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    ข้อมูลทางการเงนิ   
FINANCIAL INFORMATION                    
                  ณ  31 ธันวาคม 2562 / As at December 31, 2019                                                                                                                                 
                     หน่วย : พันบาท /  Unit : Thousand Baht 

ผลการดาํเนินงาน Operating Performance 2562/2019 2561/2018 2560/2017 

รายไดจ้ากการขาย Sales revenue 1,802,836 1,105,847 937,493 
รายไดร้วม Total  revenue 2,302,447     1,394,297     1,211,978     
ตน้ทนุขาย Cost  of real estate  sales 1,413,556 802,794 667,079 
ตน้ทนุรวม 
คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน 

Total Cost  
Selling & administrative expenses 

1,606,755 
378,327 

989,492 
234,919 

841,176 
242,655 

กาํไรก่อนคา่ใชจ้า่ยทางการเงิน  
และภาษีเงินได ้

EBIT 317,365 169,886 128,148 

กาํไร(ขาดทนุ) (สว่นของผูถื้อหุน้บรษัิทฯ) Profit (loss)(Equity holders of the 
Company) 

78,795 81,982 56,137 

สนิทรพัยร์วม Total assets 5,504,087 4,544,681 3,797,329 
หนี�สนิรวม Total liabilities 3,027,977 2,085,837 1,487,894 
ทนุจดทะเบียนเรยีกชาํระแลว้ Issued and paid-up share capital 641,800 641,800 641,800 
สว่นของผูถื้อหุน้ Shareholders’ equity 2,512,110 2,458,844 2,309,435 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุน้ Book value  per share  3.91 3.83 3.60 
กาํไรตอ่หุน้ Earnings per share 0.12 0.13 0.09 
เงินปันผลตอ่หุน้ (บาท) Dividend/share (Baht) 0.09 0.07 0.05 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) Current ratio (times) 1.85 2.27 3.33 
อตัราสว่นหนี �สนิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 
อตัราสว่นหนี �สนิตอ่สนิทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 

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

1.21 
54.66 

0.85 
45.90 

0.64 
39.18 

อตัรากาํไรขั�นตน้ (รอ้ยละ) Gross  profit  margin (%) 22.25 27.75 30.24 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (รอ้ยละ) Operation profit  margin (%) 13.78 12.18 10.57 
อตัรากาํไรสทุธิ (รอ้ยละ) Net  profit  margin (%) 3.42 5.88 4.63 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ) Return on equity (%) 3.29 3.47 2.43 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(รอ้ยละ) Return on assets (%) 1.42 1.80 1.48 
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 เศรษฐกิจไทยป 2562 GDP ขยายตัวระหวางรอยละ 2.5 – 2.8 ซึ่งต่ำกวาป 2561 ที่ขยายตัวรอยละ 4.1 
(ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย) หลักๆเนื่องจากการสงออกที่หดตัวลง ในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังออนตัว 
สงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน บวกกับคาเงินบาทที่แข็งคา สวนธุรกิจ 
ทองเที่ยว ยังทรงตัวดี และการลงทุนระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐยังเปนไปอยางตอเนื่อง
 สำหรับภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพยดานที่อยูอาศัยป 2562 จากขอมูลของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 
ที่แสดงมูลคาการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ป 2562 เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 2561 
หรือเพียงรอยละ 1.3 โดยที่อยูอาศัยแนวราบมีการเติบโตที่ดีกวาอาคารชุดอยางมีนัยสำคัญ รวมถึงราคาเฉลี่ย 
ของบานแฝดและบานเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานครที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 12.4 และ 11.0 ตามลำดับ บงบอกถึง 
ความตองการที่อยูอาศัยจริงยังมีอยู และกลุมตลาดบานราคาสูงขายไดเพิ่มขึ้น
 ผลประกอบการในป 2562 ของ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) มีรายไดรวม 2,302.45 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากป 2561 รอยละ 65.13 และยอดกำไรสุทธิ78.79 ลานบาท ลดลงจากป 2561 รอยละ 3.89 
และเปนกำไรตอหุนเทากับ 0.12 บาท โครงสรางรายไดหลักของบริษัทฯ รอยละ 78.30 มาจากธุรกิจ 
ขายอสังหาริมทรัพย และรอยละ 11.46 มาจากธุรกิจการใหเชาและบริการ และเมื่อปลายป 2562 บริษัทไดขาย 
หางสัมมากรเพลส ของบริษัทฯ 3 แหง ใหกับกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT) โดยเปนการขาย 
สิทธิการเชา 30 ป รายไดจากการขายเตรียมนำมาใชในการลงทุนในโครงการตางๆของบริษัทฯ เพื่อขยาย 
กิจการในอนาคต
 สำหรับ 2563 คาดวาเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโนมการขยายตัวที่ชะลอลง อันเนื่องมาจากสงครามการคา 
ที่ยังมีอยูอยางตอเนื่องระหวางสหรัฐและจีน สงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกโดยรวม และการสงออกของประเทศ 
ไทย กอปรกับหนี้สินครัวเรือนภายในประเทศที่อยูในอัตราที่สูงเมื่อเที่ยบกับ GDP และรายไดของครัวเรือน 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงยังคงใหความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยคำนึงถึงปจจัยภายใน และปจจัย 
ภายนอกประเทศ ตลอดจนทิศทางดอกเบี้ย และนโยบายภาครัฐที่จะมีผลกระทบตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกบาน พนักงาน คูคา สถาบันการเงิน และผูเกี่ยวของทุกทาน  
ที่ใหการสนับสนุนดวยดีมาตลอด  และจะควบคุมดูแลกิจการดวยคุณธรรม ธรรมาภิบาลที่ดี  เพื่อใหบริษัทฯ 
เติบโตอยางมั่นคงและคงชื่อเสียงของบริษัทฯ ใหดีเยี่ยมตลอดไป

นายพิพิธ  พิชัยศรทัต

 ประธานกรรมการ

นายพิพิธ  พิชัยศรทัต
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ
Message of the chairman
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!" นายธวชัชยั  ชอ่งดารากลุ!

ประธานกรรมการตรวจสอบ #

!" $%.&'(')*+',#-+./01'%'234##

531,)#-.66,))77#-+',%6'/#

     #8" นายอนทุิพย ์ ไกรฤกษ์#

กรรมการตรวจสอบ#

8" $%.5/3)+,9##:%',%,2;+#

531,)#-.66,))77#$76<7%#

#

#

#

=" นางกณุฑลา  ศศะสมิต*!

กรรมการตรวจสอบ!

=.   $%;.:../)+'4'##>';';6,)#
531,)#-.66,))77#$76<7%#

#*กรรมการตรวจสอบที�มีความรู ้ความสามารถในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน#

!  ! !

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ! +%,-!./0/1*)*0&!'())%&&**!

!" นายธวชัชยั  ชอ่งดารากลุ!

ประธานกรรมการบรหิารความเสี�ยง#

!" $%.&'(')*+',#-+./01'%'234#

?,;2#$'/'0767/)#-.66,))77#-+',%6'/#

8" นายอนทุิพย ์ ไกรฤกษ์#

กรรมการบรหิารความเสี�ยง#

8" $%.5/3)+,9##:%',%,2;+#

?,;2#$'/'0767/)##$76<7%#

#

#

=" นางกณุฑลา  ศศะสมิต!

กรรมการตรวจสอบ!

=" $%;.:../)+'4'##>';';6,)#
?,;2#$'/'0767/)##$76<7%#

#" นางสาวชดาทิพย ์โชติศริิ : เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง#

!  !

คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน   2()%0/&%(0!/0$!+*)#0*3/&%(0!'())%&&**!

!"  นายธวชัชยั  ชอ่งดารากลุ#

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา#

คา่ตอบแทน!

!" $%.&'(')*+',##-+./01'%'234 #

@.6,/'),./ '/1 ?763/7%'),./ -.66,))77 #

-+',%6'/#

     #8" นายอนทุิพย ์ ไกรฤกษ์#

 กรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน#

8" #

8#### $%.5/3)+,9##:%',%,2;+ #

@.6,/'),./ '/1#?763/7%'),./#-.66,))77#

$76<7%#

#

=" นางกณุฑลา  ศศะสมิต#

 กรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน#

A" #

B"        กรรมการอิสระ#

=#####$%;.:../)+'4'##>';';6,)#

@.6,/'),./#'/1#?763/7%'),./#-.66,))77#

$76<7%#         " นายกิตตพิล ปราโมช ณ อยธุยา: เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน#

#

#

#

#
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                                                                                                  !

! ! ! ! ! !

 ฝ่ายจัดการ    !  "#$#%&'&$(!)**+,&-!

�.! นายกิตตพิล  ปราโมช ณ อยธุยา!

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่!

�.! "#.$%&&%'()! *#+,(-!.+!/01230+                  

43%56!78591&%:5!;66%95#!!

<.! นายณพน  เจนธรรมนกุลู!

กรรมการผูจ้ดัการ(รกัษาการ) !

<.! "#. .+'(=!>+=5&1,=1?1)!!!!!!!

"+=+?%=?!@%#59&(# (/9&%=?) !

A.! นางสพุรรณี   ตณัไชยศรีนคร!

ผูจ้ดัการทั�วไป สายงานบรหิารและการเงิน!

A.! "#B.C1'+==55!D+=93+%B#%=+E(#=!

!!F5=5#+)!"+=+?5#!!

(G%=+=95 H /2,%=%B&#+&%(=!!G1=9&%(=)!

I.! นายพนัธิตร ทองสาํราญ!

ผูจ้ดัการทั�วไป สายงานตลาดและขาย!

I.! "#. *+=&%&#!D3(=?B(,#+=!!!!!!!

F5=5#+)!"+=+?5# !

("+E5&%=?!H!C+)5!G1=9&%(=) !

!

!

!

!

!
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ประวัตคิณะกรรมการ และผู้บริหาร!
ชื�อ!นามสกุล! นายพิพิธ  พชิัยศรทัต  !
ประเภทกรรมการ" กรรมการ!
ตาํแหน่งปัจจุบนั! ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร"
วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ " !!"เมษายน #$%$"
วัน/เดือน/ปีเกดิ" #&""ตลุาคม  #$'%"
อายุ" $(  ปี"
สัญชาต"ิ ไทย"
ที�อยู"่ !!&%""ถนนพระรามที� %" แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ !'!!'"
ประวัติการศึกษา! พฒันบรหิารศาสตร ์มหาบณัฑิต  สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร"์
! ! รฐัศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั"
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ" )*+,-./+"0,+.*1*-2.*/3"4+/5+26"()04)7"89:*."0/66*..,,"4+/5+26"(804)"
การอบรมอื�นๆในปี "#$"! ไมม่ี!
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ! !( ปี"
การเข้าร่วมประชุมในปี "#$"" ;/!'" ครั�ง (คณะกรรมการบรษัิท)"
! !(/#!" ครั�ง (คณะกรรมการบรหิาร)"
สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท !
ณ วันที�   % ม.ค."#$"! !%%7(## หุน้ รอ้ยละ '.'#<" " "

ณ วันที� &% ธ.ค."#$"! !%%7(## หุน้ รอ้ยละ '.'#<"
การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนัในกจิการอื�น!

บริษัทจดทะเบียน!
(จาํนวน)"

กิจการอื�นๆ (ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)!
(จาํนวน)!

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขนั/
เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัท 

(จาํนวน)"
"" <" ""

ประสบการณก์ารทาํงานอื�น !
! #$%;"– ปัจจบุนั! กรรมการ บรษัิท รวมทนไุทย จาํกดั"
! #$%<"– ปัจจบุนั ! กรรมการ บรษัิท สวุรรณชาด จาํกดั"
" #$<;"– ปัจจบุนั ! กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท มงคลชยัพฒันา จาํกดั"
! #$%%"– #$=!" ประธานกรรมการ /กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการนโยบายและกลยทุธ/์!
! ! กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน บรษัิท ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)"
! #$%<"– #$='! รองผูอ้าํนวยการโครงการพฒันาสว่นพระองค!์ "

! #$%<"– #$='! ผูช้่วยผูจ้ดัการ สาํนกังานจดัการทรพัยส์นิสว่นพระองค"์
          "#$$#"– #$=!! ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการ"
" " บรษัิท ซิงเกอร ์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)"
 ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น" ไมม่ี! !

