน้ 
  5.4.2  ฝ่ายจดัการ 
  เพื�อใหก้ารบริหารจดัการของบริษทัฯ สามารถดาํเนินงานไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัฯไดจ้ดัให้มี
ฝ่ายจดัการ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูง ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการบริหาร  
สายงาน ผูบ้ริหารตามโครงสร้างผงับริหารงานของบริษัทฯ มีหน้าที�ในการกาํหนดกลยุทธ์ พิจารณา และให้
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คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

รายชื�อ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และคณะกรรมการ และพิจารณาค่าตอบแทน
บริหารความเสี�ยง

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

คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ

 

สรุปการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย ปี 2561 
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย

รายชื�อ วาระการดาํรง การเข้าประชุม/ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ
ตําแหน่ง การประชุมทั�งหมด บริหาร ตรวจสอบ บริหารความเสี�ยง พจิารณาค่าตอบแทน

1. นายพิพิธ  พิชัยศรทตั* 17 ปี/ เม.ย.61-เม.ย.64 10/10 19/22
2. นายธวชัชัย ช่องดารากลุ 5 ปี/ เม.ย.60-เม.ย.63 10/10 7/7 4/4 1/1
3.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ 14 ปี/ เม.ย.61-เม.ย.64 4/10 5/7 2/4 1/1
4. นางกณุฑลา  ศศะสมิต** 2 ปี/ เม.ย.60-เม.ย.63 9/10 7/7 4/4 1/1
5.  นายธวชั  อึ�งสุประเสริฐ* 6 ปี/เม.ย.61-เม.ย.64 10/10 22/22
6.  นายสจัจา  เจนธรรมนุกลู* 7 ปี/ เม.ย.59-เม.ย.62 9/10 20/22
7. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา* 21 ปี/ เม.ย.59-เม.ย.62 9/10 19/22  

             *  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 
** กรรมการตรวจสอบที�มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน 

 5.4  คณะผู้บริหาร 
  5.4.1  ประธานกรรมการ 
  ประธานกรรมการบริษทั เป็นผูน้าํของคณะกรรมการบริษทัปฏิบติัหนา้ที�ในฐานะประธานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั และในฐานะประธานการประชุมผูถื้อหุน้ 
  5.4.2  ฝ่ายจดัการ 
  เพื�อใหก้ารบริหารจดัการของบริษทัฯ สามารถดาํเนินงานไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัฯไดจ้ดัให้มี
ฝ่ายจดัการ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูง ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการบริหาร  
สายงาน ผูบ้ริหารตามโครงสร้างผงับริหารงานของบริษัทฯ มีหน้าที�ในการกาํหนดกลยุทธ์ พิจารณา และให้
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ขอ้เสนอแนะในเรื�องเกี�ยวกบันโยบาย ทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการบริหารจดัการให้เป็นไปตาม
นโยบาย ที�คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไว ้  

 5.5  บทบาทหน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 5.5.� กาํหนดนโยบาย และวสิัยทศัน์ 
 คณะกรรมการบริษทั มีความมุ่งมั�นที�จะกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ให้เป็นบริษทัชั�นนาํในธุรกิจบา้น
จดัสรรที�ไดรั้บความนิยมเชื�อถือจากประชาชน มีการดาํเนินธุรกิจดว้ยการบริหารจดัการที�แข็งแกร่ง มีการพฒันา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ พฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพดีที�สุด มีการบริการเกินความคาดหวงั เพื�อให้คณะกรรมการ
บริษทั ภายใตก้ารนาํของประธานกรรมการบริษทั มีภาวะผูน้าํและมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ สามารถกาํหนด
นโยบาย และกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงแบ่งแยกบทบาท
หน้าที�ระหว่างประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนัอย่างชัดเจน และตอ้งไม่เป็นบุคคล
เดียวกนั 
 5.5.2  บทบาท หนา้ที� และความรับผดิชอบ 
 คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ที�กาํหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ และทิศ
ทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบติัตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัตวับทกฎหมาย และมติที�
ประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความรับผิดชอบ ซื�อสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั โปร่งใส กาํกบัดูแล และพฒันาบรรษทัภิบาลของ
บริษทัฯ ให้เป็นที�ยอมรับในระดบัสากล พิจารณาแผนการดาํเนินงานและพฒันาขีดความสามารถของบริษทัฯ  ให้
สามารถแข่งขนักบัผูอื้�นไดดี้ รวมทั�งคอยติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนการดาํเนินงานที�
วางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื�อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ของผูถื้อหุ้น และของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั�งหลาย และ
จดัการแบ่งผลประโยชน์นั�นแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 
 5.5.3 การบริหารความเสี�ยง 
 คณะกรรมการบริษทัได้ให้ความสําคญัเกี�ยวกบัการประเมินการบริหารความเสี�ยง โดยกาํหนดให้มี
ระบบและวธีิการบริหารความเสี�ยงที�เป็นมาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงประเมิน
ประสิทธิภาพของการบริหาร และสอบทานผลการประเมินความเสี�ยง และกระบวนการทาํงานเพื�อควบคุมความ
เสี�ยงของหน่วยงานต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบ รวมทั�งทบทวน และเสนอนโยบายที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการบริหารความเสี�ยงอยา่งน้อยปีละ 1 ครั� ง รวมถึงให้ความสําคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้หรือรายการ
ผดิปกติ และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 
 5.5.4 การควบคุมภายใน 
 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในที�สํานกังานตรวจสอบภายในไดจ้ดัจา้งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที�ปรึกษาธุรกิจ จาํกดั ตรวจสอบ
ภายในและรายงานเป็นรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และไดจ้ดั
ฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื�องการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี�ยงแก่พนกังานระดบั
ปฏิบติัการ โดยนาํประเด็นสําคญัที�ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษา เพื�อเสริมสร้างให้พนกังานเกิดความเขา้ใจร่วมกนัใน
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เรื�องความเสี�ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที�สําคญัของแต่ละขั�นตอนปฏิบติังาน ประเมินผลการทาํงานได้
ดว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ในด้านการตรวจสอบภายใน กําหนดให้สํานักงานตรวจสอบภายใน ขึ� นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติังานของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที�ปรึกษาธุรกิจ จาํกดั 
ซึ� งทาํการตรวจสอบการควบคุมภายในทั�งหมด ตามแผนงานประจาํปีที�ได้รับอนุมติัแล้ว  พบว่าได้บรรลุตาม
เป้าหมาย สําหรับการพฒันางานตรวจสอบนั�น ไดใ้ห้ความสําคญัทั�งการพฒันาคนและเครื�องมือในการตรวจสอบ 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัการของมาตรฐานสากล และเป็นเชิงป้องกนั เพื�อให้เกิดมูลค่าเพิ�มกบัหน่วยงานที�ตรวจอยา่งเป็น
ระบบ 
 5.5.5 การกาํกบัดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงขอ้พึงปฏิบติัที�ดี สาํหรับคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนเกี�ยวกบัการ
กาํกบัดูแลกิจการ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ กาํหนดแนวปฏิบติั และปรับปรุงให้สอดคลอ้ง
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) และมาตรฐานสากลคณะกรรมการบริษทั  เป็นผูก้าํกบัดูแล ติดตามและประเมินผลการ
ดาํเนินงาน และฐานะการเงินของบริษทัฯ อย่างสมํ�าเสมอ เพื�อพิจารณา และเสนอแนวทางพฒันาเพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจใหย้ ั�งยนื รวมทั�งการพฒันาทรัพยากรบุคคลตามแนวการบริหารสมยัใหม่ ตลอดจน
แนวนโยบายในการตรวจสอบใหเ้กิดความโปร่งใส โดยเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เพื�อผลประโยชน์สูงสุดของผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และควรทบทวนนโยบาย และการปฏิบติัตามนโยบายตามหน่วยงานกาํกบัดูแล อยา่งเหมาะสม 
และทนัเหตุการณ์อยา่งสมํ�าเสมอ 
 5.5.6 จริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณ สาํหรับกรรมการผูบ้ริหาร และพนกังาน 
 คณะกรรมการของบริษทั มีหน้าที�กาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารจดัทาํจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกิจ พร้อม
ทั�งเผยแพร่เพื�อส่งเสริมให้พนกังานทุกคนมีมาตรฐาน และมีจิตสํานึกดา้นจริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหภ้ารกิจของบริษทัฯ บรรลุเป้าหมายดว้ยพื�นฐานของคุณธรรม ความซื�อสัตยสุ์จริต และ
มีความโปร่งใส โดยมีกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที�ดี 

  5.6  การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 
  บริษทัฯ กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทั มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 6 ครั� ง โดยการประชุมแต่ละครั� ง
จะกาํหนดวนัประชุมไวล่้วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจน รวมทั�งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้
คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัทาํการก่อนวนัประชุม การพิจารณาวาระต่างๆ 
จะเปิดโอกาสให้กรรมการมีการแสดงความเห็นอยา่งอิสระและเพียงพอ โดยมีประธานกรรมการเป็นผูดู้แลให้ใช้
เวลาในการประชุมอยา่งเหมาะสม และส่งเสริมใหก้รรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจาํนวน
การประชุมคณะกรรมการบริษทัที�จดัขึ�นในรอบปี และในกรณีที�บริษทัฯ ไม่ไดมี้การประชุมทุกเดือน บริษทัฯ ควร
ส่งผลการดาํเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที�ไม่ได้มีการประชุม เพื�อให้คณะกรรมการสามารถกาํกบั 



SAMMAKORN ANNUAL REPORT 2018  36

  

 
 

เรื�องความเสี�ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที�สําคญัของแต่ละขั�นตอนปฏิบติังาน ประเมินผลการทาํงานได้
ดว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ในด้านการตรวจสอบภายใน กําหนดให้สํานักงานตรวจสอบภายใน ขึ� นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติังานของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที�ปรึกษาธุรกิจ จาํกดั 
ซึ� งทาํการตรวจสอบการควบคุมภายในทั�งหมด ตามแผนงานประจาํปีที�ได้รับอนุมติัแล้ว  พบว่าได้บรรลุตาม
เป้าหมาย สําหรับการพฒันางานตรวจสอบนั�น ไดใ้ห้ความสําคญัทั�งการพฒันาคนและเครื�องมือในการตรวจสอบ 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัการของมาตรฐานสากล และเป็นเชิงป้องกนั เพื�อให้เกิดมูลค่าเพิ�มกบัหน่วยงานที�ตรวจอยา่งเป็น
ระบบ 
 5.5.5 การกาํกบัดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงขอ้พึงปฏิบติัที�ดี สาํหรับคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนเกี�ยวกบัการ
กาํกบัดูแลกิจการ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ กาํหนดแนวปฏิบติั และปรับปรุงให้สอดคลอ้ง
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) และมาตรฐานสากลคณะกรรมการบริษทั  เป็นผูก้าํกบัดูแล ติดตามและประเมินผลการ
ดาํเนินงาน และฐานะการเงินของบริษทัฯ อย่างสมํ�าเสมอ เพื�อพิจารณา และเสนอแนวทางพฒันาเพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจใหย้ ั�งยนื รวมทั�งการพฒันาทรัพยากรบุคคลตามแนวการบริหารสมยัใหม่ ตลอดจน
แนวนโยบายในการตรวจสอบใหเ้กิดความโปร่งใส โดยเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เพื�อผลประโยชน์สูงสุดของผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และควรทบทวนนโยบาย และการปฏิบติัตามนโยบายตามหน่วยงานกาํกบัดูแล อยา่งเหมาะสม 
และทนัเหตุการณ์อยา่งสมํ�าเสมอ 
 5.5.6 จริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณ สาํหรับกรรมการผูบ้ริหาร และพนกังาน 
 คณะกรรมการของบริษทั มีหน้าที�กาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารจดัทาํจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกิจ พร้อม
ทั�งเผยแพร่เพื�อส่งเสริมให้พนกังานทุกคนมีมาตรฐาน และมีจิตสํานึกดา้นจริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหภ้ารกิจของบริษทัฯ บรรลุเป้าหมายดว้ยพื�นฐานของคุณธรรม ความซื�อสัตยสุ์จริต และ
มีความโปร่งใส โดยมีกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที�ดี 