ข้อพพิาททางกฎหมาย" ไมม่ีคดีความในรอบ !'"ปี ที�ผา่นมา"
"
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ชื�อ!นามสกุล" นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล!
ประเภทกรรมการ" กรรมการ"
ตาํแหน่งปัจจุบนั" กรรมการบริหาร!
วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ" !"#ธนัวาคม "$$$#
วัน/เดือนปีเกิด# $  กนัยายน  "%&'#  #
อายุ # ($ ปี#
สัญชาต#ิ ไทย!
ที�อยู#่ )'*/"  ถนนชลนิเวศน ์ แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร !+&++#
ประวัติการศึกษา # วศ.บ.ไฟฟา้  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ (ธนบรุ)ี #
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ# ,-./012.3#400./5-161-27#8.29.6:#(,48) "+/"++%###
การอบรมอื�นๆในปี "#$% ! ไมม่ี!
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ # * ปี!
การเข้าร่วมประชุมปี "#$"# */!+#  ครั�ง (คณะกรรมการบรษัิท)#
! !&/"!#  ครั�ง (คณะกรรมการบรหิาร)#
สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท !
ณ วันที�   % ม.ค."#$"! ไมม่ี#
ณ วันที� &% ธ.ค."#$"! ไมม่ี#
การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนัในกจิการอื�น"

บริษัทจดทะเบียน!
(จาํนวน)"

กิจการอื�นๆ (ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)!
(จาํนวน)!

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขนั/
เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัท 

(จาํนวน)"
!# $# "#

ประสบการณก์ารทาํงานอื�น" !
! "$$$#– ปัจจบุนั# กรรมการ บรษัิท เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั; บรษัิท ซุปเปอรเ์พยีวแก๊ส จาํกดั#
# "$%% – ปัจจบุนั ! กรรมการ บรษัิท เพยีวพลงังานไทย จาํกดั, บรษัิท อารพ์ีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั#
# "$%! – ปัจจบุนั ! ประธานกรรมการ บรษัิท เพทโทร"อินสตรูเมนท ์จาํกดั !
! "$$+#– "$$";#"$$'# กรรมการ บรษัิท เพยีวไบโอดีเซล จาํกดั#
# "$$*#– "$("! กรรมการ บรษัิท ไทยพบัลคิพอรต์ จาํกดั#
#  #
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น# #

# "$)* – ปัจจบุนั # กรรมการ/ประธานกรรมการ บรษัิท อารพ์ีซจีี จาํกดั (มหาชน)#
ข้อพพิาททางกฎหมาย# ไมม่ีคดีความในรอบ !+#ปี ที�ผา่นมา#
#

#

#
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ชื�อ!นามสกุล! นายธวชัชัย  ช่องดารากุล  !
ประเภทกรรมการ! กรรมการอิสระ"
ตาํแหน่งปัจจุบนั" กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/!
" ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง และประธานกรรมการตรวจสอบ!
วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ" !"#มกราคม $%%&#
วัน/เดือน/ปีเกดิ# !'##มิถนุายน $%"(#
อายุ# %)  ปี!
สัญชาต!ิ ไทย!
ที�อยู#่ !$)/'!#หมูบ่า้นคาซา่วิลล ์ถนนพระรามที� $  ซอย#%"  แยก &#แขวงแสมดาํ#
! เขตบางขนุเทยีน  กรุงเทพมหานคร!
ประวัติการศึกษา# นิติศาสตรม์หาบณัฑติ (น.ม.) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง#
! นิติศาสตรบ์ณัฑติ (น.บ.) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง#
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ# *+,-./0#*1+23#456623300#78598-6 (**47):#;280/358<#*//80+23-325.#78598-6 (;*7)#
การอบรมอื�นๆในปี "#$" ! =2<>#?-.-9060.3#78598-6#@58#458A58-30#B0-+08<#(=4B):#=5C0#5@#3D0#E562.-325.#-.+#

F5,08.-./0#456623300#(=EF)!
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ! G ปี#
การเข้าร่วมประชุมในปี "#$"# !"/!"#  ครั�ง (คณะกรรมการบรษัิท)#
! G/G#  ครั�ง (คณะกรรมการตรวจสอบ)#
! (/(#  ครั�ง (คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง)#
! !/!#  ครั�ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน)#
สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท !
ณ วันที�   % ม.ค."#$"! ไมม่ี#
ณ วันที� &% ธ.ค."#$"! ไมม่ี#
การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนัในกจิการอื�น"

บริษัทจดทะเบียน!
(จาํนวน)"

กิจการอื�นๆ (ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)!
(จาํนวน)!

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขนั/
เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัท 

(จาํนวน)"
"# "# "#

ประสบการณก์ารทาํงานอื�น!
$%()#– ปัจจบุนั! ผูช้าํนาญการในกระบวนการอนญุาโตตลุาการ และไกลเ่กลี�ยขอ้พิพาท#
$%(H#– ปัจจบุนั! ทนายความอิสระ#

! " ทนายความวา่ความคดีอาญา และคดีแพง่# #

# " คดีเกี�ยวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ#
! " คดีแพง่ทนุทรพัยส์งู:# คดีทางธุรกิจทั�วไป#
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น# ไมม่ี#
ข้อพพิาททางกฎหมาย# ไมม่ีคดีความในรอบ !"#ปี ที�ผา่นมา#
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ชื�อ!นามสกุล! นายอนุทพิย ์ ไกรฤกษ ์ !
ประเภทกรรมการ" กรรมการอิสระ"
ตาํแหน่งปัจจุบนั! กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี�ยง /!
" กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน!
วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ" !" กมุภาพนัธ ์#$%&'
วัน/เดือน/ปีเกดิ' #( มกราคม #%)#'
อายุ' "* ปี '
สัญชาต'ิ ไทย'
ที�อยู'่ !$"/!(  ถนนราชวถีิ   แขวงวชิรพยาบาล  เขตดสุติ  กรุงเทพฯ !*(**'
ประวัติการศึกษา' +.,'(-./0'1/2',334.02',56) 7856901:605/'';/.<05:.6='
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ! >.50?685',??502.616.8/'@58A51B'(>,@) C'>.50?685'D056.E.?16.8/'@58A51B'(>D@)!
การอบรมอื�นๆในปี "#$"! ไมม่ี!
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ! !$ ปี '
การเข้าร่วมประชุมในปี "#$"' &/!*'  ครั�ง (คณะกรรมการบรษัิท)'
' F/F'  ครั�ง (คณะกรรมการตรวจสอบ)'
! %/%'  ครั�ง (คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง)'
! !/!'  ครั�ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน)! '
สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท !
ณ วันที�   % ม.ค."#$"! #!"C"""'หุน้ รอ้ยละ *.*(%'
ณ วันที� &% ธ.ค. "#$"! #!"C""" หุน้ รอ้ยละ *.*(%'
การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนัในกจิการอื�น"

บริษัทจดทะเบียน!
(จาํนวน)"

กิจการอื�นๆ (ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)!
(จาํนวน)!

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขนั/
เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัท 

(จาํนวน)"
"' !' "'

ประสบการณก์ารทาํงานอื�น!  !
! #$($ – ปัจจบุนั ' กรรมการ บรษัิท ผลติอปุกรณก์อ่สรา้ง จาํกดั'
' #$$# – #$$F ' กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บรษัิท ,. G8:6 จาํกดั' !

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น' ไมม่ี'
ข้อพพิาททางกฎหมาย' ไมม่ีคดีความในรอบ !*'ปี ที�ผา่นมา'
'

" "
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ชื�อ!นามสกุล! นายอนุทพิย ์ ไกรฤกษ ์ !
ประเภทกรรมการ" กรรมการอิสระ"
ตาํแหน่งปัจจุบนั! กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี�ยง /!
" กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน!
วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ" !" กมุภาพนัธ ์#$%&'
วัน/เดือน/ปีเกดิ' #( มกราคม #%)#'
อายุ' "* ปี '
สัญชาต'ิ ไทย'
ที�อยู'่ !$"/!(  ถนนราชวถีิ   แขวงวชิรพยาบาล  เขตดสุติ  กรุงเทพฯ !*(**'
ประวัติการศึกษา' +.,'(-./0'1/2',334.02',56) 7856901:605/'';/.<05:.6='
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ! >.50?685',??502.616.8/'@58A51B'(>,@) C'>.50?685'D056.E.?16.8/'@58A51B'(>D@)!
การอบรมอื�นๆในปี "#$"! ไมม่ี!
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ! !$ ปี '
การเข้าร่วมประชุมในปี "#$"' &/!*'  ครั�ง (คณะกรรมการบรษัิท)'
' F/F'  ครั�ง (คณะกรรมการตรวจสอบ)'
! %/%'  ครั�ง (คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง)'
! !/!'  ครั�ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน)! '
สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท !
ณ วันที�   % ม.ค."#$"! #!"C"""'หุน้ รอ้ยละ *.*(%'
ณ วันที� &% ธ.ค. "#$"! #!"C""" หุน้ รอ้ยละ *.*(%'
การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนัในกจิการอื�น"

บริษัทจดทะเบียน!
(จาํนวน)"

กิจการอื�นๆ (ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)!
(จาํนวน)!

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขนั/
เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัท 

(จาํนวน)"
"' !' "'

ประสบการณก์ารทาํงานอื�น!  !
! #$($ – ปัจจบุนั ' กรรมการ บรษัิท ผลติอปุกรณก์อ่สรา้ง จาํกดั'
' #$$# – #$$F ' กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บรษัิท ,. G8:6 จาํกดั' !

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น' ไมม่ี'
ข้อพพิาททางกฎหมาย' ไมม่ีคดีความในรอบ !*'ปี ที�ผา่นมา'
'

" "

ชื�อ!นามสกุล" นายธวชั  อึ�งสุประเสริฐ!
ประเภทกรรมการ" กรรมการ"
ตาํแหน่งปัจจุบนั" กรรมการบริหาร!
วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ" !"เมษายน #$$%"
วัน/เดือนปีเกิด" &' ตลุาคม #!()  "
อายุ " *& ปี"
สัญชาต"ิ ไทย!
ที�อยู"่ $(!  ถนนเตชะวนิช  แขวงบางซื�อ  กรุงเทพฯ +'(''"
ประวัติการศึกษา " วท.บ. (เคม)ี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั "
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ" ,-./012.3"400./5-161-27"8.29.6:"(,48)  "
การอบรมอื�นๆในปี "#$" ! ไมม่ี"
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ " * ปี!
การเข้าร่วมประชุมปี "#$"" )/+'"  ครั�ง (คณะกรรมการบรษัิท)"
! #+/#+"  ครั�ง (คณะกรรมการบรหิาร)"
สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท !
ณ วันที�   % ม.ค."#$"! ไมม่ี"
ณ วันที� &% ธ.ค."#$"! ไมม่ี"
การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนัในกจิการอื�น"

บริษัทจดทะเบียน!
(จาํนวน)"

กิจการอื�นๆ (ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)!
(จาํนวน)!

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขนั/
เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัท 

(จาํนวน)"
"" "" ""

ประสบการณก์ารทาํงานอื�น" !
! #$$$"–"#$$% ! กรรมการ  บรษัิท เอสซีที ปิโตรเลยีม จาํกดั, กรรมการ  บรษัิท เพียวซิลกิา มายนิ�ง จาํกดั"
" #$$$"–"#$$%" กรรมการ  บรษัิท จตจุกัร ออยล ์จาํกดั,!กรรมการ  บรษัิท ไทยควอทซ ์มายนิ�ง จาํกดั"
! #$$$"–"#$$% ! กรรมการ  บรษัิท ทศทิศโลจิสตกิส ์จาํกดั ,กรรมการ  บรษัิท เพียวพลงังานไทย จาํกดั!  "
! #$$$"–"#$$% ! กรรมการ  บรษัิท อารพ์ซีี แมเนจเมนท ์จาํกดั, กรรมการ  บรษัิท เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั"
" #$$& – #$$% " กรรมการ  บรษัิท เพยีวไบโอดีเซล จาํกดั, กรรมการ  บรษัิท จตรุทิศขนสง่ จาํกดั"
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น" "

" #$!# – #$$% ! กรรมการ  บรษัิท เชอรว์ูด้เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)"
ข้อพพิาททางกฎหมาย" ไมม่ีคดีความในรอบ +'"ปี ที�ผา่นมา"
"

"

"
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ชื�อ!นามสกุล" นางกุณฑลา  ศศะสมิต"
ประเภทกรรมการ" กรรมการอิสระ"
ตาํแหน่งปัจจุบนั" กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี�ยง / !
" กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน!
วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ" !"มิถนุายน #$$%!
วัน/เดือนปีเกิด" !&"ตลุาคม #$''"
อายุ " () ปี"
สัญชาต"ิ ไทย!
ที�อยู"่ %*/$$ หมูบ่า้นฟลอรา่วิลล ์ถ.สวุินทวงค ์แขวงลาํผกัชี เขตหนองจอก กรุงเทพ !'$)'"
ประวัติการศึกษา " ปรญิญาโท  +,-./01-23"45"60-74,6"(8.1. 5-,6,9/)"
! ปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (บญัชีบณัฑิต) "
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ" :;<=>?@<A"6>><=B;?C?;@D"E<@F<CG"(:6E)H"6IB;?"9@GG;??=="E<@F<CG"(69E)"
การอบรมอื�นๆในปี "#$" ! 0;AJ"8CDCF=G=D?"E<@F<CG"K@<"9@<L@<C?="M=CB=<A"( 09M)!
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ " ) ปี!
การเข้าร่วมประชุมปี "#$"" !'/!'"  ครั�ง (คณะกรรมการบรษัิท)"
" (/("  ครั�ง (คณะกรรมการตรวจสอบ)"
! */*"  ครั�ง (คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง) "
" !/!"  ครั�ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน)"
สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท !
ณ วันที�   % ม.ค."#$"! ไมม่ี"
ณ วันที� &% ธ.ค."#$"! ไมม่ี"
การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนัในกจิการอื�น"

บริษัทจดทะเบียน!
(จาํนวน)"

กิจการอื�นๆ (ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)!
(จาํนวน)!

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขนั/
เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัท 

(จาํนวน)"
"" "" ""

ประสบการณก์ารทาํงานอื�น" !
#$$! – #$$N"              " " เลขานกุารตลุาการศาลรฐัธรรมนญู   ศาลรฐัธรรมนญู                                                                !
#$#% – #$*!"!     " บรษัิท บางจากปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน)!
#$)& – #$*!"             " " " ผูจ้ดัการธุรกิจเครอืบางจาก สาํนกังานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ "
" "    ปฏิบตัิงาน #  บรษัิทในเครอืบรษัิทบางจากฯในตาํแหนง่ดงัตอ่ไปนี �            !
                                                         "  รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท บางจากกรนีเนท จาํกดั!  !
" "  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบรหิาร บรษัิทบางจากกรนีไลน ์จาํกดั!    !
!   " "  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบรหิาร บรษัิทบางจากกรนีเนท จาํกดั                !                   !

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น " "
" #$$# – !'"กรกฏาคม #$(!"               " กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรษัิท ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)"
ข้อพพิาททางกฎหมาย" " ไมม่ีคดีความในรอบ !'"ปี ที�ผา่นมา"
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ชื�อ!นามสกุล" นางกุณฑลา  ศศะสมิต"
ประเภทกรรมการ" กรรมการอิสระ"
ตาํแหน่งปัจจุบนั" กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี�ยง / !
" กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน!
วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ" !"มิถนุายน #$$%!
วัน/เดือนปีเกิด" !&"ตลุาคม #$''"
อายุ " () ปี"
สัญชาต"ิ ไทย!
ที�อยู"่ %*/$$ หมูบ่า้นฟลอรา่วิลล ์ถ.สวุินทวงค ์แขวงลาํผกัชี เขตหนองจอก กรุงเทพ !'$)'"
ประวัติการศึกษา " ปรญิญาโท  +,-./01-23"45"60-74,6"(8.1. 5-,6,9/)"
! ปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (บญัชีบณัฑิต) "
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ" :;<=>?@<A"6>><=B;?C?;@D"E<@F<CG"(:6E)H"6IB;?"9@GG;??=="E<@F<CG"(69E)"
การอบรมอื�นๆในปี "#$" ! 0;AJ"8CDCF=G=D?"E<@F<CG"K@<"9@<L@<C?="M=CB=<A"( 09M)!
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ " ) ปี!
การเข้าร่วมประชุมปี "#$"" !'/!'"  ครั�ง (คณะกรรมการบรษัิท)"
" (/("  ครั�ง (คณะกรรมการตรวจสอบ)"
! */*"  ครั�ง (คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง) "
" !/!"  ครั�ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน)"
สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท !
ณ วันที�   % ม.ค."#$"! ไมม่ี"
ณ วันที� &% ธ.ค."#$"! ไมม่ี"
การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนัในกจิการอื�น"

บริษัทจดทะเบียน!
(จาํนวน)"

กิจการอื�นๆ (ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)!
(จาํนวน)!

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขนั/
เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัท 

(จาํนวน)"
"" "" ""

ประสบการณก์ารทาํงานอื�น" !
#$$! – #$$N"              " " เลขานกุารตลุาการศาลรฐัธรรมนญู   ศาลรฐัธรรมนญู                                                                !
#$#% – #$*!"!     " บรษัิท บางจากปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน)!
#$)& – #$*!"             " " " ผูจ้ดัการธุรกิจเครอืบางจาก สาํนกังานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ "
" "    ปฏิบตัิงาน #  บรษัิทในเครอืบรษัิทบางจากฯในตาํแหนง่ดงัตอ่ไปนี �            !
                                                         "  รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท บางจากกรนีเนท จาํกดั!  !
" "  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบรหิาร บรษัิทบางจากกรนีไลน ์จาํกดั!    !
!   " "  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบรหิาร บรษัิทบางจากกรนีเนท จาํกดั                !                   !

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น " "
" #$$# – !'"กรกฏาคม #$(!"               " กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรษัิท ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)"
ข้อพพิาททางกฎหมาย" " ไมม่ีคดีความในรอบ !'"ปี ที�ผา่นมา"

!"#$-!"#$%&' !"#$%&&%'(  )*"+,- . /#01#"   
!"#$%&'""(')" !""#!$" 
!"#$%&'()*++,-.& !""#!$"%"&'$" / !""#!$"()*+,-!$"!"#$  
!"#$%&'()*"+,-*./01/"21345#,**6,-* 1 !"#$%&' 2541 

!"#/!"#$%/!"#$%& 10  !"#$%!  2515 

!"#$ 47  !" 
!"#$%&' !"# 
!"#$%&' 22 !."#$%&'() 37  !""#$%&'()"  *+,-%./'.,  0+12132456  563-07#8 10900 

!"#$%&'()"*+(,) !"#$$%&' ()%*+,*+-.#/ *"#0%"12"3#455#,'"6  427%893"-6:0%;#'<%8+< 

   !"#$$%&"' Exeter University U.K. (Mechanical Engineering) 
!"#$%#&'()!*+,#!##&!"! Directors Certification Program (DCP 19/2002), Directors Accreditation Program 

(DAP 23/2004), Audit Committee Program (ACP 5/2005), RE-CU CEO – PREMIUM  
!"#$%&' 1, Role of the Chairman Program (RCP) 45/2019 

!"#$%#&$'()*+),- 2562  !"#"$ 
!"#$%$&'()*+&,$-../-#. 22  !"  
!"#$%&"#'()*#+,-)./*0 2562 10/10  !"#$% (!"#$%%&$'%(%)*+,) 
 20/21  !"#$% (!"#$%%&$'%(%)*'%) 
!"#!$%&'()*+,-./&0)12"3  
! "#$%&'   1 !.!.2562 2,285,629 !"#$ !"#$%& 0.356   

! "#$%&' 31 !.".2562 2,285,629 !"#$ !"#$%& 0.356   

!"#$%"#&'%"()*+&,-../01*2*!3.!"#456* 
!"#$%&'(&)*!+,- 

(!"#$%$) 
!"#!$%&'()* 

(!"#$%&'(&)*+,-!./!!"#$%&) 
(!"#$%$) 

!"#$%"#&'%"()*+&,*!-.!"#/01(2+&23*/!"#$%&!'($)*"+,-./"012)*,/03+4 
(!"#$%$) 

1 4 - 

!"#$%&'"()&'"*+','-!"#$ 
      2561 – !"##$%&'    !""#!$" %"&'() *(##$!"+,(* -.$!(/ 

2556 – !"##$%&'                 !""#!$"%#$&#'%()*$"+#,"(-./0,.    
2555 – !"##$%&'    !""#!$" !"#$%& '(")#*!+ ,*-,./"+ !"#$%&  
2549 – !"##$%&'      !""#!$" !"#$%& '()*+,%--./" 0)'+1123'-45&6 !"#$%&  
2552 – 2556     !"#$%&"'&(%)*+",-&.,)/#01.# 

2543 – 2555     !""#!$"%&'()*!$" +",-). /0$1#234!$"5)60$ (7$!)*  

!"#$%&'()&*+,-./01/23*45&678&  

 2553 – !"##$%&'  !""#!$" !"#$%& '"()"*"+,-.+"# /.+0%- (*1+,2) 
   2543 – 2553   !"#$%& '()*+", +#*)-+",)*.%/*0*1 2345%6 ((74.*) 
!"#$%$&''&()*+,&-  !"#"$%&$%'(")*+,- 10 !" #$%&'()*( 
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ชื�อ!นามสกุล" " นายณพน  เจนธรรมนุกูล  !
ตาํแหน่งปัจจุบนั" " กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) !
วันที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ " !

วัน/เดือน/ปีเกดิ! "#!พฤศจิกายน $%$& !
อายุ! '(!ปี!
สัญชาต!ิ ไทย!
ที�อยู!่ ')*/$!ถ.ชลนิเวศน ์แขวงลาดพรา้ว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร !
ประวัติการศึกษา! ปรญิญาโท +,-.!/012!345627859:.!3;-!!
! ! ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์ภาคภาษาองักฤษ จฬุาลงกรณ ์มหาวิทยาลยั !
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ! /572<9=7!-<<72>59?95=4!@7=A7?B!(/-@)!
การอบรมอื�นๆ! !

! C54?4<2!?4>!D0?4959?9562!+=>2E54A!F2795G5<?92.!345627859:!=G!@2448:E6?45?!

! /285A4!HI54154A!F2795G5<?92.!J/KL!3!

! หลกัสตูรพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์HI2!M2N9!O2?E!
! หลกัสตูรกลยทุธบรหิารธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์จฬุาลงกรณ ์มหาวิทยาลยั!
! /2P?79B249!=G!@I5E=8=PI:!M=4"<72>59!F2795G5<?92.!/012!345627859:!

สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท !
ณ วันที�   " ม.ค.#$%#! ไมม่ี!
ณ วันที� &" ธ.ค.#$%#! ไมม่ี!
การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนัในกจิการอื�น!

บริษัทจดทะเบียน!
(จาํนวน)"

กิจการอื�นๆ (ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)!
(จาํนวน)!

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขนั/
เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัท 

(จาํนวน)"
"! '! "!

ประสบการณก์ารทาํงานอื�น !
! $%Q"!– ปัจจบุนั ! ! กรรมการ บรษัิท สมัมากรพลสั จาํกดั!
! $%Q# – ปัจจบุนั! ! กรรมการ บรษัิท เพทโทร – อินสตรูเมนท ์จาํกดั!
      $%%&!– ปัจจบุนั! ! กรรมการ บรษัิท เพยีวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั!
!!!!!!$%%Q!– $%%*! ,0854288!/262E=PB249!– บมจ. ระยองเพียวรฟิายเออร!์
! $%%'!– $%%Q! ! J46289B249!,?4154A!– บมจ. หลกัทรพัย ์บวัหลวง!
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น! ไมม่ี!
ข้อพพิาททางกฎหมาย! ไมม่ีคดีความในรอบ "#!ปี ที�ผา่นมา!
หมายเหต ุ: นายณพน เจนธรรมนกุลู เป็นบตุรของนายสจัจา  เจนธรรมนกุลู กรรมการบรษัิทสมัมากร จาํกดั (มหาชน)!
!              และเป็นกรรมการของบรษัิท อารพ์ีซีจี จาํกดั (มหาชน) ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท!
!

!
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ชื�อ!นามสกุล" " นางสุพรรณี  ตัณไชยศรีนคร  !
ตาํแหน่งปัจจุบนั" " ผู้จัดการทั�วไป สายงานบริหารและการเงนิ!
อายุ  "#  ปี"
คุณวุฒกิารศึกษา / การฝึกอบรม" บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัรามคาํแหง!
! ! บรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง!