  5.6  การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 
  บริษทัฯ กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทั มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 6 ครั� ง โดยการประชุมแต่ละครั� ง
จะกาํหนดวนัประชุมไวล่้วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจน รวมทั�งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้
คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัทาํการก่อนวนัประชุม การพิจารณาวาระต่างๆ 
จะเปิดโอกาสให้กรรมการมีการแสดงความเห็นอยา่งอิสระและเพียงพอ โดยมีประธานกรรมการเป็นผูดู้แลให้ใช้
เวลาในการประชุมอยา่งเหมาะสม และส่งเสริมใหก้รรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจาํนวน
การประชุมคณะกรรมการบริษทัที�จดัขึ�นในรอบปี และในกรณีที�บริษทัฯ ไม่ไดมี้การประชุมทุกเดือน บริษทัฯ ควร
ส่งผลการดาํเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที�ไม่ได้มีการประชุม เพื�อให้คณะกรรมการสามารถกาํกบั 
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ควบคุม และดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการได้อย่างต่อเนื�อง และทนัการ โดยไดร้ายงานจาํนวนครั� งการเขา้
ประชุมของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปี 
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั จะมีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมเพื�อรายงานชี�แจง หรือเสนอเรื�องใน
ส่วนที�ตนเองรับผดิชอบโดยตรง 
  นอกจากนี�  ยงัมีการประชุมเฉพาะเรื�องของคณะกรรมการชุดย่อยอีกปีละหลายครั� ง ตามวาระหน้าที�
ความรับผดิชอบและความจาํเป็น เพื�อใหง้านลุล่วงตามเป้าหมาย 
  อนึ� ง ระหว่างคณะกรรมการเอง จะมีการประชุมอยา่งไม่เป็นทางการเพื�อพบปะ ปรึกษาหารือในเรื�อง
ต่างๆ เมื�อเห็นสมควรก็ได้ และแจ้งให้กรรมการผูจ้ ัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย และควรสนับสนุนให้
คณะกรรมการเขา้ถึงสารสนเทศที�จาํเป็นเพิ�มเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบริษทั หรือผูบ้ริหารอื�นที�ไดรั้บ
มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที�กาํหนด 

  5.7  การประเมินผลการปฎบิัติงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
  บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการบริษทั (Self Assessment) 
และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั�งการประเมินผลงานทั�งคณะ และผูบ้ริหาร ปีละ 1 ครั� ง เพื�อใชเ้ป็นกรอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบติังานในหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารอยา่งสมํ�าเสมอ และการเปรียบเทียบการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทั วา่ไดด้าํเนินการตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ที�ไดอ้นุมติัไวแ้ละ/หรือ
ตามแนวปฏิบติัที�ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื�อปรับปรุงการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั ให้สอดคลอ้งกบั
แนวนโยบายที�กาํหนดไว ้และเพื�อใหค้ณะกรรมการบริษทั ร่วมกนัพิจารณาผลงาน ปัญหาแนวทางเพื�อการปรับปรุง
แกไ้ขต่อไป ซึ� งการประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ในปี 2561 คะแนนที�ไดอ้ยู่ใน
เกณฑดี์ 3.55 จากคะแนนเตม็ 4 หรือ ร้อยละ 88.82 การประเมินผลการปฎิบติังานตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 
คะแนนที�ไดอ้ยู่ในเกณฑ์ดี  3.56 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 88.99 การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คะแนนที�ได้อยู่ในเกณฑ์ดี  3.63 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 
90.79 การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คะแนนที�ไดอ้ยูใ่นเกณฑ์ดี  3.72 
จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 93.06 และ การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คะแนนที�ไดอ้ยูใ่นเกณฑดี์  4.80 จากคะแนนเตม็ 5 หรือ ร้อยละ 95.93 

  5.8  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอนโยบายค่าตอบแทนที�เหมาะสม และเป็นธรรม 
โดยเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของบริษทัอื�นในธุรกิจเดียวกนั ประสบการณ์ ขอบเขตบทบาท และความรับผิดชอบ
กรรมการที�ไดม้อบหมายหน้าที� และความรับผิดชอบเพิ�มขึ�น และบริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงาน
ประจาํปี  
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  การอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารกาํหนดไวด้งันี�  
1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผูอ้นุมัติค่าตอบแทนของผู ้บริหาร โดยพิจารณาจากหน้าที�ความ

รับผิดชอบ ผลการปฏิบติังาน และผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการ
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

2. ผูถื้อหุ้นเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี ซึ� งได้พิจารณาจาก
หนา้ที�และความรับผดิชอบ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 เป็นรายบุคคลมีรายละเอียดดงันี�   

รายชื�อ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ
บริษทั บริหาร ตรวจสอบ บริหารความเสี�ยง พจิารณาค่าตอบแทน

1. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั ประธานกรรมการ 372,000 720,000 - - - 1,092,000
2.  นายอนุทิพย  ์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ 276,000 - 264,000 44,000 22,000 606,000

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการความเสี�ยง
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน

3. นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ กรรมการอิสระ 276,000 - 288,000 96,000 24,000 684,000
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการความเสี�ยง
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน

4. นางกณุฑลา  ศศะสมิต กรรมการอิสระ 276,000 - 264,000 88,000 22,000 650,000
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการความเสี�ยง
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน

5. นายธวชั   อึ�งสุประเสริฐ กรรมการ 276,000 720,000 - - - 996,000
6. นายสจัจา   เจนธรรมนุกลู กรรมการ 276,000 720,000 996,000
7. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผูจ้ดัการ 276,000 - - - - 276,000

คณะกรรมการบริษทั
รวม

คณะกรรมการชุดย่อย

 
หมายเหตุ :   ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัทุกรูปแบบไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี  

  ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร จาํนวนผูบ้ริหารช่วงครึ� งปีแรกมีจาํนวน 11 คน และ 3 คนในช่วงครึ� งปีหลงั 
เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงผงัโครงสร้างองค์กร โดยมีค่าตอบแทน รวม 12.01 ลา้นบาท ในรูปของเงินเดือน และ
โบนสั ซึ� งแปรผนัตามการดาํเนินงานของบริษทัฯ กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 1.04 ลา้นบาท ประกนัสังคม 0.06 ลา้น
บาท และผลประโยชน์อื�น 0.17 ลา้นบาท 

  5.9  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  
คณะกรรมการบริษทั กาํหนดนโยบายการพฒันากรรมการ และผูบ้ริหาร เพื�อเพิ�มพูนพฒันาความรู้ความ

เข้าใจและทกัษะของกรรมการ และผูบ้ริหาร ทั�งในลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ และหลักสูตรอื�นๆ ที�จาํเป็นต่อ         
การปฏิบติัหนา้ที�อยา่งต่อเนื�อง โดยสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้อบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
หรือหน่วยงานอื�นตามความเหมาะสม โดยกาํหนดรูปแบบ และวิธีพฒันาดงักล่าว ทั�งจากการปฐมนิเทศ การไดรั้บ
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  การอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารกาํหนดไวด้งันี�  
1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผูอ้นุมัติค่าตอบแทนของผู ้บริหาร โดยพิจารณาจากหน้าที�ความ

รับผิดชอบ ผลการปฏิบติังาน และผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการ
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

2. ผูถื้อหุ้นเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี ซึ� งได้พิจารณาจาก
หนา้ที�และความรับผดิชอบ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 เป็นรายบุคคลมีรายละเอียดดงันี�   

รายชื�อ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ
บริษทั บริหาร ตรวจสอบ บริหารความเสี�ยง พจิารณาค่าตอบแทน

1. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั ประธานกรรมการ 372,000 720,000 - - - 1,092,000
2.  นายอนุทิพย  ์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ 276,000 - 264,000 44,000 22,000 606,000

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการความเสี�ยง
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน

3. นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ กรรมการอิสระ 276,000 - 288,000 96,000 24,000 684,000
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการความเสี�ยง
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน

4. นางกณุฑลา  ศศะสมิต กรรมการอิสระ 276,000 - 264,000 88,000 22,000 650,000
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการความเสี�ยง
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน

5. นายธวชั   อึ�งสุประเสริฐ กรรมการ 276,000 720,000 - - - 996,000
6. นายสจัจา   เจนธรรมนุกลู กรรมการ 276,000 720,000 996,000
7. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผูจ้ดัการ 276,000 - - - - 276,000

คณะกรรมการบริษทั
รวม

คณะกรรมการชุดย่อย

 
หมายเหตุ :   ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัทุกรูปแบบไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี  

  ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร จาํนวนผูบ้ริหารช่วงครึ� งปีแรกมีจาํนวน 11 คน และ 3 คนในช่วงครึ� งปีหลงั 
เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงผงัโครงสร้างองค์กร โดยมีค่าตอบแทน รวม 12.01 ลา้นบาท ในรูปของเงินเดือน และ
โบนสั ซึ� งแปรผนัตามการดาํเนินงานของบริษทัฯ กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 1.04 ลา้นบาท ประกนัสังคม 0.06 ลา้น
บาท และผลประโยชน์อื�น 0.17 ลา้นบาท 

  5.9  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  
คณะกรรมการบริษทั กาํหนดนโยบายการพฒันากรรมการ และผูบ้ริหาร เพื�อเพิ�มพูนพฒันาความรู้ความ

เข้าใจและทกัษะของกรรมการ และผูบ้ริหาร ทั�งในลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ และหลักสูตรอื�นๆ ที�จาํเป็นต่อ         
การปฏิบติัหนา้ที�อยา่งต่อเนื�อง โดยสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้อบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
หรือหน่วยงานอื�นตามความเหมาะสม โดยกาํหนดรูปแบบ และวิธีพฒันาดงักล่าว ทั�งจากการปฐมนิเทศ การไดรั้บ
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ขอ้มูล ข่าวสาร และความรู้ ที�จาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ที�ให้กรรมการบริษทั กรรมการใหม่ ผูบ้ริหาร และผูเ้กี�ยวขอ้ง
ในระบบการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ เพื�อใหมี้การปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง 

รายการระหว่างกันในรอบปี 2561  
รายการระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน)

ปี 2560 ปี 2561
บริษทัฯ จ่ายดอกเบี�ย บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั 0.21               0.86               
บริษทั เพียวสมัมากร รับรายไดจ้ากการให้บริการพืนที�ส่วนกลางสาํนักงาน 0.65               0.51               
ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
(บริษทัยอ่ย)

รายการระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั

ปี 2560 ปี 2561
บริษทัฯ รับรายไดจ้ากการให้เช่าที�ดิน นายสจัจา เจนธรรมนุกลู กรรมการของบริษทั เป็นกรรมการของ 0.68               1.29               

จ่ายคา่นํ�ามนั บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั 0.42               0.23               
บริษทั เพียวสมัมากร รับรายไดจ้ากการให้เช่าสาํนักงาน 1.14               1.44               
ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั รับรายไดจ้ากการให้บริการพืนที�ส่วนกลางสาํนักงาน 2.31               3.44               
(บริษทัยอ่ย) จ่ายคา่นํ�ามนั 0.03               -                

รายการระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั แอสเซท โปร กรุ๊ป จาํกดั

ปี 2560 ปี 2561
บริษทั สมัมากร พลสั จ่ายดอกเบี�ย บริษทั แอสเซท โปร กรุ๊ป จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัยอ่ย -                0.56               
จาํกดั

ลกัษณะรายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ จาํนวนเงิน (ลา้นบาท)

จาํนวนเงิน (ลา้นบาท)

จาํนวนเงิน (ลา้นบาท)

ลกัษณะรายการ

ลกัษณะรายการ

ลกัษณะความสมัพนัธ์

ลกัษณะความสมัพนัธ์

 



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
REPORT FROM THE AUDIT COMMITTEE 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บการแต่งตั�งขึ�นตามมติของคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 

ท่าน คือ นายธวชัชัย ช่องดารากุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ และนางกุณฑลา      
ศศะสมิต เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ� งคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าที�สําคญั ๆ  ไดแ้ก่ การสอบทานรายงาน
ทางการเงิน การสอบทานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี�ยง และการปฏิบติัตามกฎหมาย 
เป็นไปตามกฎบตัรที�คณะกรรมการบริษทัอนุมติัไว ้ซึ� งสอดคลอ้งกบัประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมรวม 7 ครั� ง คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการปฏิบติั
หนา้ที� พร้อมทั�งขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพื�อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั เห็นชอบหรือเพื�อทราบเป็นประจาํทุก
ไตรมาส ซึ� งสามารถสรุปสาระสาํคญัของการปฏิบติัหนา้ที� ไดด้งันี�  

รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินประจาํไตรมาสและประจาํปี 2561 รวมทั�ง
การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัและบริษทัฯ ในกลุ่ม ตลอดจนไดห้ารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร
และผูส้อบบญัชีเพื�อพิจารณาถึงนโยบายการบญัชีที�สําคญั การควบคุมภายใน การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ    
ต่างๆ เพื�อใชใ้นการจดัทาํงบการเงิน และไดมี้การประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม 
1 ครั� ง เพื�อพิจารณาเกี�ยวกบัระบบควบคุมภายในและความถูกตอ้งเชื�อถือไดข้องงบการเงิน รวมทั�งเพื�อให้มั�นใจวา่ผูส้อบ
บญัชีของบริษทัไดป้ฏิบติังานอย่างเป็นอิสระ โดยที�ฝ่ายบริหารเป็นผูมี้หนา้ที�ความรับผิดชอบในการจดัทาํงบการเงิน
และระบบควบคุมที�เกี�ยวขอ้งในการจดัทาํงบการเงิน ผูส้อบบญัชีเป็นผูรั้บผิดชอบในการรายงานและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ ได้จดัทาํขึ� นโดยถูกต้องตามที�ควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยขอ้มูลที�สาํคญัอยา่งเพียงพอ  

รายการที�เกี�ยวโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัฯ โดยไดพ้ิจารณามูลค่าหรือราคาของรายการดงักล่าวว่ามีความสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และไดก้าํกบัดูแลให้บริษทัฯ ดาํเนินการตามขั�นตอนของกฎหมายและขอ้กาํหนดของ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น
และเพียงพอ  

การบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการบริหารความเสี�ยงของ
บริษทัฯ รวมถึงมาตรการต่างๆ ในการจดัการกับความเสี� ยงสําคญัต่างๆ ให้อยู่ในระดับที�ยอมรับได้ เพื�อให้บริษทั
สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายที�กาํหนด และสอบทานผลการประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
REPORT FROM THE AUDIT COMMITTEE 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บการแต่งตั�งขึ�นตามมติของคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 

ท่าน คือ นายธวชัชัย ช่องดารากุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ และนางกุณฑลา      
ศศะสมิต เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ� งคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าที�สําคญั ๆ  ไดแ้ก่ การสอบทานรายงาน
ทางการเงิน การสอบทานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี�ยง และการปฏิบติัตามกฎหมาย 
เป็นไปตามกฎบตัรที�คณะกรรมการบริษทัอนุมติัไว ้ซึ� งสอดคลอ้งกบัประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมรวม 7 ครั� ง คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการปฏิบติั
หนา้ที� พร้อมทั�งขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพื�อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั เห็นชอบหรือเพื�อทราบเป็นประจาํทุก
ไตรมาส ซึ� งสามารถสรุปสาระสาํคญัของการปฏิบติัหนา้ที� ไดด้งันี�  

รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินประจาํไตรมาสและประจาํปี 2561 รวมทั�ง
การเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัและบริษทัฯ ในกลุ่ม ตลอดจนไดห้ารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร
และผูส้อบบญัชีเพื�อพิจารณาถึงนโยบายการบญัชีที�สําคญั การควบคุมภายใน การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ    
ต่างๆ เพื�อใชใ้นการจดัทาํงบการเงิน และไดมี้การประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม 
1 ครั� ง เพื�อพิจารณาเกี�ยวกบัระบบควบคุมภายในและความถูกตอ้งเชื�อถือไดข้องงบการเงิน รวมทั�งเพื�อให้มั�นใจวา่ผูส้อบ
บญัชีของบริษทัไดป้ฏิบติังานอย่างเป็นอิสระ โดยที�ฝ่ายบริหารเป็นผูมี้หนา้ที�ความรับผิดชอบในการจดัทาํงบการเงิน
และระบบควบคุมที�เกี�ยวขอ้งในการจดัทาํงบการเงิน ผูส้อบบญัชีเป็นผูรั้บผิดชอบในการรายงานและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ ได้จดัทาํขึ� นโดยถูกต้องตามที�ควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยขอ้มูลที�สาํคญัอยา่งเพียงพอ  

รายการที�เกี�ยวโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัฯ โดยไดพ้ิจารณามูลค่าหรือราคาของรายการดงักล่าวว่ามีความสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และไดก้าํกบัดูแลให้บริษทัฯ ดาํเนินการตามขั�นตอนของกฎหมายและขอ้กาํหนดของ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น
และเพียงพอ  

การบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการบริหารความเสี�ยงของ
บริษทัฯ รวมถึงมาตรการต่างๆ ในการจดัการกับความเสี� ยงสําคญัต่างๆ ให้อยู่ในระดับที�ยอมรับได้ เพื�อให้บริษทั
สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายที�กาํหนด และสอบทานผลการประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน
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ตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอก รวมทั�งติดตามผลการแก้ไขขอ้บกพร่องของฝ่ายบริหารเพื�อให้มั�นใจว่า 
บริษทัฯ ไดน้าํมาพิจารณาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ การบริหารความเสี�ยงและระบบ
การควบคุมภายในของบริษทัฯ เพียงพอ มีประสิทธิผลและไม่พบขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสาํคญั   

งานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา  อนุมติัขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาํปี โดยวา่จา้ง บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที�ปรึกษาธุรกิจ จาํกดั ให้เป็นผูป้ฏิบติังานต่อเนื�องเป็นปีที� 2 และยงัได้
ติดตามผลการตรวจสอบภายในและความคืบหน้าของการดาํเนินงานเป็นประจาํทุกไตรมาสว่า มีความเพียงพอ 
เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และสอดคลอ้งกบัความเห็นผูส้อบบญัชี โดยปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายและ
ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากผูรั้บการตรวจ และมีการปรับปรุงตามความเห็นร่วมกนัอยา่งสมํ�าเสมอ โดยให้เป็นไป
ตามหลกัการของมาตรฐานสากลและในเชิงป้องกนั เพื�อใหเ้กิดมูลค่าเพิ�มกบัหน่วยงานรับตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ  

การปฏิบติัตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ โดยเฉพาะรายการที�มีความเสี�ยงสูง คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทัฯ ได้มีการดูแลและปฏิบติัตาม
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งและไม่พบขอ้บกพร่องที�มีสาระสาํคญั ในรอบปี 2561 ไม่มีรายงานจากผูส้อบบญัชีวา่พบพฤติการณ์
อนัควรสงสัยวา่กรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลซึ�งรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัฯ ไดก้ระทาํความผิดตามมาตรา 
89/25แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

การประเมินผลการปฏิบติังานตนเอง  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและประเมินผลการปฏิบติังานของ
ตนเองประจาํปีโดยไดเ้ปรียบเทียบกบัแนวทางปฏิบติัที�ดีและกฎบตัร ซึ� งผลของการประเมินดงักล่าวอยูใ่นระดบัที�พอใจ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบติังานที�มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎบตัรที�กาํหนดไว ้และไดร้ายงานผลให้
คณะกรรมการบริษทัทราบแลว้ 

การแต่งตั�งผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระ ผลงาน ประสบการณ์ คุณสมบติั
ของผูส้อบบญัชี และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี และไดเ้สนอให้
คณะกรรมการบริษทัเพื�อขออนุมติัที�ประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สํานกังาน อีวาย  จาํกดัเป็นผูส้อบ
บญัชี ของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 โดยมีค่าสอบบญัชีจาํนวน 1,423,000.00 บาท 

ทั�งนี�  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าที�ตามขอบเขตหน้าที�และตามกฎบตัรอย่างครบถว้น ดว้ยความ
รอบคอบและมีความเป็นอิสระเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

 
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

(นายธวชัชยั ช่องดารากุล) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต�อรายงานทางการเง�น 
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITIES  

FOR THE FINANCIAL STATEMENTS 
 

 คณะกรรมการบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงภาระหน้าที�และความรับผิดชอบในฐานะ
คณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ที�มีต่องบการเงินของบริษทัฯ ซึ� งไดจ้ดัทาํขึ�นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับเปลี�ยนอย่างต่อเนื�อง เพื�อความโปร่งใสและเพื�อรักษาผลประโยชน์ของผู ้
ถือหุน้ใหม้ากที�สุด ทั�งนี�บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการบญัชีที�มีความเหมาะสมกบัประเภทและขนาดธุรกิจของบริษทัฯ 
และถือปฏิบติัอย่างสมํ�าเสมอมาโดยตลอด มีการใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบระมดัระวงั และใช้ประมาณการที�ดีที�สุด      
ในการจดัทาํงบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั�งไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลที�เป็นส่วนสําคญัอย่างเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน เพื�อใหง้บการเงินสะทอ้นสถานะทางการเงินของบริษทัฯ ตามความเป็นจริง 

 คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูรั้บผิดชอบเกี�ยวกบัการดูแลคุณภาพ
ของงบการเงินและรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมและระบบตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 
เพื�อให้มั�นใจไดว้า่งบการเงินของบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง โปร่งใส มีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง
ครบถว้น ซึ� งคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเห็นประกอบไวใ้นรายงานประจาํปีนี�ดว้ยแลว้ 

 คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา่งบการเงินและรายงานทางการเงินประจาํปี 2561 ของบริษทัฯ ไดแ้สดง
ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานที�ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสําคญั ซึ� งสามารถให้ความเชื�อมั�นอยา่งมีเหตุผลต่อ
ความน่าเชื�อถือของงบการเงินของบริษทัฯ แลว้ 

  
 

(นายพิพิธ  พิชยัศรทตั) (นายกิตติพล   ปราโมช ณ อยธุยา) 
ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ 
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 คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา่งบการเงินและรายงานทางการเงินประจาํปี 2561 ของบริษทัฯ ไดแ้สดง
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ความน่าเชื�อถือของงบการเงินของบริษทัฯ แลว้ 

  
 

(นายพิพิธ  พิชยัศรทตั) (นายกิตติพล   ปราโมช ณ อยธุยา) 
ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
TYPE OF BUSINESS 

 