! ! "#$%&'($)&*!+,&-).-(!/0,!10,20,&)(!3(-,()&,4!("+13) รุน่ที� 56 !
! ! 7//(-).8(!9.$#)(:!;&<.$= – 79;!รุน่ที� >?/@A5B!

! ! 3),&)(=.-!".$&$-.&*!C(&%(,:D.2!+,0=,&'!

สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท !
ณ วันที�   $ ม.ค.%"&%! ไมม่ี!
ณ วันที� #$ ธ.ค.%"&%! ไมม่ี!
ประสบการณก์ารทาํงาน!
    !!@EF5!– ปัจจบุนั ! กรรมการ บรษัิท สมัมากรพลสั จาํกดั!

! @EE?!– ปัจจบุนั      ! ! กรรมการ บรษัิท โปรคิวบ ์เวนเจอร ์จาํกดั!
! @EE6!– ปัจจบุนั! ! กรรมการ บรษัิท เพยีวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั!
! @EEB!– ปัจจบุนั! ! กรรมการ บรษัิท ซุปเปอรเ์พยีวแก๊ส จาํกดั!

! @EEF!– ปัจจบุนั! ผูจ้ดัการทั�วไป สายงานบรหิารและการเงิน บรษัิท อารพ์ีซจีี จาํกดั"
! @EEE!– ปัจจบุนั! ! กรรมการ บรษัิท อารพ์ีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั! !

! @EE6!–!@EF@! ! กรรมการ บรษัิท ไทยพบัลคิพอรต์ จาํกดั!

!

ชื�อ!นามสกุล" " พันธิตร ทองสาํราญ!
ตาํแหน่งปัจจุบนั" " ผู้จัดการทั�วไป สายงานการตลาดและขาย"
อายุ !#&  ปี"
คุณวุฒกิารศึกษา / การฝึกอบรม" ปรญิญาโท !9&,<().$=G!H.$=:)0$!I$.8(,:.)4G!IH!

" " ปรญิญาตร ีศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศ้กึษา!!
สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท !
ณ วันที�   $ ม.ค.%"&%! ไมม่ี!
ณ วันที� #$ ธ.ค.%"&%! ไมม่ี!
ประสบการณก์ารทาํงาน!
  ! @EE? – @EF5! ! ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดอาวโุส บรษัิท อเูบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั!

! @EE?!–!@EE?   ! ! ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดระหวา่งประเทศ บรษัิท แอรเ์อเชีย จาํกดั!

! @EEB – @EE6! ! ผูจ้ดัการผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้ บรษัิท เพอรน์อต รคิารด์ (ประเทศไทย) จาํกดั!

! @EEE – @EEB ! ! ผูจ้ดัการผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้ บรษัิท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี� จาํกดั!

! @EEJ – @EEE! ! เจา้หนา้ที�การตลาดอาวโุส บรษัิท โออิชิกรุป๊ จาํกดั (มหาชน)!

! @EE@ – @EEJ! ! เจา้หนา้ที�กลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจ ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนาํเขา้แหง่ประเทศไทย! !
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การกาํกับดูแลกจิการ!

"#$%#$&'(!)#*($+&+"(!
!

คณะกรรมการบรษิัท สมัมากร จาํกดั (มหาชน)  มีความมุง่มั�นที�จะกาํกบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ใหเ้ป็น

บริษัทชั�นนาํในธุรกิจบา้นจดัสรรที�ไดร้บัความนิยมเชื�อถือจากประชาชน มีการดาํเนินธุรกิจดว้ยการบริหารจดัการที�ยึด

หลกัธรรมาภิบาลเป็นสาํคญั มีการพฒันาบคุลากรใหมี้ศกัยภาพสงู และส่งเสริมใหมี้การพฒันาสินคา้ใหมี้คณุภาพดี 

พรอ้มการบริการที�ประทบัใจ คณะกรรมการบริษัท จึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกับดูแลกิจการตามหลกับรรษัทภิ

บาล เพื�อเป็นกลไกการควบคมุและการถ่วงดลุอาํนาจ เพื�อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้โดยไดจ้ดัทาํนโยบายจริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณสาํหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน  เพื�อ

ปลกูฝังใหทุ้กคนปฏิบตัิหนา้ที�ดว้ยความรบัผิดชอบ มีความเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูอื้�นและผูมี้ส่วนได้

เสีย ซึ�งเป็นสว่นสาํคญัในการเสรมิสรา้งความเชื�อมั�นแก่นกัลงทนุ สถาบนัการเงิน พนัธมิตรธุรกิจ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ และ

ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง มีการดแูลสื�อสารใหเ้กิดความเขา้ใจและยึดถือเป็นแนวปฏิบตัิทั�วทั�งองคก์ร และประการสาํคญัได้

กาํหนดวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจเพื�อใหทุ้กคนมีจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกัน และบริษัทฯ มีแนวนโยบายจะเขา้ร่วม

โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจริต เพื�อใหผู้บ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนผูมี้ส่วน ได้

เสีย และบริษัทจดทะเบียนเห็นความสาํคญั และร่วมมือกันใหเ้กิดการต่อตา้นการทุจริตในวงกวา้ง รวมทั�งนาํมา

พฒันาบรษิัทฯ โดยใหเ้กิดการปฏิบตังิานในทกุสว่นงาน เพื�อสง่เสรมิการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีในองคก์รดว้ย ซึ�งบริษัท

ฯ ประกาศเจตนารมณ ์โดยเขา้เป็นแนวร่วมแลว้ และจดัทาํ เป็นนโยบายของบริษัทฯ พรอ้มทั�งทบทวนการจัดทาํ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  เพื�อใช้เป็นแนวทางการกํากับดูแลกิจการที� ดีของบริษัทฯ  ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล ซึ�งประกาศใชเ้มื�อปลายปี!"##$ และไดป้รบัปรุงเพื�อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่บริษัทฯ และ ผูถื้อหุน้

โดยมีขอ้ปฏิบตัดิงันี �!

,. สิทธิของผู้ถอืหุ้น!

คณะกรรมการบริษัท ไดต้ระหนักและใหค้วามสาํคญัแก่ผูถื้อหุน้ทั�งรายใหญ่และรายย่อย นักลงทุน 

สถาบนั อย่างเท่าเทียมกันในการใชส้ิทธิดแูลรกัษาผลประโยชนข์องตนเอง โดยเฉพาะสิทธิขั�นพื �นฐาน เช่น การซื �อ

ขายหลกัทรพัย ์   การมีส่วนแบง่กาํไร การเขา้รว่มประชมุแสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ และออกเสียงลงมติใน

ที�ประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิร่วมตดัสินใจในเรื�องสาํคญั สิทธิในการเลือกตั�งคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนสิทธิในการ

ไดร้บัรูข้อ้มลูขา่วสารอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ทนัเวลา เป็นตน้ และในปีที�ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ไดก้ระทาํการใดๆ 

อนัเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้!

,-, การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น!
! คณะกรรมการบริษัท จดัใหมี้การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ภายใน!% เดือน นบัแตว่นัสิ �นสดุรอบระยะบญัชี

ของบริษัทฯ ในปี! "#$" บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในวนัที� % เมษายน! "#$" ณ หอ้งมณฑาทิพย ์

  

ชั�น ! โรงแรม อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที� !""# ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ ตั�งแต่เวลา 

!$.%$#น.!!&.%$ น. และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชมุ ขอ้มลูประกอบการประชมุพรอ้ม ความเห็นของคณะกรรมการ

ตามวาระตา่งๆ ถึงผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า &! วนั เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศกึษาขอ้มลูดงักล่าวไดอ้ย่าง

ละเอียด และมีการอาํนวยความสะดวกให ้  ผูถื้อหุน้ในการมารว่มประชมุผูถื้อหุน้ จดัเตรียมสถานที�และหอ้งประชมุที�

เขา้ถึงไดส้ะดวก มีขนาดเหมาะสมในการรบัรองผูเ้ขา้ประชุม และในกรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ย

ตนเองก็สามารถมอบฉันทะใหผู้อื้�นเขา้ประชุมและลงมติแทนได้ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและ

ซกัถามกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุ ซึ�งกรรมการไดชี้ �แจงและตอบขอ้ซกัถามของผู้ถือหุน้อย่างทั�วถึง และมีการบนัทึก

การประชุมไวถู้กตอ้งครบถว้น และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ติดต่อสื�อสารกันโดยไม่มีการกีดกันผูถื้อหุน้แต่อย่างใด 

อนัเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้#

! !." จัดทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมตทิี�ประชุมผู้ถอืหุ้น#

" ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี &"'& บริษัทฯ ไดจ้ดัประชมุโดยมีขั�นตอนการประชุมเป็นไปตาม

หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์มีกรรมการเขา้รว่มประชมุ รวมทั�งสิ �น ' คน โดยปกติในการประชมุผูถื้อหุน้ทุกครั�ง 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน รวมถึงผูส้อบบญัชี

ของบริษัทฯ ไดเ้ขา้ร่วมชี �แจงตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ดว้ยเสมอในปี &"'& และมีกรรมการไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุ ! 

ทา่น คือ นายอนทุิพย ์ไกรฤกษ ์เนื�องจากป่วย ประธานที�ประชมุไดจ้ดัสรรเวลาใหอ้ย่างเหมาะสม และส่งเสริมใหผู้ถื้อ

หุน้มีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็น ขอ้เสนอแนะ ตั�งคาํถามตอ่ที�ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

และเรื�องที�เสนอไม่มีการเพิ�มวาระอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุน้  และไดบ้นัทึกประเด็นซักถาม

ขอ้คดิเห็นที�สาํคญัไวใ้นรายงานการประชมุที�มีการจดัทาํอย่างถกูตอ้งครบถว้นเสร็จสมบรูณใ์นเวลาที�เหมาะสม และ

เปิดเผยมติที�ประชุม ผูถื้อหุน้ใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงหลงัจากประชุมเสร็จ  และมีระบบการ

จดัเก็บรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ที� ดีสามารถตรวจสอบและอา้งอิงได ้ซึ�งไดบ้นัทึกการชี �แจงขั�นตอนการลงคะแนน 

และวิธีการแสดงผลคะแนนไวใ้นรายงานการประชมุผูถื้อหุน้อยา่งละเอียด และในปีที�ผ่านมาไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

ส่งคาํถามไดล้่วงหนา้ โดยผ่านเลขานกุารบริษัทฯ และส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการลงทะเบียนการนบั

คะแนน การแสดงผล และเปิดเผยไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุน้  หลังจากประชุมเสร็จ มีการเปิดเผยผลการ

ลงคะแนนตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และแจง้ข่าวไวบ้นเว็บไซตบ์ริษัทฯ ในวนัทาํการถดัไป พรอ้มนาํภาพบรรยากาศการ

ประชมุเปิดเผยไมเ่กิน#! สปัดาห#์

" คณะกรรมการของบริษัท ไดจ้ดัทาํรายงานของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปีเสนอต่อผูถื้อหุน้  

โดยอธิบายถึงความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทควบคูไ่ปกบัรายงานทางการเงิน โดยมีเนื �อหาครอบคลมุใน

เรื�องสาํคญัๆ ตามขอ้แนะนาํของตลาดหลกัทรพัยฯ์#

! ". การปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน#

" คณะกรรมการบริษัท ไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัแก่ผูถื้อหุน้ทั�งรายใหญ่และรายย่อย สนบัสนุนให้

ใชส้ิทธิดแูลรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนัในดา้นตา่งๆ ดงันี �#
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การกาํกับดูแลกจิการ!
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คณะกรรมการบรษิัท สมัมากร จาํกดั (มหาชน)  มีความมุง่มั�นที�จะกาํกบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ใหเ้ป็น

บริษัทชั�นนาํในธุรกิจบา้นจดัสรรที�ไดร้บัความนิยมเชื�อถือจากประชาชน มีการดาํเนินธุรกิจดว้ยการบริหารจดัการที�ยึด

หลกัธรรมาภิบาลเป็นสาํคญั มีการพฒันาบคุลากรใหมี้ศกัยภาพสงู และส่งเสริมใหมี้การพฒันาสินคา้ใหมี้คณุภาพดี 

พรอ้มการบริการที�ประทบัใจ คณะกรรมการบริษัท จึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกับดูแลกิจการตามหลกับรรษัทภิ