 
ประวติัความเป็นมา 
 บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ก่อตั�งมาตั�งแต่ปี พ.ศ. 2513 ดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ประเภท
บา้นจดัสรรเพื�อการอยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นการพฒันาโครงการบา้นเดี�ยว
พร้อมที�ดินเพื�อขายเป็นหลกั จวบจนถึงปัจจุบนัเป็นเวลา 49 ปีบริษทัฯ ไดพ้ฒันาโครงการเพื�ออยูอ่าศยัและส่งมอบบา้น
แก่ผูซื้�อแลว้กวา่ 6,000 หน่วย โดยบริษทัฯมุ่งเนน้ที�จะพฒันาอสังหาริมทรัพยที์�มีคุณภาพ เพื�อการอยูอ่าศยัที�ดีของคน
ไทยในราคาที� เหมาะสมนอกจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื�อขายแล้ว บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาด
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทให้เช่า โดยพฒันาศูนยก์ารคา้ชุมชน ภายใตชื้�อ ศูนยก์ารคา้สัมมากรเพลส (Sammakorn Place) 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
TYPE OF BUSINESS 
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พร้อมที�ดินเพื�อขายเป็นหลกั จวบจนถึงปัจจุบนัเป็นเวลา 49 ปีบริษทัฯ ไดพ้ฒันาโครงการเพื�ออยูอ่าศยัและส่งมอบบา้น
แก่ผูซื้�อแลว้กวา่ 6,000 หน่วย โดยบริษทัฯมุ่งเนน้ที�จะพฒันาอสังหาริมทรัพยที์�มีคุณภาพ เพื�อการอยูอ่าศยัที�ดีของคน
ไทยในราคาที� เหมาะสมนอกจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื�อขายแล้ว บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาด
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทให้เช่า โดยพฒันาศูนยก์ารคา้ชุมชน ภายใตชื้�อ ศูนยก์ารคา้สัมมากรเพลส (Sammakorn Place) 
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ซึ� งมีที�ตั�งอยูบ่นถนนรังสิตคลอง 2 ถนนรามคาํแหง และถนนราชพฤกษ ์ซึ� งถือไดว้า่เป็นการหารายไดที้�สมํ�าเสมอให้กบั
บริษทัฯ และสร้างรายไดใ้นระยะยาวให้มีความผนัผวนนอ้ยลงอีกทั�งยงัสร้างเครือข่ายชุมชนให้มีความสะดวกสบายใน
การพกัอาศยัอีกดว้ย  

การประกอบธุรกิจ 
 รายไดห้ลกัของบริษทัฯ มาจากการจาํหน่ายโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื�ออยู่อาศยัเป็นหลกั โดยแบ่งเป็น
โครงการแนวราบ โครงการแนวสูง และโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื�อการเช่า ในปี พ.ศ. 2561 บริษทัฯได้เปิดตวั
โครงการใหม่ 4 โครงการ ทาํให้ในปี 2561 บริษทัฯ มีโครงการหลกัที�สร้างรายไดท้ั�งหมด 10 โครงการ เป็นโครงการ
บา้นเดี�ยว 5 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการสัมมากร ชยัพฤกษ-์วงแหวน โครงการสัมมากร ชยัพฤกษ์-วงแหวน 2 โครงการ
สัมมากร ชยัพฤกษ-์แจง้วฒันะ บนถนนชยัพฤกษต์ดัใหม่ โครงการสัมมากร รังสิตคลอง 7 โซน 4  และโครงการสัมมา-
กร ไพรม์7 ซึ� งเป็นส่วนดา้นหน้าของโครงการสัมมากรรังสิต คลอง 7 เดิม โครงการทาวน์โฮม 3โครงการ ได้แก่ 
โครงการสัมมากร อเวนิว รามอินทรา-วงแหวน บนถนนคู้บอนใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั�นไอส์แลนด์ โครงการ      
สัมมากร อเวนิว สุวรรณภูมิ และโครงการสัมมากร อเวนิว ชยัพฤกษ-์วงแหวน ตั�งอยูติ่ดกบัโครงการสัมมากร ชยัพฤกษ์-       
วงแหวน โครงการโฮมออฟฟิต 1 โครงการคือ โครงการสัมมากร ออฟฟิต พาร์ค และโครงการคอนโดมีเนียม 1 
โครงการ คือ โครงการสัมมากร เอสเก้า คอนโดมิเนียม บนถนนรัตนาธิเบศร์ บริษทัฯ ยงัคงเน้นพฒันาโครงการบน
พื�นที�ในบริเวณใกลก้บัถนนสายที�เป็นเส้นทางหลกัในการเดินทางและสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ รถไฟฟ้า ทาง
ด่วน เป็นตน้ 

นโยบายการดาํเนินธุรกิจ  
 บริษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทที�อยูอ่าศยัเพื�อจาํหน่ายอยา่งต่อเนื�อง 

โดยในปี 2561 ยงัคงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดันนทบุรี โดยมี
เป้าหมายและนโยบายหลกั ๆ ดงันี�  

 มุ่งเนน้พฒันาสินคา้ประเภทบา้นเดี�ยวพร้อมที�ดินอยา่งต่อเนื�อง ซึ� งบริษทัมีความถนดัทั�งในส่วนของการทาํ
การตลาดในทาํเล และการพฒันาสินคา้ โดยตั�งเป้าหมายเร่งปิดการขายโครงการปัจจุบนั เพื�อสร้างสภาพคล่องในการซื�อ
ที�ดินใหม่เพื�อพฒันาโครงการใหม่ 
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 พฒันาโครงการแนวราบประเภทอื�นๆ เพิ�มเติม อาทิเช่น โครงการทาวน์โฮม หรือบา้นแฝดในทาํเลใกล้
เมืองเพื�อรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคที�ตอ้งการที�อยู่อาศยัใกลเ้มืองแต่ไม่สามารถเป็นเจา้ของบา้นเดี�ยวที�มีราคา
สูงขึ�นตามราคาของที�ดินได ้

 พฒันาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ให้อยู่ในสภาพที�เหมาะสมกบัการใช้งาน เมื�อดูแล
รักษาครบกาํหนดตามโครงการและวิธีการจดัสรรแลว้ บริษทัฯ มีนโยบายในการจดัตั�งนิติบุคคลบา้นจดัสรร เพื�อให้
เจา้ของร่วมไดมี้ส่วนร่วมกนัในการบริหารจดัการชุมชนดว้ยตนเอง โดยมีสิทธิ� และหนา้ที�ตามกฎหมาย อนัจะนาํมาซึ� ง
ความเขม้แขง็ของแต่ละชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 คุณภาพบ้านที�พร้อมส่งมอบแก่ผูซื้�อ บริษทัฯ จดัทีมตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอย่างต่อเนื�องและ
สมํ�าเสมอ เพื�อใหม้ั�นใจวา่ บริษทัฯ จะส่งมอบบา้นที�มีคุณภาพใหแ้ก่ผูซื้�อไดต้ามกาํหนดเวลา 

 พฒันาทีมงานบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ บริการหลงัการขาย และสร้างกฎระเบียบที�อยู่อาศยัภายในโครงการ
เพื�อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมภายในโครงการในอนาคต 
การพฒันาองคก์ร และบุคลากร 

 ในปี 2561 บริษทัฯ ยงัคงให้ความสําคญัต่อการพฒันาองค์กรอย่างต่อเนื�อง ทั�งในด้านบุคลากร และ
ระบบปฏิบติัการ เพื�อให้บริษทัฯ สามารถทาํงานไดอ้ย่างทดัเทียมกบับริษทัชั�นนาํในตลาด โดยกาํหนดเป้าหมายให้
บุคลากรของบริษทัฯ มุ่งเนน้ และให้ความสําคญักบัความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกัในการทาํงาน บริษทัฯ ไดเ้ตรียม
ความพร้อมในดา้นโปรแกรมฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอยา่งต่อเนื�อง เพื�อให้บุคลากรมีความเขา้ใจในแนวทางการเติบโต
ทางธุรกิจของบริษทัฯ ในทิศทางเดียวกนั และยงัส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานของบุคลากรทุก
หน่วยงาน ในขณะที�ระบบปฏิบติัการที�บริษทัฯ จะนาํมาประยุกตใ์ชจ้ะตอ้งส่งเสริมให้เกิดความรวดเร็วและถูกตอ้งใน
การทาํงานระหวา่งฝ่ายมากยิ�งขึ�น 

นอกจากนี�บริษทัฯ ยงัมีเกณฑก์ารวดัความสาํเร็จขององคก์รทั�งสี�ดา้น ตามหลกัการของ Balance Scorecard  ไดแ้ก่ 

 1. มุมมองดา้นการเงิน (Financial Perspective) 

 2. มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) 

 3. มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 

 4. มุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and Growth Perspective) 
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 พฒันาโครงการแนวราบประเภทอื�นๆ เพิ�มเติม อาทิเช่น โครงการทาวน์โฮม หรือบา้นแฝดในทาํเลใกล้
เมืองเพื�อรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคที�ตอ้งการที�อยู่อาศยัใกลเ้มืองแต่ไม่สามารถเป็นเจา้ของบา้นเดี�ยวที�มีราคา
สูงขึ�นตามราคาของที�ดินได ้

 พฒันาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ให้อยู่ในสภาพที�เหมาะสมกบัการใช้งาน เมื�อดูแล
รักษาครบกาํหนดตามโครงการและวิธีการจดัสรรแลว้ บริษทัฯ มีนโยบายในการจดัตั�งนิติบุคคลบา้นจดัสรร เพื�อให้
เจา้ของร่วมไดมี้ส่วนร่วมกนัในการบริหารจดัการชุมชนดว้ยตนเอง โดยมีสิทธิ� และหนา้ที�ตามกฎหมาย อนัจะนาํมาซึ� ง
ความเขม้แขง็ของแต่ละชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 คุณภาพบ้านที�พร้อมส่งมอบแก่ผูซื้�อ บริษทัฯ จดัทีมตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอย่างต่อเนื�องและ
สมํ�าเสมอ เพื�อใหม้ั�นใจวา่ บริษทัฯ จะส่งมอบบา้นที�มีคุณภาพใหแ้ก่ผูซื้�อไดต้ามกาํหนดเวลา 

 พฒันาทีมงานบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ บริการหลงัการขาย และสร้างกฎระเบียบที�อยู่อาศยัภายในโครงการ
เพื�อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมภายในโครงการในอนาคต 
การพฒันาองคก์ร และบุคลากร 

 ในปี 2561 บริษทัฯ ยงัคงให้ความสําคญัต่อการพฒันาองค์กรอย่างต่อเนื�อง ทั�งในด้านบุคลากร และ
ระบบปฏิบติัการ เพื�อให้บริษทัฯ สามารถทาํงานไดอ้ย่างทดัเทียมกบับริษทัชั�นนาํในตลาด โดยกาํหนดเป้าหมายให้
บุคลากรของบริษทัฯ มุ่งเนน้ และให้ความสําคญักบัความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกัในการทาํงาน บริษทัฯ ไดเ้ตรียม
ความพร้อมในดา้นโปรแกรมฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอยา่งต่อเนื�อง เพื�อให้บุคลากรมีความเขา้ใจในแนวทางการเติบโต
ทางธุรกิจของบริษทัฯ ในทิศทางเดียวกนั และยงัส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานของบุคลากรทุก
หน่วยงาน ในขณะที�ระบบปฏิบติัการที�บริษทัฯ จะนาํมาประยุกตใ์ชจ้ะตอ้งส่งเสริมให้เกิดความรวดเร็วและถูกตอ้งใน
การทาํงานระหวา่งฝ่ายมากยิ�งขึ�น 

นอกจากนี�บริษทัฯ ยงัมีเกณฑก์ารวดัความสาํเร็จขององคก์รทั�งสี�ดา้น ตามหลกัการของ Balance Scorecard  ไดแ้ก่ 

 1. มุมมองดา้นการเงิน (Financial Perspective) 

 2. มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) 

 3. มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 

 4. มุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and Growth Perspective) 
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บริษทัฯ จึงเชื�อมั�นวา่ บริษทัฯ จะเติบโตอยา่งย ั�งยนืดงัเช่นที�ดาํเนินธุรกิจมาอยา่งยาวนาน 

โครงสร้างรายได ้
 โครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นหลกั ซึ� งในปี 2561 มี
สัดส่วนร้อยละ 87.76 ของรายไดร้วม นอกจากนั�นก็มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่า รายไดจ้ากการบริการ และรายไดอื้�น โครงสร้าง
รายไดใ้นรอบ 3 ปี ที�ผา่นมามีสัดส่วนดงันี�  
โครงสร้างรายไดเ้ปรียบเทียบ 3 ปี (งบเฉพาะกิจการ) 