บาล เพื�อเป็นกลไกการควบคมุและการถ่วงดลุอาํนาจ เพื�อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้โดยไดจ้ดัทาํนโยบายจริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณสาํหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน  เพื�อ

ปลกูฝังใหทุ้กคนปฏิบตัิหนา้ที�ดว้ยความรบัผิดชอบ มีความเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูอื้�นและผูมี้ส่วนได้

เสีย ซึ�งเป็นสว่นสาํคญัในการเสรมิสรา้งความเชื�อมั�นแก่นกัลงทนุ สถาบนัการเงิน พนัธมิตรธุรกิจ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ และ

ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง มีการดแูลสื�อสารใหเ้กิดความเขา้ใจและยึดถือเป็นแนวปฏิบตัิทั�วทั�งองคก์ร และประการสาํคญัได้

กาํหนดวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจเพื�อใหทุ้กคนมีจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกัน และบริษัทฯ มีแนวนโยบายจะเขา้ร่วม

โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจริต เพื�อใหผู้บ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนผูมี้ส่วน ได้

เสีย และบริษัทจดทะเบียนเห็นความสาํคญั และร่วมมือกันใหเ้กิดการต่อตา้นการทุจริตในวงกวา้ง รวมทั�งนาํมา

พฒันาบรษิัทฯ โดยใหเ้กิดการปฏิบตังิานในทกุสว่นงาน เพื�อสง่เสรมิการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีในองคก์รดว้ย ซึ�งบริษัท

ฯ ประกาศเจตนารมณ ์โดยเขา้เป็นแนวร่วมแลว้ และจดัทาํ เป็นนโยบายของบริษัทฯ พรอ้มทั�งทบทวนการจัดทาํ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  เพื�อใช้เป็นแนวทางการกํากับดูแลกิจการที� ดีของบริษัทฯ  ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล ซึ�งประกาศใชเ้มื�อปลายปี!"##$ และไดป้รบัปรุงเพื�อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่บริษัทฯ และ ผูถื้อหุน้

โดยมีขอ้ปฏิบตัดิงันี �!

,. สิทธิของผู้ถอืหุ้น!

คณะกรรมการบริษัท ไดต้ระหนักและใหค้วามสาํคญัแก่ผูถื้อหุน้ทั�งรายใหญ่และรายย่อย นักลงทุน 

สถาบนั อย่างเท่าเทียมกันในการใชสิ้ทธิดแูลรกัษาผลประโยชนข์องตนเอง โดยเฉพาะสิทธิขั�นพื �นฐาน เช่น การซื �อ

ขายหลกัทรพัย ์   การมีส่วนแบง่กาํไร การเขา้รว่มประชมุแสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ และออกเสียงลงมติใน

ที�ประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิร่วมตดัสินใจในเรื�องสาํคญั สิทธิในการเลือกตั�งคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนสิทธิในการ

ไดร้บัรูข้อ้มลูขา่วสารอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ทนัเวลา เป็นตน้ และในปีที�ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ไดก้ระทาํการใดๆ 

อนัเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้!

,-, การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น!
! คณะกรรมการบริษัท จดัใหมี้การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ภายใน!% เดือน นบัแตว่นัสิ �นสดุรอบระยะบญัชี

ของบริษัทฯ ในปี! "#$" บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในวนัที� % เมษายน! "#$" ณ หอ้งมณฑาทิพย ์

  

ชั�น ! โรงแรม อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที� !""# ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ ตั�งแต่เวลา 

!$.%$#น.!!&.%$ น. และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชมุ ขอ้มลูประกอบการประชมุพรอ้ม ความเห็นของคณะกรรมการ

ตามวาระตา่งๆ ถึงผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า &! วนั เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศกึษาขอ้มลูดงักล่าวไดอ้ย่าง

ละเอียด และมีการอาํนวยความสะดวกให ้  ผูถื้อหุน้ในการมารว่มประชมุผูถื้อหุน้ จดัเตรียมสถานที�และหอ้งประชมุที�

เขา้ถึงไดส้ะดวก มีขนาดเหมาะสมในการรบัรองผูเ้ขา้ประชุม และในกรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่สามารถมาร่วมประชมุดว้ย

ตนเองก็สามารถมอบฉันทะใหผู้อื้�นเขา้ประชุมและลงมติแทนได้ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและ

ซกัถามกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุ ซึ�งกรรมการไดชี้ �แจงและตอบขอ้ซกัถามของผู้ถือหุน้อย่างทั�วถึง และมีการบนัทึก

การประชุมไวถู้กตอ้งครบถว้น และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ติดต่อสื�อสารกันโดยไม่มีการกีดกันผูถื้อหุน้แต่อย่างใด 

อนัเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้#

! !." จัดทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมตทิี�ประชุมผู้ถอืหุ้น#

" ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี &"'& บริษัทฯ ไดจ้ดัประชมุโดยมีขั�นตอนการประชุมเป็นไปตาม

หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์มีกรรมการเขา้รว่มประชมุ รวมทั�งสิ �น ' คน โดยปกติในการประชมุผูถื้อหุน้ทุกครั�ง 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน รวมถึงผูส้อบบญัชี

ของบริษัทฯ ไดเ้ขา้ร่วมชี �แจงตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ดว้ยเสมอในปี &"'& และมีกรรมการไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุ ! 

ทา่น คือ นายอนทุิพย ์ไกรฤกษ ์เนื�องจากป่วย ประธานที�ประชมุไดจ้ดัสรรเวลาใหอ้ย่างเหมาะสม และส่งเสริมใหผู้ถื้อ

หุน้มีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็น ขอ้เสนอแนะ ตั�งคาํถามตอ่ที�ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

และเรื�องที�เสนอไม่มีการเพิ�มวาระอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุน้  และไดบ้นัทึกประเด็นซักถาม

ขอ้คดิเห็นที�สาํคญัไวใ้นรายงานการประชมุที�มีการจดัทาํอย่างถกูตอ้งครบถว้นเสร็จสมบรูณใ์นเวลาที�เหมาะสม และ

เปิดเผยมติที�ประชุม ผูถื้อหุน้ใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงหลงัจากประชุมเสร็จ  และมีระบบการ

จดัเก็บรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ที� ดีสามารถตรวจสอบและอา้งอิงได ้ซึ�งไดบ้นัทึกการชี �แจงขั�นตอนการลงคะแนน 

และวิธีการแสดงผลคะแนนไวใ้นรายงานการประชมุผูถื้อหุน้อยา่งละเอียด และในปีที�ผ่านมาไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

ส่งคาํถามไดล้่วงหนา้ โดยผ่านเลขานกุารบริษัทฯ และส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการลงทะเบียนการนบั

คะแนน การแสดงผล และเปิดเผยไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุน้  หลังจากประชุมเสร็จ มีการเปิดเผยผลการ

ลงคะแนนตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และแจง้ข่าวไวบ้นเว็บไซตบ์ริษัทฯ ในวนัทาํการถดัไป พรอ้มนาํภาพบรรยากาศการ

ประชมุเปิดเผยไมเ่กิน#! สปัดาห#์

" คณะกรรมการของบริษัท ไดจ้ดัทาํรายงานของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปีเสนอต่อผูถื้อหุน้  

โดยอธิบายถึงความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทควบคูไ่ปกบัรายงานทางการเงิน โดยมีเนื �อหาครอบคลมุใน

เรื�องสาํคญัๆ ตามขอ้แนะนาํของตลาดหลกัทรพัยฯ์#

! ". การปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน#

" คณะกรรมการบริษัท ไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัแก่ผูถื้อหุน้ทั�งรายใหญ่และรายย่อย สนบัสนุนให้

ใชส้ิทธิดแูลรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนัในดา้นตา่งๆ ดงันี �#
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! !."#การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น#

! ในการประชมุผูถื้อหุน้ทกุครั�ง บรษิัทฯไดจ้ดัสง่หนงัสือนดัประชมุ พรอ้มเอกสารขอ้มลูประกอบการประชมุ 

ที�มีรายละเอียดครบถว้น เพียงพอ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุรายล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเกินกว่าระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด  

ในปี! "#$" บริษัทฯ ส่งหนงัสือเชิญประชมุทางไปรษณียล์งทะเบียนล่วงหนา้เกินกว่า %& วนั และนาํขึ �นไวบ้นเว็บไซต์

บรษิัทฯ ก่อนประชมุ!'" วนั (& มีนาคม!"#$") เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสศกึษาขอ้มลูดงักล่าวไดอ้ย่างละเอียด 

ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองก็สามารถมอบฉันทะใหผู้อื้�นเขา้รว่มประชมุและลงมตแิทนได้  

และบริษัทฯไดเ้สนอชื�อกรรมการอิสระรวม " คน คือ นายธวัชชยั ช่องดารากุล และนายอนุทิพย ์ไกรฤกษ์ เป็นผูร้บั

มอบฉันทะ อีกทั�งรูปแบบหนงัสือมอบฉันทะของบริษัทฯ สามารถสนองตอบความตอ้งการของผูถื้อหุน้ในการกาํหนด

ทิศทางการลงคะแนนไดเ้ป็นอยา่งดี และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขั�นตอนสิทธิ และกฎเกณฑต์า่งๆ ที�ใชใ้นการประชมุ!

! !.! การคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย#

! ! เพื�อความเทา่เทียมกนัของผูถื้อหุน้ บริษัทฯ ไดเ้ผยแพรข่อ้มลูบนเว็บไซตบ์ริษัทฯ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงสิทธิ

และวิธีการเสนอเพิ�มวาระล่วงหนา้! '! เดือน และเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ

บรษิัท หรือคณะกรรมการสรรหาฯ รวมทั�งการกาํหนดระยะเวลาสิ �นสดุการเสนอเพิ�มวาระ และเสนอชื�อบคุคล เพื�อให้

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาวา่ จะบรรจหุรือไมบ่รรจเุป็นวาระในหนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการบริษัทไม่เคยเสนอ

เพิ�มวาระการประชมุโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้  และในวาระที�เลือกตั�งกรรมการบริษัทไดมี้การลงมติเลือก

กรรมการเป็นรายบุคคล และใน       การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี "#$" ผูถื้อหุน้หลายรายไดม้อบอาํนาจให้

กรรมการที�บรษิัทฯ เสนอเป็นผูร้บัมอบอาํนาจใหอ้อกเสียงแทนดว้ย!

! !.$#การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน#์

บริษัทฯ ยึดมั�นและคาํนึงถึงผลประโยชนส์ูงสุดของลูกคา้  และบริษัทฯ ไดใ้ห้ความสาํคัญเกี�ยวกับ

รายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการเกี�ยวโยง และรายการระหว่างกันที�ไม่เหมาะสม โดยกาํหนด

นโยบายใหมี้การทาํรายการอย่างเป็นธรรมเช่นเดียวกับบุคคลทั�วไป ตามราคาตลาด และตามปกติธุรกิจการคา้ที�

แขง่ขนัได ้โดยผา่นการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิัท ที�ชดัเจน โปรง่ใส และยตุิธรรมตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ

ที�ดีตามกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง  และตามหลักเกณฑที์�บริษัทฯ กาํหนด ทั�งนี �ไดแ้จ้งใหค้ณะกรรมการบริษัท และ

ผูบ้ริหารรบัรองว่าไม่ไดก้ระทาํการใดๆ อันจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัทฯ และส่งใหผู้ส้อบ

บญัชีรบัทราบเป็นประจาํทกุปี!

! บรษิัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายและวิธีดแูลไมใ่หผู้บ้รหิารและผูที้�เกี�ยวขอ้งนาํขอ้มลูภายในของบริษัทฯ  ไปใช้

เพื�อประโยชนส์ว่นตน ดงันี �!

! " หา้มไม่ใหผู้บ้ริหารหรือหน่วยงานที�ไดร้บัทราบขอ้มูลภายใน เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก 

หรือบคุคลที�ไมมี่หนา้ที�เกี�ยวขอ้ง และตอ้งไม่ซื �อขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วง!%! เดือนก่อนที�งบการเงินเผยแพร่

ตอ่สาธารณชน ในระหวา่งปีที�ผา่นมากรรมการและผูบ้รหิารไดป้ฏิบตัติามนโยบายอย่างเครง่ครดั และคณะกรรมการ

  

ไดพ้ิจารณารายการที�อาจมีความความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบทุกครั�ง ตามหลกัเกณฑข์องตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบ!"#!$!

" ! กาํหนดใหผู้บ้รหิารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรพัยต์อ่สาํนกังานกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยต์ามมาตรา!"%!แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. &"'"!ซึ�งกรรมการไดถื้อปฏิบตัิ

อยา่งสมํ�าเสมอ อยา่งนอ้ยรายงานคณะกรรมการบรษิัท ทราบทกุไตรมาส!

" ! กาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สียสาํหรบัการพิจารณาเรื�องตา่งๆ โดยผูที้�มีส่วนไดเ้สียจะไม่

เขา้รว่มประชมุ หรือถา้เขา้รว่มประชมุก็ตอ้งงดออกเสียง และบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ!

! ". บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย!

! บริษัทฯ ตระหนกัดีว่า แรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั�งลูกคา้ บริษัทคู่คา้ เจา้หนี � เจา้หนา้ที�

ภาครฐัและหนว่ยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง คูแ่ข่ง ผูถื้อหุน้ ตลอดจนผูบ้ริหารและพนกังานช่วยสรา้งความสามารถในการ

แข่งขนั สรา้งกาํไร และสรา้งความสาํเร็จในระยะยาวใหก้บับริษัทฯ ดงันั�น การใหค้วามสาํคญัตอ่สิทธิผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนไดเ้สียภายใน และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก บริษัทฯ กาํหนดเป็นนโยบายไวใ้นคู่ มือ

จรรยาบรรณและแจกใหแ้ก่พนกังานทกุคนเพื�อปฏิบตัิ ตามขอ้กาํหนดของกฏหมายและกฎระเบียบตา่งๆที�เกี�ยวขอ้ง 

เพื�อใหส้ิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหลา่นี �ไดร้บัการดแูลอย่างดี และในปีที�ผ่านมาบริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามแนวนโยบายที�มี

ตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียสรุปประเดน็สาํคญัได ้ดงันี �!

!" ผูถื้อหุน้ นอกจากสิทธิขั�นพื �นฐาน สิทธิที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบับริษัท สิทธิในการเขา้

ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสิทธิในการเสนอแนะ

ขอ้คดิเห็นตา่งๆ ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจ และสิทธิที�จะไดร้บัผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม!

#" ลกูคา้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั�นใหล้กูคา้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุเริ�มตั�งแตก่ารใหข้อ้มลูที�ถกูตอ้งเพียงพอ

ตอ่การตดัสินใจสง่มอบสินคา้ที�มีคณุภาพ และบรกิารที�ดีรวมทั�งจดัใหมี้ระบบ และช่องทางใหล้กูคา้รอ้งเรียนเกี�ยวกบั

คณุภาพของสินคา้ และบรกิาร!

'.! พนกังาน บริษัทฯใหค้วามสาํคญักับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรพัยากรที�มีคณุค่า  และมุ่งมั�นจะให้

พนกังานมีความภาคภูมิใจในองคก์ร ส่งเสริมใหพ้ฒันาศกัยภาพของพนกังานทั�งองคก์รอย่างตอ่เนื�อง  ตามบทบาท

หนา้ที�ความรบัผิดชอบ และใหผ้ลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม รวมทั�งส่งเสริมใหพ้นกังานเป็นคนดีมีคณุธรรม และในปีที�

ผ่านมาไดจ้ดัการฝึกอบรมภายในใหก้ับพนกังานทกุระดบั  และมีการกาํหนดคา่ตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงานของ

พนกังาน  มีสวสัดิการใหก้ับพนกังานอย่างเหมาะสม  มีนโยบายการส่งเสริมความปลอดภัย สุขอนามยัในสถานที�

ทาํงานทกุโครงการ จดักิจกรรมฝึกอบรมดา้นสิ�งแวดลอ้ม ดา้นพฒันาชมุชน สงัคม ประเพณีวฒันธรรม และมีกองทนุ

สาํรองเลี �ยงชีพใหก้บัพนกังานดว้ย!

การจัดสวัสดกิารที�เหมาะสมแก่พนักงาน  !

พนกังานไดร้บัสวสัดิการอื�น ๆ เพื�อลดภาระคา่ครองชีพ ลตความกงัวล รวมถึงส่งเสริมสวสัดิภาพความ

เป็นอยู่ที� ดี ของพนักงานที�ครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงาน ให้มีพลานามัยที�แข็งแรง อันจะส่งผลดีต่อการ
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! !."#การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น#

! ในการประชมุผูถื้อหุน้ทกุครั�ง บรษิัทฯไดจ้ดัสง่หนงัสือนดัประชมุ พรอ้มเอกสารขอ้มลูประกอบการประชมุ 

ที�มีรายละเอียดครบถว้น เพียงพอ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุรายล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุเกินกว่าระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด  

ในปี! "#$" บริษัทฯ ส่งหนงัสือเชิญประชมุทางไปรษณียล์งทะเบียนล่วงหนา้เกินกว่า %& วนั และนาํขึ �นไวบ้นเว็บไซต์

บรษิัทฯ ก่อนประชมุ!'" วนั (& มีนาคม!"#$") เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสศกึษาขอ้มลูดงักล่าวไดอ้ย่างละเอียด 

ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองก็สามารถมอบฉันทะใหผู้อื้�นเขา้รว่มประชมุและลงมติแทนได้  

และบริษัทฯไดเ้สนอชื�อกรรมการอิสระรวม " คน คือ นายธวัชชยั ช่องดารากุล และนายอนุทิพย ์ไกรฤกษ์ เป็นผูร้บั

มอบฉันทะ อีกทั�งรูปแบบหนงัสือมอบฉันทะของบริษัทฯ สามารถสนองตอบความตอ้งการของผูถื้อหุน้ในการกาํหนด

ทิศทางการลงคะแนนไดเ้ป็นอยา่งดี และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขั�นตอนสิทธิ และกฎเกณฑต์า่งๆ ที�ใชใ้นการประชมุ!

! !.! การคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย#

! ! เพื�อความเทา่เทียมกนัของผูถื้อหุน้ บริษัทฯ ไดเ้ผยแพรข่อ้มลูบนเว็บไซตบ์ริษัทฯ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงสิทธิ

และวิธีการเสนอเพิ�มวาระล่วงหนา้! '! เดือน และเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ

บรษิัท หรือคณะกรรมการสรรหาฯ รวมทั�งการกาํหนดระยะเวลาสิ �นสดุการเสนอเพิ�มวาระ และเสนอชื�อบคุคล เพื�อให้

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาวา่ จะบรรจหุรือไมบ่รรจเุป็นวาระในหนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการบริษัทไม่เคยเสนอ

เพิ�มวาระการประชมุโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้  และในวาระที�เลือกตั�งกรรมการบริษัทไดมี้การลงมติเลือก

กรรมการเป็นรายบุคคล และใน       การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี "#$" ผูถื้อหุน้หลายรายไดม้อบอาํนาจให้

กรรมการที�บรษิัทฯ เสนอเป็นผูร้บัมอบอาํนาจใหอ้อกเสียงแทนดว้ย!

! !.$#การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน#์

บริษัทฯ ยึดมั�นและคาํนึงถึงผลประโยชนส์ูงสุดของลูกคา้  และบริษัทฯ ไดใ้ห้ความสาํคัญเกี�ยวกับ

รายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการเกี�ยวโยง และรายการระหว่างกันที�ไม่เหมาะสม โดยกาํหนด

นโยบายใหมี้การทาํรายการอย่างเป็นธรรมเช่นเดียวกับบุคคลทั�วไป ตามราคาตลาด และตามปกติธุรกิจการคา้ที�

แขง่ขนัได ้โดยผา่นการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิัท ที�ชดัเจน โปรง่ใส และยตุิธรรมตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ

ที�ดีตามกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง  และตามหลักเกณฑที์�บริษัทฯ กาํหนด ทั�งนี �ไดแ้จ้งใหค้ณะกรรมการบริษัท และ

ผูบ้ริหารรบัรองว่าไม่ไดก้ระทาํการใดๆ อันจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัทฯ และส่งใหผู้ส้อบ

บญัชีรบัทราบเป็นประจาํทกุปี!

! บรษิัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายและวิธีดแูลไมใ่หผู้บ้รหิารและผูที้�เกี�ยวขอ้งนาํขอ้มลูภายในของบริษัทฯ  ไปใช้

เพื�อประโยชนส์ว่นตน ดงันี �!

! " หา้มไม่ใหผู้บ้ริหารหรือหน่วยงานที�ไดร้บัทราบขอ้มูลภายใน เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก 

หรือบคุคลที�ไมมี่หนา้ที�เกี�ยวขอ้ง และตอ้งไม่ซื �อขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วง!%! เดือนก่อนที�งบการเงินเผยแพร่

ตอ่สาธารณชน ในระหวา่งปีที�ผา่นมากรรมการและผูบ้รหิารไดป้ฏิบตัติามนโยบายอย่างเครง่ครดั และคณะกรรมการ

  

ไดพ้ิจารณารายการที�อาจมีความความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบทุกครั�ง ตามหลกัเกณฑข์องตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบ!"#!$!

" ! กาํหนดใหผู้บ้รหิารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรพัยต์อ่สาํนกังานกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยต์ามมาตรา!"%!แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. &"'"!ซึ�งกรรมการไดถื้อปฏิบตัิ

อยา่งสมํ�าเสมอ อยา่งนอ้ยรายงานคณะกรรมการบรษิัท ทราบทกุไตรมาส!

" ! กาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สียสาํหรบัการพิจารณาเรื�องตา่งๆ โดยผูที้�มีส่วนไดเ้สียจะไม่

เขา้รว่มประชมุ หรือถา้เขา้รว่มประชมุก็ตอ้งงดออกเสียง และบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ!

! ". บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย!

! บริษัทฯ ตระหนกัดีว่า แรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั�งลูกคา้ บริษัทคู่คา้ เจา้หนี � เจา้หนา้ที�

ภาครฐัและหนว่ยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง คูแ่ข่ง ผูถื้อหุน้ ตลอดจนผูบ้ริหารและพนกังานช่วยสรา้งความสามารถในการ

แข่งขนั สรา้งกาํไร และสรา้งความสาํเร็จในระยะยาวใหก้บับริษัทฯ ดงันั�น การใหค้วามสาํคญัตอ่สิทธิผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนไดเ้สียภายใน และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก บริษัทฯ กาํหนดเป็นนโยบายไวใ้นคู่ มือ

จรรยาบรรณและแจกใหแ้ก่พนกังานทกุคนเพื�อปฏิบตัิ ตามขอ้กาํหนดของกฏหมายและกฎระเบียบตา่งๆที�เกี�ยวขอ้ง 

เพื�อใหส้ิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหลา่นี �ไดร้บัการดแูลอย่างดี และในปีที�ผ่านมาบริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามแนวนโยบายที�มี

ตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียสรุปประเดน็สาํคญัได ้ดงันี �!

!" ผูถื้อหุน้ นอกจากสิทธิขั�นพื �นฐาน สิทธิที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบับริษัท สิทธิในการเขา้

ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสิทธิในการเสนอแนะ

ขอ้คดิเห็นตา่งๆ ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจ และสิทธิที�จะไดร้บัผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม!

#" ลกูคา้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั�นใหล้กูคา้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุเริ�มตั�งแตก่ารใหข้อ้มลูที�ถกูตอ้งเพียงพอ

ตอ่การตดัสินใจสง่มอบสินคา้ที�มีคณุภาพ และบรกิารที�ดีรวมทั�งจดัใหมี้ระบบ และช่องทางใหล้กูคา้รอ้งเรียนเกี�ยวกบั

คณุภาพของสินคา้ และบรกิาร!

'.! พนกังาน บริษัทฯใหค้วามสาํคญักับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรพัยากรที�มีคณุค่า  และมุ่งมั�นจะให้

พนกังานมีความภาคภูมิใจในองคก์ร ส่งเสริมใหพ้ฒันาศกัยภาพของพนกังานทั�งองคก์รอย่างตอ่เนื�อง  ตามบทบาท

หนา้ที�ความรบัผิดชอบ และใหผ้ลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม รวมทั�งส่งเสริมใหพ้นกังานเป็นคนดีมีคณุธรรม และในปีที�

ผ่านมาไดจ้ดัการฝึกอบรมภายในใหก้ับพนกังานทกุระดบั  และมีการกาํหนดคา่ตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงานของ

พนกังาน  มีสวสัดิการใหก้ับพนกังานอย่างเหมาะสม  มีนโยบายการส่งเสริมความปลอดภัย สุขอนามยัในสถานที�

ทาํงานทกุโครงการ จดักิจกรรมฝึกอบรมดา้นสิ�งแวดลอ้ม ดา้นพฒันาชมุชน สงัคม ประเพณีวฒันธรรม และมีกองทนุ

สาํรองเลี �ยงชีพใหก้บัพนกังานดว้ย!