โครงการในอนาคต 
 บริษทัฯ ยงัคงยดึมั�นในนโยบายจดัสรรโครงการบนทาํเลที�ดีที�สุด และพฒันาสินคา้ให้ตรงกบักลุ่มที�มีกาํลงั

ซื�อหลกัในทาํเลนั�นๆ นอกจากนั�นบริษทัฯ จะเนน้การสร้างสังคมภายในโครงการให้มีระเบียบของการอยูอ่าศยัร่วมกนั
เพื�อก่อใหเ้กิดชุมชนและสังคมเพื�อการอยูอ่าศยัที�สงบสุขอยา่งแทจ้ริง 

ผลตอบแทนที�คาดวา่จะไดรั้บ 
 ผลตอบรับของตลาดในปี พ.ศ. 2561 พบวา่แบรนด์ “สัมมากร” ไดรั้บความนิยมและจดจาํจากกลุ่มเป้าหมาย
เพิ�มมากขึ�น และมีผลตอบรับจากกลุ่มลูกคา้เหล่านั�นเพิ�มมากด้วย โดยจะเห็นไดจ้ากจาํนวนโครงการที�ปิดการขายลง   
และโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่ที�ให้การตอ้นรับที�ดีต่อโครงการทาวน์โฮม สัมมากร อเวนิว นอกจากนั�นแบรนด ์
“สัมมากร” ยงัถูกจดจาํถึงคุณค่าของแบรนด์ที�ส่งมอบบา้นที�มีคุณภาพไดอ้ย่างต่อเนื�อง ดงันั�นแผนธุรกิจในปี พ.ศ. 2562  

ประเภทรายได ้
2559 2560 2561 

จาํนวนเงิน สัดส่วน% จาํนวนเงิน สัดส่วน% จาํนวนเงิน สัดส่วน% 
รายไดจ้ากการขายบา้นและที�ดิน 703.66 62.55% 834.03 76.87% 879.10 69.77 
รายไดจ้ากการขายห้องชุด 179.16 15.93% 103.46 9.54% 226.75 17.99 
รายไดจ้ากการให้เช่า 67.46 5.99% 68.07 6.27% 67.75 5.38 
รายไดค้่าบริการ 55.30 4.92% 57.04 5.26% 60.57 4.81 
รายไดจ้ากการรับโอนอาคารใหเ้ช่า 79.62 7.08% - - - - 
รายไดอื้�น ๆ 39.68 3.53% 22.39 2.06% 25.84 2.05 
   รวมรายได้ 1,124.89 100.00% 1,084.99 100.00% 1,260.01 100.00% 
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ที�มุ่งเนน้การส่งมอบบา้นที�มีคุณภาพและการเพิ�มและพฒันาหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ และบริการหลงัการขายที�จะ
นาํมาซึ� งการแนะนาํจากลูกคา้สู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ ทาํใหบ้ริษทัฯ มียอดรายไดแ้ละกาํไรเพิ�มขึ�นตามเป้าหมายที�วางไว ้

ปัจจยัที�ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถดาํเนินการตามแผนได ้
 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยม์ายาวนาน มีความรู้และมีความเขา้ใจในธุรกิจเป็นอย่างดี      

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ จึงเติบโตและมีกาํไรอยา่งต่อเนื�องสมํ�าเสมอ ผลการดาํเนินงานส่วนใหญ่ไดใ้กลเ้คียงกบั
เป้าหมายที�วางไว ้ยกเวน้กรณีมีปัจจยัที�มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตวัของเศรษฐกิจ
โลก และปัญหานโยบายของสถาบนัการเงินที�เขม้งวดในการปล่อยสินเชื�อ ซึ� งสวนทางกบัจาํนวนอุปทานที�ยงัมีอยูม่าก
ในตลาด อาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถดาํเนินงานใหส้าํเร็จตามแผนหรือตามเป้าหมายที�วางไว ้
ผลชี�วดัการดาํเนินงานในดา้นอื�นๆ 

ใชสื้�อ online และ social media ช่วยในการทาํการตลาดและกระตุน้ยอดขาย ปี 2561 เป็นปีที�บริษทัให้
ความสาํคญัมากขึ�นกวา่ปีที�ผา่นๆมา โดยหนัมาลงทุนและใชสื้�อออนไลน์ในช่องทางต่างๆ มากขึ�น ทั�งในดา้นการพฒันา
เนื�อหา (content) ให้มีความน่าสนใจและตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั�งการเพิ�มช่องทางสื�อออนไลน์ (channel) เช่น การใช ้
Online Influencer มาช่วยสร้างการรับรู้ของการเปิดตวัโครงการใหม่ โครงการสัมมากร ชยัพฤกษ์-วงแหวน 2  ซึ� งเป็น
หนึ�งตวัแปรที�ส่งผลใหส้ามารถปิดยอดขายไดสู้งในการเปิดตวัโครงการดว้ยจาํนวนมากกวา่ 20 หลงั ภายในเวลาเพียง 2 
วนั นอกจากนี�  สื�อ online ยงัช่วยส่งผลให้จาํนวนลูกคา้ที�เขา้มาที�สํานกังานขายมากขึ�น และมีอตัราเติบโตมากขึ�นทุก 
ไตรมาส โดยหากเทียบครึ� งปีแรก และครึ� งปีหลงัของปี 2561 จาํนวนลูกคา้เขา้ชมที�สาํนกังานขายที�มาจากสื�อออนไลน์มี
อตัราเติบโตสูงขึ�นถึงร้อยละ 53 รวมลูกคา้เขา้ชมที�สํานกังานขายจากโครงการทั�งหมดที�มาจากสื�อออนไลน์ คิดเป็นร้อย
ละ 31 

จาํนวนอตัรา Rejection Rate (ยกเลิกการจอง) ลดลงโดยในไตรมาสที� 4 ปี 2561 อตัรา Rejection Rate 
ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 15 ซึ� งตํ�ากวา่หากเทียบกบัไตรมาสก่อนๆ ในปีเดียวกนั 

ความพึงพอใจและความยอมรับจากลูกคา้ที�มีต่อโครงการของเรา โดยจากคะแนนเต็ม 5 ไดค้ะแนนความ
พึงพอใจจากลูกคา้ที� 4.39 คะแนน และ 4.26  คะแนนในส่วนของคุณภาพในการก่อสร้าง 

ความเสี�ยงหลกัในการดาํเนินธุรกิจ 
การแข่งขนัในตลาดที�รุนแรงเนื�องจากปริมาณโครงการที�อยูอ่าศยัมีมากขึ�นอยา่งรวดเร็ว ที�อาจส่งผลให้เกิด

การแข่งขนักนัทางดา้นราคามากขึ�น (Price War) เจา้ของแบรนด์มีการนาํเสนอโปรโมชั�นต่างๆ มากขึ�น และแรงขึ�น
ให้กบัลูกคา้ ซึ� งอาจจะทาํให้ยากขึ�นสําหรับบริษทัฯ ในการรักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายในขณะที�ยงัคงรักษา
ราคาเดิมเอาไวเ้ท่าเดิม และอาจจาํเป็นตอ้งพิจารณาลดราคาขายลง รวมทั�งเพิ�มมูลค่าโปรโมชั�นแก่ลูกคา้เพื�อต่อสู้กบัราย
อื�นๆในตลาด ส่งผลกระทบต่อกาํไรสุทธิในการขายของบริษทัฯ 
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ที�มุ่งเนน้การส่งมอบบา้นที�มีคุณภาพและการเพิ�มและพฒันาหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ และบริการหลงัการขายที�จะ
นาํมาซึ� งการแนะนาํจากลูกคา้สู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ ทาํใหบ้ริษทัฯ มียอดรายไดแ้ละกาํไรเพิ�มขึ�นตามเป้าหมายที�วางไว ้

ปัจจยัที�ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถดาํเนินการตามแผนได ้
 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยม์ายาวนาน มีความรู้และมีความเขา้ใจในธุรกิจเป็นอย่างดี      

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ จึงเติบโตและมีกาํไรอยา่งต่อเนื�องสมํ�าเสมอ ผลการดาํเนินงานส่วนใหญ่ไดใ้กลเ้คียงกบั
เป้าหมายที�วางไว ้ยกเวน้กรณีมีปัจจยัที�มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตวัของเศรษฐกิจ
โลก และปัญหานโยบายของสถาบนัการเงินที�เขม้งวดในการปล่อยสินเชื�อ ซึ� งสวนทางกบัจาํนวนอุปทานที�ยงัมีอยูม่าก
ในตลาด อาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถดาํเนินงานใหส้าํเร็จตามแผนหรือตามเป้าหมายที�วางไว ้
ผลชี�วดัการดาํเนินงานในดา้นอื�นๆ 

ใชสื้�อ online และ social media ช่วยในการทาํการตลาดและกระตุน้ยอดขาย ปี 2561 เป็นปีที�บริษทัให้
ความสาํคญัมากขึ�นกวา่ปีที�ผา่นๆมา โดยหนัมาลงทุนและใชสื้�อออนไลน์ในช่องทางต่างๆ มากขึ�น ทั�งในดา้นการพฒันา
เนื�อหา (content) ให้มีความน่าสนใจและตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั�งการเพิ�มช่องทางสื�อออนไลน์ (channel) เช่น การใช ้
Online Influencer มาช่วยสร้างการรับรู้ของการเปิดตวัโครงการใหม่ โครงการสัมมากร ชยัพฤกษ์-วงแหวน 2  ซึ� งเป็น
หนึ�งตวัแปรที�ส่งผลใหส้ามารถปิดยอดขายไดสู้งในการเปิดตวัโครงการดว้ยจาํนวนมากกวา่ 20 หลงั ภายในเวลาเพียง 2 
วนั นอกจากนี�  สื�อ online ยงัช่วยส่งผลให้จาํนวนลูกคา้ที�เขา้มาที�สํานกังานขายมากขึ�น และมีอตัราเติบโตมากขึ�นทุก 
ไตรมาส โดยหากเทียบครึ� งปีแรก และครึ� งปีหลงัของปี 2561 จาํนวนลูกคา้เขา้ชมที�สาํนกังานขายที�มาจากสื�อออนไลน์มี
อตัราเติบโตสูงขึ�นถึงร้อยละ 53 รวมลูกคา้เขา้ชมที�สํานกังานขายจากโครงการทั�งหมดที�มาจากสื�อออนไลน์ คิดเป็นร้อย
ละ 31 

จาํนวนอตัรา Rejection Rate (ยกเลิกการจอง) ลดลงโดยในไตรมาสที� 4 ปี 2561 อตัรา Rejection Rate 
ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 15 ซึ� งตํ�ากวา่หากเทียบกบัไตรมาสก่อนๆ ในปีเดียวกนั 

ความพึงพอใจและความยอมรับจากลูกคา้ที�มีต่อโครงการของเรา โดยจากคะแนนเต็ม 5 ไดค้ะแนนความ
พึงพอใจจากลูกคา้ที� 4.39 คะแนน และ 4.26  คะแนนในส่วนของคุณภาพในการก่อสร้าง 

ความเสี�ยงหลกัในการดาํเนินธุรกิจ 
การแข่งขนัในตลาดที�รุนแรงเนื�องจากปริมาณโครงการที�อยูอ่าศยัมีมากขึ�นอยา่งรวดเร็ว ที�อาจส่งผลให้เกิด

การแข่งขนักนัทางดา้นราคามากขึ�น (Price War) เจา้ของแบรนด์มีการนาํเสนอโปรโมชั�นต่างๆ มากขึ�น และแรงขึ�น
ให้กบัลูกคา้ ซึ� งอาจจะทาํให้ยากขึ�นสําหรับบริษทัฯ ในการรักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายในขณะที�ยงัคงรักษา
ราคาเดิมเอาไวเ้ท่าเดิม และอาจจาํเป็นตอ้งพิจารณาลดราคาขายลง รวมทั�งเพิ�มมูลค่าโปรโมชั�นแก่ลูกคา้เพื�อต่อสู้กบัราย
อื�นๆในตลาด ส่งผลกระทบต่อกาํไรสุทธิในการขายของบริษทัฯ 
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  แนวทางป้องกนัและแกไ้ข  
  1. สร้างมูลค่าของแบรนด์สัมมากรให้สูงขึ�น (Brand Value) เพื�อช่วยในการดึงดูดลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย
นอกจากการใชร้าคาเพียงอยา่งเดียว  
  2. ควบคุมการใช้จ่ายของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามแผนที�วางไว้ และมีการทบทวนทุกไตรมาสเพื�อ
ตรวจสอบวา่ยงัเป็นไปตามแผนที�วางไว ้เมื�อเทียบกบัยอดขายจริงที�เกิดขึ�น  
  3. การพฒันาสินคา้ใหมี้คุณภาพที�ดี เพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มใหก้บัลูกคา้ในการเลือกซื�อ 

เป้าหมายในระยะยาว 
  สร้างแบรนด์สัมมากรรวมถึงแบรนด์รองแต่ละโครงการของบริษทัให้เป็น Top of Mind ของกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย เพื�อเพิ�มมูลค่าของสินคา้ และบริการรวมทั�งเพิ�มปริมาณลูกค้าแต่ละโครงการให้มากขึ�น และทาํให้
ค่าใชจ่้ายในการดึงลูกคา้ผา่นการซื�อสื�อโฆษณามีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 
  ขยายโครงการทั�งในฝั�งตะวนัตกและตะวนัออกให้มากขึ�นโดยยึดจากความตอ้งการของตลาดเป็นหลกั 
นอกจากนี� ยงัจะขยายโครงการของสัมมากรเขา้มาในเขตเมือง (CBD) มากขึ�น เพื�อตอบสนองความตอ้งการและขยาย
ฐานลูกคา้กลุ่มใหม่ใหก้บับริษทัฯ 
 
 
 



ป�จจัยความเสี่ยง   
FACTORS OF RISK 

 
 ในปี 2561 ตลาดที�อยู่อาศยัไดมี้การปรับตวัเพิ�มขึ�นทั�งในดา้นอุปสงค์และอุปทานเมื�อเทียบกบัปีที�ผ่านมา        
การขยายตวัดงักล่าวมีผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ� งไดรั้บอานิสงส์จากการเติบโตของ
ภาคการส่งออก และการท่องเที�ยว และการใชจ่้ายของภาครัฐจากการลงทุนในโครงการเมกะโปรเจ็กต์ต่าง ๆ ขอ้มูล
จากศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์แสดงมูลค่ายอดโอนกรรมสิทธิ� ที�อยู่อาศยัในกรุงเทพฯและปริมณฑลปี 2561 เพิ�ม
มากขึ�นจากปี 2560 กวา่ร้อยละ 30 แต่ทั�งนี�นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื�องการปรับเกณฑ์การกูเ้พื�อซื�อที�
อยูอ่าศยั (นโยบาย Macroprudential สําหรับสินเชื�อที�อยูอ่าศยั) ตั�งแต่ช่วงไตรมาสที� 4 ปี 2561 สะทอ้นถึงความเป็น
ห่วงต่อการเติบโตในภาคอสังหาริมทรัพยที์�อาจมีความเสี�ยงเพิ�มขึ�น  

สําหรับแนวโน้มในปี 2562 ไดมี้การคาดการณ์กนัว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอตวัลงเล็กนอ้ย 
จากปัจจยัภายนอกประเทศที�เกิดจากสงครามการคา้ ซึ� งมีผลให้อตัราการส่งออกและการท่องเที�ยวเติบโตในอตัราที�
ชะลอตวัลง ส่วนตลาดที�อยู่อาศยันอกจากไดรั้บผลกระทบจากปัญหาการชะลอตวัของเศรษฐกิจแล้วยงัไดรั้บผล
โดยตรงจากอตัราดอกเบี�ยที�มีการปรับขึ�น บวกกบัมาตรการควบคุมสินเชื�อที�อยูอ่าศยั และปัญหาอุปทานส่วนเกินที�
เหลือมาจากปี  2561   จากสถานการณ์ดงักล่าวอาจทาํให้ตลาดซื�อขายที�อยูอ่าศยัขยายตวัในอตัราที�ลดลง   เป็นเหตุ
ให้การแข่งขนัทางธุรกิจจะยิ�งทวีความรุนแรงเพิ�มขึ�น  ซึ� งเป็นความเสี�ยงที�บริษทัฯ จะตอ้งติดตามดูแลเป็นพิเศษ  
และควรมีมาตรการเตือนภยัล่วงหนา้ เพื�อเพิ�มความระมดัระวงัและลดผลกระทบ มิให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่
บริษทัฯ 

 ปัจจัยความเสี� ยงที� มีโอกาสจะเกิดขึ� น และมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 มี
ดงัต่อไปนี�  

 1.  ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการแข่งขนั 
ธุรกิจจดัสรรบา้นและที�ดินเป็นธุรกิจที�มีการแข่งขนักนัสูงเป็นปกติอยูแ่ลว้ เพราะมีผูป้ระกอบการในตลาด

มากราย แต่ละรายก็เนน้ที�จะเพิ�มยอดขายและกาํไร และยงัตอ้งแข่งขนักบัคอนโดมิเนียมซึ�งมีปริมาณที�เพิ�มขึ�นสูง  
      ทางแกไ้ข คือ ตอ้งติดตามสถานการณ์ตลาดที�อยู่อาศยัโดยเฉพาะบา้นจดัสรรและทิศทางภาวะเศรษฐกิจ
อย่างใกล้ชิด วางแผนการปลูกสร้างบ้านล่วงหน้าให้เหมาะสม สร้างบ้านคุณภาพตามความต้องการของตลาด 
ประการสาํคญัตอ้งควบคุมตน้ทุน เนน้การสร้างความเชื�อมั�นและความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ ใชว้ธีิและสื�อการตลาดที�
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ป�จจัยความเสี่ยง   
FACTORS OF RISK 
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มีประสิทธิภาพสามารถเขา้ถึงลูกคา้เป้าหมายไดภ้ายในงบประมาณที�ตั�งไว ้สร้างความแตกต่าง และบริษทัฯ จะตอ้ง
ปรับตวัใหท้นัเหตุการณ์หากมีสัญญาณทางเศรษฐกิจที�ชะลอตวัลงหรือเกิดภาวะบา้นจดัสรรลน้ตลาดเกิดขึ�น 

2. ความเสี�ยงเรื�องกาํลงัซื�อลดลง 
      ความเสี�ยงดงักล่าว อาจเกิดจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ทาํให้มีผลกระทบต่อการส่งออกและการ
ท่องเที�ยวอยา่งมีสาระสําคญั เมื�อการส่งออก และรายไดจ้ากการท่องเที�ยวลดลงจะมีผลกระทบต่ออตัราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศค่อนขา้งมาก เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจพึ�งพาการส่งออกและการท่องเที�ยวในอตัราที�
สูง ประกอบกบัมีปัญหารุมเร้าดา้นสังคม และการเมืองเพราะอยู่ในช่วงการเลือกตั�ง จึงอาจทาํให้ผูบ้ริโภคที�แมมี้
กาํลงัซื�อแต่อาจขาดความเชื�อมั�น และระมดัระวงัเรื�องการใชจ่้ายมากขึ�น 
     ทางแกไ้ข คือ บริษทัฯ ตอ้งเนน้การสร้างบา้นคุณภาพในราคาที�แข่งขนัได ้โดยใชน้วตักรรมต่างๆ เขา้มา
ช่วยให้มากขึ�น ทั�งรูปแบบวสัดุ และกระบวนการก่อสร้าง บริษทัฯ ตอ้งใช้การตลาดให้หลากหลายมากขึ�น เพื�อ
กระตุน้ยอดขาย ในขณะที�ยงัมีขอ้ดี คือ อตัราดอกเบี�ยเงินกูแ้มจ้ะเริ�มปรับตวัเพิ�มขึ�นแต่อตัรายงัค่อนขา้งตํ�า อาจเป็น
ตวักระตุน้ให้ลูกคา้เร่งซื�อบา้นได้ เพราะถ้ารอช้าไปดอกเบี� ยอาจปรับตวัสูงขึ�น ตน้ทุนค่าก่อสร้างก็จะสูงขึ�นด้วย 
ดงันั�นผูซื้�อบา้นในปีนี�ก็จะไดรั้บประโยชน์ หากเศรษฐกิจประเทศไทยเริ�มดีขึ�นชดัเจนในครึ� งหลงัของปี สถานการณ์
การเมืองมีความมั�นคง ประชาชนจะมีความเชื�อมั�นสูงขึ�น คาดวา่กาํลงัซื�อน่าจะเพิ�มขึ�น ความเสี�ยงจะลดลง อยา่งไรก็
ดีบริษทัฯตอ้งติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด 

3.ความเสี�ยงเรื�องสภาพคล่อง  

       ความเสี�ยงดงักล่าว เป็นความเสี�ยงที�สําคญัยิ�งของบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ปัญหาขาดสภาพคล่องจะ
เกิดไดจ้ากการที�รายรับของกิจการไดต้ ํ�ากวา่เป้าหมายมาก ในขณะที�ยอดรายจ่ายสูง หรือกรณีที�สภาพคล่องมีนอ้ย แต่
มีการลงทุนเพิ�มจาํนวนมาก หรือมีภาวะหนี�ผกูพนัระยะสั�นที�ตอ้งจ่ายตามกาํหนดเวลาจาํนวนมาก 

      ทางแกไ้ข คือ บริษทัฯตอ้งติดตามดูแลปัญหาสภาพคล่อง โดยเฉพาะกระแสเงินสดและบญัชีรายรับรายจ่าย
อยา่งใกลชิ้ด และตอ้งไม่ก่อหนี�จาํนวนมากเกินขีดความสามารถที�จะชาํระได ้อาจตอ้งชะลอการลงทุนที�จะก่อภาระ
หนี� สินจํานวนมากออกไปก่อน หากจําเป็นต้องลงทุนก็ต้องประเมินความเสี� ยงอย่างรอบคอบรัดกุมที� สุด 
นอกจากนั�น จะตอ้งมีการเจรจาทาํความตกลงกบัธนาคารให้ผอ่นปรนมากที�สุดและจะตอ้งมีการสํารองเงินสดให้
เพียงพอ และขอวงเงินกู้กบัธนาคารสํารองไวด้้วย และที�สําคญัตอ้งมีสัญญาณไวค้อยเตือนภยัเพื�อรู้ล่วงหน้าให้
ทนัเวลาก่อนที�จะเกิดปัญหา 
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ภาวะอตุสาหกรรมตลาดทีอ่ยู�อาศยั 
REAL ESTATE BUSINESS IN 2018 AND PROSPECT FOR 2019 

 

 เศรษฐกิจไทยปี 2561 มีการเติบโตของ GDP ประมาณร้อยละ 4.2 ปรับตวัดีขึ�นจากการขยายตวัร้อยละ 3.9 ในปี 
2560 สาํหรับภาพรวมในปี 2561 ทั�งปี ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพยค์าดวา่สถานการณ์ตลาดที�อยูอ่าศยัในดา้นอุปสงคแ์ละ
อุปทานจะปรับตวัเพิ�มขึ�นเมื�อเทียบกบัปี 2560 โดยเป็นผลจากการขยายตวัของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทั�งภาค
การส่งออก และการท่องเที�ยว รวมถึงการลงทุนในโครงการเมกะโปรเจ็กต์ของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้า
สายต่างๆ รถไฟฟ้าความเร็วสูง นอกจากนั�นมาตรการกาํกบัดูแลสินเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยัของธนาคารแห่งประเทศไทย ที�จะ
มีผลบงัคบัใชใ้นวนัที� 1 เมษายน 2562 คาดวา่จะส่งผลให้ยอดโอนกรรมสิทธิ� และสินเชื�อที�อยูอ่าศยัมีการเร่งตวัก่อนที�จะ
มีมาตรการบงัคบัใช ้