การจัดสวัสดกิารที�เหมาะสมแก่พนักงาน  !

พนกังานไดร้บัสวสัดิการอื�น ๆ เพื�อลดภาระคา่ครองชีพ ลตความกงัวล รวมถึงส่งเสริมสวสัดิภาพความ

เป็นอยู่ที� ดี ของพนักงานที�ครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงาน ให้มีพลานามัยที�แข็งแรง อันจะส่งผลดีต่อการ
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ปฏิบตังิานและดาํรงชีวิตของพนกังานและไดมี้การเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์และนอกเหนือจากคา่ตอบแทนรายเดือน

แลว้ บริษัทยงัมีการใหร้างวลั ตอบแทนการทาํงานแก่พนกังานเป็นรายปี โดยพิจารณาจาก ผลการดาํเนินงานของ

บริษัทในแต่ละปี  สวัสดิการเหล่านี �ใหพ้นักงาน    ทุกคนรบัทราบสิทธิ�ของตนเองผ่านทางคู่มือ! "#$%&#'$! โดย 

สวสัดกิารดงักลา่วสามารถจาํแนกออกเป็น ( หมวดหลกั ดงันี � !

สวัสดิการเงินช่วยเหลือ อาทิเงินชว่ยเหลือค่าใชจ้่ายในกรณี พนกังาน คูส่มรสของพนกังานหรือบิดา

มารดาของ พนกังานเสียชีวิต และเงินชว่ยเหลืออื�นๆ !

สุขภาพและประกันชีวิต อาทิ การตรวจสขุภาพพนกังานประจาํปีตามความจาํเป็นของแตล่ะช่วงอายุ

และเพศอยา่งเหมาะสม การประกนัสขุภาพกลุม่ และการประกนัอบุตัเิหตกุลุม่ !

สวัสดกิารเงนิกู้ อาทิ เงินกูส้วสัดธินาคารอาคารสงเคราะห ์!

กองทุน อาทิ กองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ กองทนุเงินทดแทนกองทนุประกนัสงัคม !

ในปี )*+)! บริษัทฯไดจ้ดัใหมี้การฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ (! สายพนัธุต์ามมาตรฐานขององคก์ารอนามยั

โลก (,-.) ไดแ้ก่สายพนัธุ ์-/0/! ()112)3! -40)! ()1/()3! 5/5%678&#'! และ5/9:;<'$! ใหแ้ก่พนกังานและ

ครอบครวัพนกังานในราคาพิเศษ!

บริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยมีจุดประสงคเ์พื�อพัฒนา บุคลากรในด้านความรู้

ความสามารถในการปฏิบตัิงาน และรกัษาบุคลากรที�มีความรูค้วามสามารถทาํงานกับบริษัทในระยะยาว โดยมี

ความกา้วหนา้ในอาชีพ บริษัทไดจ้ดัใหมี้การจดัอบรมทั�งใน และนอกสถานที�อย่างสมํ�าเสมอ บริษัทฯ ไดมี้การจดัทาํ

แผนการฝึกอบรมขึ �นทุกปีโดยจะสาํรวจความตอ้งการในการฝึกอบรมของบุคลากรทุกระดบัในแต่ละฝ่าย และจะ

คาํนึงถึงการจัดการฝึกอบรมใหเ้หมาะสมกับงานในแต่ละสายงาน โดยจะมีการฝึกอบรมใน หลักสูตรปกติและ

โครงการพิเศษสาํหรบัพนกังานทั�วไปและผูบ้ริหาร บริษัทฯ มีนโยบายและมุ่งมั�นในการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 

ของพนักงานในทุกระดบัอย่างต่อเนื�อง เพื�อความเจริญเติบโตโดยรวม ของบริษัทและเสริมสรา้งศกัยภาพใหแ้ก่

บคุลากรเพื�อใหมี้ความรู ้ความสามารถพรอ้มตอ่การเปลี�ยนแปลงในทกุมิติที�เกิดขึ �นกบับริษัทฯ ซึ�งในปีที�ผ่านมาจึงได้

มีการจดัอบรมตามหลกัสตูร ดงันี �!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

  

!

! รายงานสรุปผลการฝึกอบรม/สัมมนา ปี !"#!  (ภายใน)$

ลาํดับ$

ที�$

หลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนา$

(%/&)$

รายชื�อผู้เข้ารับ$
วันที�$

ฝึกอบรม!

สัมมนา$

จาํนวนวนั$
การฝึกอบรม!สัมมนา$

ระดับบริหาร$

 (คน)$

ระดับฝ่ายและ

พนักงาน (คน)$

"! #$%!!&'()*+!ขอ้มลูอตัราสว่นเงิน! "! ,-! .!มี.ค. /,! /."-!ชม.!

!! ใหส้นิเชื�อตอ่มลูคา่ 01)2!*1!3)45+! !! !!
!

!!

!! :063!สาํหรบัเจา้หนา้ที�ขายผูเ้กี�ยวขอ้ง! !! !!
!

!!

!! ดา้นอสงัหาฯ ควรรู!้ !! !! !! !!

,! การเขยีนขั�นตอนการปฏิบตัิงานและ! ,! ,7! 7!พ.ค. /,! /."-!ชม.!

!! วิธีการปฏิบตัิงานอยา่งมีประสทิธิภาพ! !! !!
!

!!

8! งานดา้นสาธารณปูโภค ที�ผูเ้กี�ยวขอ้งควรรู!้ "! 8"! 8"!พ.ค. /,! /."-!ชม.!

.! ระบบและวิธีการทาํงานที�ฝ่ายบรหิาร! "! ,7! "-!ส.ค. /,! /.89!ชม.!

!! หลงัการขายควรรู!้ !! !! !! !!

-! บทบาทหนา้ที�ของเจา้หนา้ที�บรหิารชมุชน ! "! ,7! 8"!ต.ค. /,! /.89!ชม.!

!! การมี :+;<=>+!?=2(!และการติดตามหนี �! !! !! !! !!

!

! รายงานสรุปผลการฝึกอบรม/สัมมนา ปี !"#! (ภายนอก)$

ลาํดับ$

ที�$

หลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนา$

(%/&)$

รายชื�อผู้เข้ารับ$
วันที�$

ฝึกอบรม!

สัมมนา$

จาํนวนวนั$
การฝึกอบรม!สัมมนา$

ระดับบริหาร$

 (คน)$

ระดับฝ่ายและ

พนักงาน (คน)$

"!
6@+!ABC6!D+)4!ผูน้าํสาํหรบั! "! !!

"!มี.ค. ",E!มิ.ย. 

/,!
ทกุวนัศกุร!์

!! นกัพฒันาอสงัหาฯ รุน่ที� 7! !! !! !! !!

,! การบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนษุย ์! !! "! F!ก.พ."89!มี.ค./,! ทกุวนัเสาร!์

!! ไปสูอ่งคก์ารยคุใหม ่รุน่ 8E! !! !! !! !!

8! #.$.A.G. H2*;1(5>*=12! !! E! 8"!มี.ค. /,! 8!ชม.!

.! &'()*+!มาตรฐานการรายงาน! !! "! "F!มิ.ย. /,! /!ชม.!

!! ทางการเงินฉบบัสาํคญั ใชใ้นปี /,! !! !! !! !!

-! การตดัแตง่ตน้ไมใ้หญ่ รุน่ที� E! !! "! ส"อา ที� ,! /!วนั!

!! !! !! !! ของเดือน มิ.ย. /,! !!
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!

! รายงานสรุปผลการฝึกอบรม/สัมมนา ปี !"#!  (ภายใน)$

ลาํดับ$

ที�$

หลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนา$

(%/&)$

รายชื�อผู้เข้ารับ$
วันที�$

ฝึกอบรม!

สัมมนา$

จาํนวนวนั$
การฝึกอบรม!สัมมนา$

ระดับบริหาร$

 (คน)$

ระดับฝ่ายและ

พนักงาน (คน)$

"! #$%!!&'()*+!ขอ้มลูอตัราสว่นเงิน! "! ,-! .!มี.ค. /,! /."-!ชม.!

!! ใหส้นิเชื�อตอ่มลูคา่ 01)2!*1!3)45+! !! !!
!

!!

!! :063!สาํหรบัเจา้หนา้ที�ขายผูเ้กี�ยวขอ้ง! !! !!
!

!!

!! ดา้นอสงัหาฯ ควรรู!้ !! !! !! !!

,! การเขยีนขั�นตอนการปฏิบตัิงานและ! ,! ,7! 7!พ.ค. /,! /."-!ชม.!

!! วิธีการปฏิบตัิงานอยา่งมีประสทิธิภาพ! !! !!
!

!!

8! งานดา้นสาธารณปูโภค ที�ผูเ้กี�ยวขอ้งควรรู!้ "! 8"! 8"!พ.ค. /,! /."-!ชม.!

.! ระบบและวิธีการทาํงานที�ฝ่ายบรหิาร! "! ,7! "-!ส.ค. /,! /.89!ชม.!

!! หลงัการขายควรรู!้ !! !! !! !!

-! บทบาทหนา้ที�ของเจา้หนา้ที�บรหิารชมุชน ! "! ,7! 8"!ต.ค. /,! /.89!ชม.!

!! การมี :+;<=>+!?=2(!และการติดตามหนี �! !! !! !! !!

!

! รายงานสรุปผลการฝึกอบรม/สัมมนา ปี !"#! (ภายนอก)$

ลาํดับ$

ที�$

หลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนา$

(%/&)$

รายชื�อผู้เข้ารับ$
วันที�$

ฝึกอบรม!

สัมมนา$

จาํนวนวนั$
การฝึกอบรม!สัมมนา$

ระดับบริหาร$

 (คน)$

ระดับฝ่ายและ

พนักงาน (คน)$

"!
6@+!ABC6!D+)4!ผูน้าํสาํหรบั! "! !!

"!มี.ค. ",E!มิ.ย. 

/,!
ทกุวนัศกุร!์

!! นกัพฒันาอสงัหาฯ รุน่ที� 7! !! !! !! !!

,! การบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนษุย ์! !! "! F!ก.พ."89!มี.ค./,! ทกุวนัเสาร!์

!! ไปสูอ่งคก์ารยคุใหม ่รุน่ 8E! !! !! !! !!

8! #.$.A.G. H2*;1(5>*=12! !! E! 8"!มี.ค. /,! 8!ชม.!

.! &'()*+!มาตรฐานการรายงาน! !! "! "F!มิ.ย. /,! /!ชม.!

!! ทางการเงินฉบบัสาํคญั ใชใ้นปี /,! !! !! !! !!

-! การตดัแตง่ตน้ไมใ้หญ่ รุน่ที� E! !! "! ส"อา ที� ,! /!วนั!

!! !! !! !! ของเดือน มิ.ย. /,! !!
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ลาํดับ!

ที�!

หลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนา!

("/#)!

รายชื�อผู้เข้ารับ!
วันที�!

ฝึกอบรม!

สัมมนา!

จาํนวนวนั!
การฝึกอบรม!สัมมนา!

ระดับบริหาร!

 (คน)!

ระดับฝ่ายและ

พนักงาน (คน)!

!" เทคนิคและจดุที�ตอ้งระมดัระวงัใน" #" "" $$"ส.ค. !$" !"ชม."

""

การควบคมุภายในและปรบัปรุงระบบ

บญัชี"
"" "" "" ""

%" การเปลี�ยนแปลงการตรวจสอบภาษี" #" #" $%"ส.ค. !$" !"ชม."

"" ของกรมสรรพากรทั�งระบบยคุดิจิทลั &.'" "" "" "" ""

(" )*+,-.*/"0123"4 การบญัชีเครื�องมือ" "" $" $5"ก.ย. !$" !"ชม."

"" ทางการเงินสาํหรบักิจการที�ไมใ่ชส่ถาบนั" "" "" "" ""

"" การเงิน" "" "" "" ""

4" ตรวจสอบและปอ้งกนัการทจุรติ" "" #" #("ต.ค. !$" !"ชม."