อุปทานด้านที�อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2561 เทยีบกบั ไตรมาส 3 ปี 2560 

 
ที�มา :ขอ้มูลจากศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 โครงการที�อยูอ่าศยัที�เปิดขายใหม่ในไตรมาสที� 3 ปี 2561 มีจาํนวน 130 โครงการ มีจาํนวนหน่วยตามผงัจดัสรร
รวม 42,055 หน่วย และมีมูลค่ารวม 194,446 ลา้นบาท ซึ� งเมื�อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนักบัปี 2560 แลว้ พบว่า
เพิ�มขึ�นทั�งจาํนวนโครงการ จาํนวนหน่วย และมูลค่าโครงการ เพิ�มขึ�นเป็นร้อยละ 15.04 ร้อยละ 28.50 และร้อยละ 32.64 
ตามลาํดบั 

 เมื�อพิจารณาตามประเภทโครงการที�อยู่อาศยั พบว่าประเภทโครงการบา้นจดัสรรมีอตัราการเพิ�มขึ�นสูงกว่า
โครงการประเภทอาคารชุด ทั�งจาํนวนโครงการ จาํนวนหน่วย และมูลค่าโครงการ ถ้าพิจารณาเฉพาะโครงการบา้น
จดัสรรพบวา่มีการเพิ�มขึ�นของจาํนวนหน่วย และมูลค่าโครงการมากกวา่การเพิ�มขึ�นของจาํนวนโครงการ แสดงวา่ใน 1 

Q3/60 Q3/61 YoY Q3/60 Q3/61 YoY Q3/60 Q3/61 YoY
บา้นจดัสรร 64 78 21.88% 11,470     16,306     42.16% 54,176     86,060     58.85%
อาคารชุด 49 52 6.12% 21,257     25,749     21.13% 92,426     108,386   17.27%
รวม 113 130 15.04% 32,727     42,055     28.50% 146,602   194,446   32.64%

มลูคา่ (ลบ.)
ประเภท

โครงการ หน่วย
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 เศรษฐกิจไทยปี 2561 มีการเติบโตของ GDP ประมาณร้อยละ 4.2 ปรับตวัดีขึ�นจากการขยายตวัร้อยละ 3.9 ในปี 
2560 สาํหรับภาพรวมในปี 2561 ทั�งปี ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพยค์าดวา่สถานการณ์ตลาดที�อยูอ่าศยัในดา้นอุปสงคแ์ละ
อุปทานจะปรับตวัเพิ�มขึ�นเมื�อเทียบกบัปี 2560 โดยเป็นผลจากการขยายตวัของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทั�งภาค
การส่งออก และการท่องเที�ยว รวมถึงการลงทุนในโครงการเมกะโปรเจ็กต์ของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้า
สายต่างๆ รถไฟฟ้าความเร็วสูง นอกจากนั�นมาตรการกาํกบัดูแลสินเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยัของธนาคารแห่งประเทศไทย ที�จะ
มีผลบงัคบัใชใ้นวนัที� 1 เมษายน 2562 คาดวา่จะส่งผลให้ยอดโอนกรรมสิทธิ� และสินเชื�อที�อยูอ่าศยัมีการเร่งตวัก่อนที�จะ
มีมาตรการบงัคบัใช ้

อุปทานด้านที�อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2561 เทยีบกบั ไตรมาส 3 ปี 2560 

 
ที�มา :ขอ้มูลจากศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 โครงการที�อยูอ่าศยัที�เปิดขายใหม่ในไตรมาสที� 3 ปี 2561 มีจาํนวน 130 โครงการ มีจาํนวนหน่วยตามผงัจดัสรร
รวม 42,055 หน่วย และมีมูลค่ารวม 194,446 ลา้นบาท ซึ� งเมื�อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนักบัปี 2560 แลว้ พบว่า
เพิ�มขึ�นทั�งจาํนวนโครงการ จาํนวนหน่วย และมูลค่าโครงการ เพิ�มขึ�นเป็นร้อยละ 15.04 ร้อยละ 28.50 และร้อยละ 32.64 
ตามลาํดบั 

 เมื�อพิจารณาตามประเภทโครงการที�อยู่อาศยั พบว่าประเภทโครงการบา้นจดัสรรมีอตัราการเพิ�มขึ�นสูงกว่า
โครงการประเภทอาคารชุด ทั�งจาํนวนโครงการ จาํนวนหน่วย และมูลค่าโครงการ ถ้าพิจารณาเฉพาะโครงการบา้น
จดัสรรพบวา่มีการเพิ�มขึ�นของจาํนวนหน่วย และมูลค่าโครงการมากกวา่การเพิ�มขึ�นของจาํนวนโครงการ แสดงวา่ใน 1 

Q3/60 Q3/61 YoY Q3/60 Q3/61 YoY Q3/60 Q3/61 YoY
บา้นจดัสรร 64 78 21.88% 11,470     16,306     42.16% 54,176     86,060     58.85%
อาคารชุด 49 52 6.12% 21,257     25,749     21.13% 92,426     108,386   17.27%
รวม 113 130 15.04% 32,727     42,055     28.50% 146,602   194,446   32.64%

มลูคา่ (ลบ.)
ประเภท

โครงการ หน่วย
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โครงการมีจาํนวนหน่วยต่อโครงการมากขึ�น และอตัราการเพิ�มของจาํนวนหน่วยนอ้ยกวา่อตัราการเพิ�มขึ�นของมูลค่า
โครงการ แสดงให้เห็นวา่มีการพฒันาโครงการที�มีราคาขายสูงขึ�น ส่วนอาคารชุดนั�นมีอตัราการเพิ�มของจาํนวนหน่วย
มากกวา่มูลค่าโครงการ และจาํนวนโครงการ แสดงวา่ใน 1 โครงการมีจาํนวนหน่วยมากขึ�น แต่ราคาต่อยนิูตตํ�าลง 

อุปทานด้านที�อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 เทียบกับ 9 
เดือนแรกของปี 2560 

 
ที�มา :ขอ้มูลจากศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 มีโครงการที�อยูอ่าศยัเปิดขายใหม่ จาํนวน 277 โครงการ มีหน่วยในผงัจดัสรร
รวม 82,581 หน่วย และมีมูลค่าโครงการ 362,769 ลา้นบาท ลดลงทั�งจาํนวนโครงการและจาํนวนหน่วยลดลงมากที�สุด
คือ ประเภทบา้นจดัสรร ส่วนอาคารชุดลดลงเพียงเล็กน้อย แต่มูลค่าของโครงการบา้นจดัสรรกลบัเพิ�มขึ�นสวนทางกบั
จาํนวนโครงการและจาํนวนหน่วย แสดงให้เห็นว่าบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาบา้นที�มีระดบัราคาสูงขึ�น เมื�อ
เทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อน   

จํานวนหน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ�ที�อยู่อาศัย ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 เทียบกับ 11 เดือนแรก
ของปี 2560 

 
ที�มา :ขอ้มูลจากศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

9M/60 9M/61 YTD 9M/60 9M/61 YTD 9M/60 9M/61 YTD
บา้นจดัสรร 186 169 -9.14% 36,352     31,580     -13.13% 145,520   153,892   5.75%
อาคารชุด 115 108 -6.09% 51,686     51,001     -1.33% 211,358   208,877   -1.17%
รวม 301 277 -7.97% 88,038     82,581     -6.20% 356,878   362,769   1.65%

ประเภท
โครงการ หน่วย มลูคา่ (ลบ.)

11M/60 11M/61 YTD 11M/60 11M/61 YTD
แนวราบ 73,322    88,719    21.00% 197,893   256,930   29.83%
อาคารชุด 68,951    86,591    25.58% 169,310   234,216   38.34%
รวม 142,273  175,310  23.22% 367,203   491,146   33.75%

ประเภท
หน่วย มลูคา่ (ลบ.)
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ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพยแ์สดงมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ� ที�อยู่อาศยัในกรุงเทพฯและปริมณฑล ในช่วง 11 
เดือนแรกของปี 2561 มีจาํนวน 175,310 หน่วย มีมูลค่า 491,146 ลา้นบาท โดยจาํนวนหน่วยมีอตัราการเพิ�มขึ�นร้อยละ 
23.22 และมูลค่าโครงการมีอตัราการเพิ�มขึ�นร้อยละ 33.75 เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560  เมื�อพิจารณา
ตามประเภท  พบวา่อาคารชุดมีอตัราการเพิ�มของจาํนวนหน่วย และมูลค่ามากกวา่แนวราบ แต่ทั�งแนวราบและอาคารชุด
มีอตัราการเพิ�มของมูลค่าสูงกวา่จาํนวนหน่วย แสดงใหเ้ห็นวา่ราคาขายต่อหน่วยเพิ�มสูงขึ�น 

ตารางแสดงสัดส่วนของหน่วยที�อยู่อาศัยโอนกรรมสิทธิ�ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2556 - 11 เดือนแรกของ
ปี 2561 

 
ที�มา :ขอ้มูลจากศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 จากขอ้มูลดังกล่าว ฝ่ายจดัการวิเคราะห์ได้ว่าสัดส่วนของอาคารชุดเป็นครึ� งหนึ� งของหน่วยที�อยู่อาศยัโอน
กรรมสิทธิ� ทั�งหมด โดยเริ�มเพิ�มขึ�นมากจากปี 2558 แต่ค่อนขา้งคงที�ในปี 2559 ปี 2560 และ 11 เดือนแรกของปี 2561 
คาดวา่เนื�องมาจากการก่อสร้างอาคารชุดจะใชเ้วลาก่อสร้างประมาณ 1-3 ปี จึงจะแลว้เสร็จและสามารถโอนกรรมสิทธิ�
ได ้โดยตวัเลขการโอนกรรมสิทธิ� ในปี 2559 ถึงปี 2561 มาจากการขายตั�งแต่ปี 2557-2559 ซึ� งเป็นอาคารชุดแนวรถไฟฟ้า 
เมื�อพิจารณาสัดส่วนโดยรวมจะพบว่าสัดส่วนตั�งแต่ปี 2559 เป็นตน้มา ค่อนขา้งคงที�และแตกแต่งจากช่วงเวลาก่อนปี 
2559 อาจเนื�องมาจากพฤติกรรมการอยูอ่าศยัขอผูอ้ยูอ่าศยัในปัจจุบนั เนน้การเดินทางที�สะดวก นอกจากนี� ส่วนหนึ�งเป็น
นกัลงทุนจากจีนนิยมลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทอาคารชุด และอีกปัจจยัหนึ� งที�นกัลงทุนชาวจีนสนใจชื�นชอบ
อสังหาริมทรัพยข์องไทย คือ การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื�นฐานในประเทศไทยที�มีการพฒันาอย่างต่อเนื�อง ทาํ
ใหมี้ความเชื�อมั�นเรื�องศกัยภาพเศรษฐกิจในระยะยาว 
 ส่วนเรื�องสินเชื�อ 9 เดือนแรกของปี 2561 สินเชื�อที�อยูอ่าศยัปล่อยใหม่ทั�งประเทศ มีมูลค่า 510,095 ลา้นบาท 
เพิ�มขึ�นร้อยละ 19.6 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2560 ซึ� งมีมูลค่า 426,560 ลา้นบาท 

ประเภท 2556 2557 2558 2559 2560 11 เดือนแรก
ของปี 2561

อาคารชุด 41% 39% 37% 51% 49% 49%
บ้านเดี�ยว 17% 18% 18% 11% 12% 14%
ทาวน์เฮ้าส์ 31% 30% 38% 28% 26% 28%
บ้านแฝด 3% 4% 4% 3% 3% 4%
อาคารพาณชิย์ 8% 7% 8% 5% 4% 5%



SAMMAKORN ANNUAL REPORT 2018  54

ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพยแ์สดงมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ� ที�อยู่อาศยัในกรุงเทพฯและปริมณฑล ในช่วง 11 
เดือนแรกของปี 2561 มีจาํนวน 175,310 หน่วย มีมูลค่า 491,146 ลา้นบาท โดยจาํนวนหน่วยมีอตัราการเพิ�มขึ�นร้อยละ 
23.22 และมูลค่าโครงการมีอตัราการเพิ�มขึ�นร้อยละ 33.75 เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560  เมื�อพิจารณา
ตามประเภท  พบวา่อาคารชุดมีอตัราการเพิ�มของจาํนวนหน่วย และมูลค่ามากกวา่แนวราบ แต่ทั�งแนวราบและอาคารชุด
มีอตัราการเพิ�มของมูลค่าสูงกวา่จาํนวนหน่วย แสดงใหเ้ห็นวา่ราคาขายต่อหน่วยเพิ�มสูงขึ�น 

ตารางแสดงสัดส่วนของหน่วยที�อยู่อาศัยโอนกรรมสิทธิ�ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2556 - 11 เดือนแรกของ
ปี 2561 

 
ที�มา :ขอ้มูลจากศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 จากขอ้มูลดังกล่าว ฝ่ายจดัการวิเคราะห์ได้ว่าสัดส่วนของอาคารชุดเป็นครึ� งหนึ� งของหน่วยที�อยู่อาศยัโอน
กรรมสิทธิ� ทั�งหมด โดยเริ�มเพิ�มขึ�นมากจากปี 2558 แต่ค่อนขา้งคงที�ในปี 2559 ปี 2560 และ 11 เดือนแรกของปี 2561 
คาดวา่เนื�องมาจากการก่อสร้างอาคารชุดจะใชเ้วลาก่อสร้างประมาณ 1-3 ปี จึงจะแลว้เสร็จและสามารถโอนกรรมสิทธิ�
ได ้โดยตวัเลขการโอนกรรมสิทธิ� ในปี 2559 ถึงปี 2561 มาจากการขายตั�งแต่ปี 2557-2559 ซึ� งเป็นอาคารชุดแนวรถไฟฟ้า 
เมื�อพิจารณาสัดส่วนโดยรวมจะพบว่าสัดส่วนตั�งแต่ปี 2559 เป็นตน้มา ค่อนขา้งคงที�และแตกแต่งจากช่วงเวลาก่อนปี 
2559 อาจเนื�องมาจากพฤติกรรมการอยูอ่าศยัขอผูอ้ยูอ่าศยัในปัจจุบนั เนน้การเดินทางที�สะดวก นอกจากนี� ส่วนหนึ�งเป็น
นกัลงทุนจากจีนนิยมลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทอาคารชุด และอีกปัจจยัหนึ� งที�นกัลงทุนชาวจีนสนใจชื�นชอบ
อสังหาริมทรัพยข์องไทย คือ การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื�นฐานในประเทศไทยที�มีการพฒันาอย่างต่อเนื�อง ทาํ
ใหมี้ความเชื�อมั�นเรื�องศกัยภาพเศรษฐกิจในระยะยาว 
 ส่วนเรื�องสินเชื�อ 9 เดือนแรกของปี 2561 สินเชื�อที�อยูอ่าศยัปล่อยใหม่ทั�งประเทศ มีมูลค่า 510,095 ลา้นบาท 
เพิ�มขึ�นร้อยละ 19.6 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2560 ซึ� งมีมูลค่า 426,560 ลา้นบาท 

ประเภท 2556 2557 2558 2559 2560
11 เดือนแรก
ของปี 2561

อาคารชุด 41% 39% 37% 51% 49% 49%
บ้านเดี�ยว 17% 18% 18% 11% 12% 14%
ทาวน์เฮ้าส์ 31% 30% 38% 28% 26% 28%
บ้านแฝด 3% 4% 4% 3% 3% 4%
อาคารพาณชิย์ 8% 7% 8% 5% 4% 5%
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 สําหรับปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินการขยายตวั GDP ประเทศไทยที�ร้อยละ 4.0  ซึ� งเติบโตแบบ
ชะลอตวัลง สาํหรับอสังหาริมทรัพยน์ั�นคาดวา่จะชะลอตวัลงเล็กนอ้ยเช่นกนั สืบเนื�องมาจากอตัราดอกเบี�ยที�สูงขึ�น และ
มาตรการการปล่อยสินเชื�อบา้นใหม่ ที�เริ�มบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 1 เมษายน 2562 ทั�งนี� จากขอ้มูลลูกคา้ของบริษทัฯในปีที�
ผา่นมา เป็นลูกคา้ที�ซื�อบา้นเป็นสัญญาแรกเกือบทั�งหมด จึงคาดวา่มาตรการนี�จะส่งผลกระทบต่อบริษทัฯไม่มากนกั  



  

 
 

ข�อมลูเกีย่วกับบร�ษทั 
Company Profile 

 
ชื�อบริษทั : บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 
ที�ตั�ง : 86 อาคารสัมมากรเพลส รามคาํแหง  

ถนนรามคาํแหง แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 
โทรศพัท ์(66) 0 2106 8300 
โทรสาร  (66) 0 2106 8399 
E-mail : IR@sammakorn.co.th 
Website : www.sammakorn.co.th 
Facebook : http://www.sammakorn.co.th 

Line :  
ประเภทธุรกิจ : พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
รอบระยะเวลาบญัชี : 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 
จาํนวนหุ้นที�ออกจาํหน่าย : หุน้สามญั 641,800,446 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
ทุนจดทะเบียน  : 641,800,446 บาท 
ทุนชาํระแลว้  : 641,800,446 บาท 
ผูส้อบบญัชี  : บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

ชั�น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์(66) 0 2264 9090 
โทรสาร  (66) 0 2264 0789-90 

  โดย นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5813 และ/หรือ 
นางชลรส  สันติอศัวราภรณ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4523 และ/หรือ 
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นางสาวศิราภรณ์   เอื�ออนนัตก์ุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3844  

นายทะเบียนบริษทั : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เลขที� 93 ชั�น 14 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์(66) 0 2009 9000 
โทรสาร  (66) 0 2009 9992 

Company Name : Sammakorn PCL 
Location : 86 Sammakorn Place Ramkhamhaeng  

Ramkhamhaeng Road,  
SaphansoongBangkok 10240 
Tel.   (66) 0 2106 8300 
Fax.  (66) 0 2106 8399 
E-mail : IR@sammakorn.co.th 
Website : www.sammakorn.co.th 
Facebook : http://www.sammakorn.co.th 

Line :  
Type of Business  : Real Estate Development 
Accounting Period : January 1 – December 31 
Issue Capital Shares  : 641,800,446 Ordinary shares Of  Baht 1 each 
Registered Capital : Baht 641,803,026 
Paid-up Capital  : Baht 641,800,446 
Auditor  : EY Office Limited 

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 

  By Mr. Chatchai Kasemsrithanawat 
Certified public accountant registration no. 5813 and/or 
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Mrs Chonlaros Suntiasvaraporn 
Certified public accountant registration no. 4523 and/or 
Miss Siraporn Ouaanunkun 
Certified public accountant registration no. 3844  

Securities Resgistrar  : Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
93 The Stock Exchange of Thailand Building 14  Floors, 
Rajadapisek Road, DinDang Bangkok 10400, Thailand 
Tel.  (66) 0 2009 9000 
Fax.  (66) 0 2009 9992 
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คาํอธบิายและการว�เคราะห�ของฝ�ายจัดการ  
 MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 

 

ผลการดาํเนินงานปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดร้วม 1,394.30 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปีก่อนมีรายไดร้วม 1,211.98 
ลา้นบาท  เพิ�มขึ�น 182.32 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.04 จากธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย ์บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายรวม 
1,224.41 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปีก่อนมีค่าใชจ่้ายรวม 1,083.83 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 140.58 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
12.97 เมื�อเทียบกบัปีก่อนมาจากตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพยที์�เพิ�มขึ�น 135.71 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.34 
ซึ� งเป็นการเพิ�มขึ�นที�สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยที์�เพิ�มขึ�น ตน้ทุนให้เช่าและบริการเพิ�มขึ�น 12.60 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.24 เนื�องจากบริษทัฯ มีการขยายการลงทุนเปิดตลาดนดัแห่งใหม่ และจากการปรับปรุง
พื�นที�เช่าทาํใหต้น้ทุนเพิ�มขึ�นตาม ค่าใชจ่้ายในการขายเพิ�มขึ�น 3.89 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.42 เป็นการเพิ�มขึ�นไป
ในทิศทางเดียวกบัยอดขาย หากแต่ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง 11.62 ลา้นบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 7.52 เนื�องจาก
ปี 2560 บริษทัฯดาํเนินการซ่อมแซมสาธารณูปโภคในโครงการเพื�อเตรียมส่งมอบพื�นที�ส่วนกลางให้กบันิติบุคคล
หมู่บา้นจดัสรร กาํไรสุทธิของบริษทัฯในปี 2561 เท่ากบั 81.95 ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อนมีจาํนวน 56.14 ลา้นบาท
เพิ�มขึ�น 25.81 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 45.97 โดยคิดเป็นอตัรากาํไรต่อหุ้นในปี 2561 และปี 2560 ที� 0.13 และ 0.09 บาท
ตามลาํดบั 

ในปี 2561 เมื�อเทียบกบัปี 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเพิ�มขึ�น จาํนวน 747.35 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 19.68 
โดยในปี 2561 มีจาํนวนสินทรัพยร์วม 4,544.68 ลา้นบาท  เทียบกบัปีก่อนที�มีจาํนวน 3,797.33 ลา้นบาท  จากการพฒันา
โครงการใหม่เพิ�มขึ�นอีก 2 โครงการ ส่งผลให้สินทรัพยห์มุนเวียน ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พิ�มขึ�น
จาก 2,403.88 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 2,525.65 ลา้นบาทในปี 2561 และบริษทัยอ่ยจ่ายมดัจาํค่าที�ดินเป็นเงิน 125.34 
ลา้นบาทในปี 2561 อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ยงัคงนโยบายควบคุมสต็อกบา้นให้มีอยูใ่นปริมาณที�เหมาะสม สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีน ในปี 2561  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ้ดัหาที�ดินมาเพื�อรอพฒันา และลงทุนเพิ�มเติมในอสังหาริมทรัพยเ์พื�อ
การลงทุน ช่วงปลายปี 2561 บริษทัย่อยเปิดตลาดนัดใหม่เพิ�มขึ� นอีก 1 แห่ง มีผลให้สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิ�มขึ� น
จาํนวน 541.92 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 43.50 จากจาํนวน 1,245.93 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 1,787.85 ลา้นบาทในปี 
2561    

 บริษทัฯ มีหนี� สินรวมเพิ�มขึ� น  597.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.19 โดยในปี 2561 มีจาํนวนหนี� สินรวม 
2,085.84 ลา้นบาท เทียบจากปีก่อนมีจาํนวน 1,487.89 ลา้นบาท ดว้ยบริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดัหาวงเงินสินเชื�อทั�งระยะ
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สั�นและระยะยาวเขา้มาเพิ�มเติมเพื�อเสริมสภาพคล่องตามนโยบาย ทั�งนี�  บริษทัฯ ตระหนกัดีถึงการบริหารเงินสดให้มี
ความสอดคลอ้งระหวา่งรายไดแ้ละเงินกู ้ มีการดูแลการบริหารเงินสดอยา่งรอบคอบ และไดจ้ดัเตรียมวงเงินสํารองเพื�อใช้
ในกิจการ อตัราส่วนหนี� สินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ปี 2561 เท่ากบั 0.85 เพิ�มขึ�นจากปี 2560 ที�มีอตัรา 0.64 ยงัอยู่ใน
เกณฑที์�เหมาะสมกบัสถานการณ์เศรษฐกิจและนโยบายของบริษทัฯ 

ส่วนของผูถื้อหุน้เพิ�มขึ�น จาํนวน 51.44 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.44 จาํนวน โดยในปี 2561 มีส่วนของผูถื้อหุ้น 
2,360.87 ลา้นบาท เทียบจากปีก่อนมีจาํนวน 2,309.43 ลา้นบาท 
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