"" งานจดัซื �อจดัจา้ง" "" "" "" ""

#'" 678+*-*9:";<8=>"" "" ?" #?"ก.ย. !$" !"ชม."

##" การควบคมุและบรหิารงานก่อสรา้งรุน่ ??" "" $" #4 !$$ ก.ย. !$" $&"ชม."

#$" อบรมการใชง้านระบบ 3;0"@7A," "" $" $"ต.ค. !$" 5"ชม."

#5" เทคนิคการรา่งสญัญาจา้งแรงงาน" "" $" "&"ต.ค. !$" 5"ชม."

"" และพรบ. คุม้ครองแรงงาน ฉบบัที� %" "" "" "" ""

#&" พนกังานทวงถามหนี �" "" $" #$"ต.ค. !$" !"ชม."

#?"

;A.BA87AC"D**C"E*+/*+B:="

D*F=+ABA8="
"" #" $'""ก.ย. !$" !"ชม."

"" "GB-=H"*A"GB-=H"*A"ED2"38*+=8B+H" "" "" "" ""

#!" การคาํนวณออกแบบและก่อสรา้งอาคาร" "" #" $5!$&""พ.ย. !$" #$"ชม."

"" ดว้ยวิธีระบบชิ�นสว่นสาํเรจ็รูป" "" "" "" ""

"" พรอ้มดงูานระบบเปียก" "" "" "" ""

#%"
การอบรมการประมาณราคา (แบบมือ

อาชีพ)"
"" #" #&!#?""ธ.ค. !$" #$"ชม."

" "

" " คา่ตอบแทนพนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าจา้ง 

โบนัส และเงินไดอื้�นๆ อาทิ ค่าเดินทาง ค่าตอบแทนพนักงานขาย เบี �ยเลี �ยงและสวัสดิการต่างๆ รวมถึงจัดให้มี

สวสัดิการและสิทธิประโยชนต์่างๆ ในระดบัที�สูงกว่ากฎหมายแรงงาน อาทิเช่น นโยบายการลาพกัรอ้น ลากิจ แบบ

ขั�นบนัไดตามอายุงานที�เพิ�มขึ �น ซึ�งในปี $?!$" บริษัทฯ มีพกังานทั�งหมด #%4 คน เป็นพนกังานหญิง 4& คน และ

พนกังานชาย (?"คน"

  

! ! !.     คูค่า้ และ คูแ่ข่ง มีเกณฑก์ารคดัเลือกอย่างเหมาะสมทั�งดา้นคณุภาพของสินคา้ จรรยาบรรณ

ของ การทาํธุรกิจ สว่นคูแ่ขง่ทางการคา้ บรษิัทฯ ไมมี่ขอ้พิพาทใดๆ ที�เป็นการทาํลายภาพลกัษณข์องคูแ่ข่ง โดยบริษัท

จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการคา้ โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรูค้วามลับทางการคา้ของคู่แข่งขันดว้ยวิ ธีฉ้อฉล         

จงึกาํหนดแนวทางปฏิบตัดิงันี �"

! ประพฤตปิฏิบตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัที�ดี "

! ไมแ่สวงหาขอ้มลูที�เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวิธีการที�ไมส่จุรติหรือไมเ่หมาะสม "

! ไมท่าํลายชื�อเสียงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย "

! สนับสนุนและส่งเสริมการคา้เสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกาํหนดใหลู้กคา้ของบริษัทตอ้งทาํ

การคา้กบับรษิัทเทา่นั�น"

! สนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการคา้ที�เป็นประโยชนข์องผู้บริโภค มิใช่เป็นไปเพื�อการ

ผูกขาดการจัดสรรรายไดแ้ละส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินคา้และบริการ การ

กาํหนดราคาสินคา้และบรกิาร อนัจะก่อใหเ้กิดผลเสียตอ่ผูบ้รโิภคในภาพรวม"

! #.! เจา้หนี � บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ที�สุจริต โดยยึดถือการปฏิบตัิตามสญัญา 

จรรยาบรรณ และคาํมั�นสญัญาที�ใหไ้วก้บัคูค่า้ และเจา้หนี � และทาํธุรกิจอยา่งเป็นธรรมเสมอภาค"

! $. ! สิทธิมนษุยชน บรษิัทฯ ส่งเสริมใหพ้นกังานทกุคนเคารพซึ�งกนัและกนั และไม่ทาํการใดๆ ที�เป็นการ

ละเมิดสิทธิมนษุยชนรวมทั�งการจา้งแรงงานเดก็"

" ! รายงานของคณะกรรมการ!

" คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัทาํรายงานของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปีเสนอต่อผูถื้อหุน้  โดย

อธิบายถึงความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ควบคูไ่ปกบัรายงานทางการเงิน โดยมีเนื �อหาครอบคลมุในเรื�อง

สาํคญัๆ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง"

" ทั�งนี �บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายต่างๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกับดแูลกิจการที� ดี และไดเ้ปิดเผยไว ้

ดงันี �"

! นโยบาย และแนวปฏิบัตดิ้านทรัพยส์ินทางปัญญา!

" บรษิัทฯ ดาํเนินธุรกิจ และสง่เสรมิใหพ้นกังานปฏิบตัหินา้ที�ภายใตก้ฎหมาย หรือขอ้กาํหนดที�เกี�ยวกบัสิทธิ

ในทรพัยสิ์นทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื�องหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธิ�ความลับทางการคา้ และทรพัยส์ินทาง

ปัญญาดา้นอื�นที�กฎหมายกาํหนด เช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรที์�มีลิขสิทธิ�ถกูตอ้งโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรท์กุ

ชนิดจะตอ้งผา่นการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั�น ซึ�งนโยบายอนัเกี�ยวกบัพรบ.ว่า

ดว้ยการกระทาํผิดทางคอมพิวเตอร  ์พ.ศ. %##&" และแจง้ใหพ้นกังานรบัทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยมีแนวปฏิบตัิ

ดงันี � "
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ลาํดับ!

ที�!

หลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนา!

("/#)!

รายชื�อผู้เข้ารับ!
วันที�!

ฝึกอบรม!

สัมมนา!

จาํนวนวนั!
การฝึกอบรม!สัมมนา!

ระดับบริหาร!

 (คน)!

ระดับฝ่ายและ

พนักงาน (คน)!

!" เทคนิคและจดุที�ตอ้งระมดัระวงัใน" #" "" $$"ส.ค. !$" !"ชม."

""

การควบคมุภายในและปรบัปรุงระบบ

บญัชี"
"" "" "" ""

%" การเปลี�ยนแปลงการตรวจสอบภาษี" #" #" $%"ส.ค. !$" !"ชม."

"" ของกรมสรรพากรทั�งระบบยคุดิจิทลั &.'" "" "" "" ""

(" )*+,-.*/"0123"4 การบญัชีเครื�องมือ" "" $" $5"ก.ย. !$" !"ชม."

"" ทางการเงินสาํหรบักิจการที�ไมใ่ชส่ถาบนั" "" "" "" ""

"" การเงิน" "" "" "" ""

4" ตรวจสอบและปอ้งกนัการทจุรติ" "" #" #("ต.ค. !$" !"ชม."

"" งานจดัซื �อจดัจา้ง" "" "" "" ""

#'" 678+*-*9:";<8=>"" "" ?" #?"ก.ย. !$" !"ชม."

##" การควบคมุและบรหิารงานก่อสรา้งรุน่ ??" "" $" #4 !$$ ก.ย. !$" $&"ชม."

#$" อบรมการใชง้านระบบ 3;0"@7A," "" $" $"ต.ค. !$" 5"ชม."

#5" เทคนิคการรา่งสญัญาจา้งแรงงาน" "" $" "&"ต.ค. !$" 5"ชม."

"" และพรบ. คุม้ครองแรงงาน ฉบบัที� %" "" "" "" ""

#&" พนกังานทวงถามหนี �" "" $" #$"ต.ค. !$" !"ชม."

#?"

;A.BA87AC"D**C"E*+/*+B:="

D*F=+ABA8="
"" #" $'""ก.ย. !$" !"ชม."

"" "GB-=H"*A"GB-=H"*A"ED2"38*+=8B+H" "" "" "" ""

#!" การคาํนวณออกแบบและก่อสรา้งอาคาร" "" #" $5!$&""พ.ย. !$" #$"ชม."

"" ดว้ยวิธีระบบชิ�นสว่นสาํเรจ็รูป" "" "" "" ""

"" พรอ้มดงูานระบบเปียก" "" "" "" ""

#%"
การอบรมการประมาณราคา (แบบมือ

อาชีพ)"
"" #" #&!#?""ธ.ค. !$" #$"ชม."

" "

" " คา่ตอบแทนพนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าจา้ง 

โบนัส และเงินไดอื้�นๆ อาทิ ค่าเดินทาง ค่าตอบแทนพนักงานขาย เบี �ยเลี �ยงและสวัสดิการต่างๆ รวมถึงจัดให้มี

สวสัดิการและสิทธิประโยชนต์่างๆ ในระดบัที�สูงกว่ากฎหมายแรงงาน อาทิเช่น นโยบายการลาพกัรอ้น ลากิจ แบบ

ขั�นบนัไดตามอายุงานที�เพิ�มขึ �น ซึ�งในปี $?!$" บริษัทฯ มีพกังานทั�งหมด #%4 คน เป็นพนกังานหญิง 4& คน และ

พนกังานชาย (?"คน"

  

! ! !.     คูค่า้ และ คูแ่ข่ง มีเกณฑก์ารคดัเลือกอย่างเหมาะสมทั�งดา้นคณุภาพของสินคา้ จรรยาบรรณ

ของ การทาํธุรกิจ สว่นคูแ่ขง่ทางการคา้ บรษิัทฯ ไมมี่ขอ้พิพาทใดๆ ที�เป็นการทาํลายภาพลกัษณข์องคูแ่ข่ง โดยบริษัท

จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการคา้ โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรูค้วามลับทางการคา้ของคู่แข่งขันดว้ยวิ ธีฉ้อฉล         

จงึกาํหนดแนวทางปฏิบตัดิงันี �"

! ประพฤตปิฏิบตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัที�ดี "

! ไมแ่สวงหาขอ้มลูที�เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวิธีการที�ไมส่จุรติหรือไมเ่หมาะสม "

! ไมท่าํลายชื�อเสียงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย "

! สนับสนุนและส่งเสริมการคา้เสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกาํหนดใหลู้กคา้ของบริษัทตอ้งทาํ

การคา้กบับรษิัทเทา่นั�น"

! สนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการคา้ที�เป็นประโยชนข์องผู้บริโภค มิใช่เป็นไปเพื�อการ

ผูกขาดการจัดสรรรายไดแ้ละส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินคา้และบริการ การ

กาํหนดราคาสินคา้และบรกิาร อนัจะก่อใหเ้กิดผลเสียตอ่ผูบ้รโิภคในภาพรวม"

! #.! เจา้หนี � บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ที�สุจริต โดยยึดถือการปฏิบตัิตามสญัญา 

จรรยาบรรณ และคาํมั�นสญัญาที�ใหไ้วก้บัคูค่า้ และเจา้หนี � และทาํธุรกิจอยา่งเป็นธรรมเสมอภาค"

! $. ! สิทธิมนษุยชน บรษิัทฯ ส่งเสริมใหพ้นกังานทกุคนเคารพซึ�งกนัและกนั และไม่ทาํการใดๆ ที�เป็นการ

ละเมิดสิทธิมนษุยชนรวมทั�งการจา้งแรงงานเดก็"

" ! รายงานของคณะกรรมการ!

" คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัทาํรายงานของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปีเสนอต่อผูถื้อหุน้  โดย

อธิบายถึงความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ควบคูไ่ปกบัรายงานทางการเงิน โดยมีเนื �อหาครอบคลมุในเรื�อง

สาํคญัๆ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง"

" ทั�งนี �บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายต่างๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกับดแูลกิจการที� ดี และไดเ้ปิดเผยไว ้

ดงันี �"

! นโยบาย และแนวปฏิบัตดิ้านทรัพยส์ินทางปัญญา!

" บรษิัทฯ ดาํเนินธุรกิจ และสง่เสรมิใหพ้นกังานปฏิบตัหินา้ที�ภายใตก้ฎหมาย หรือขอ้กาํหนดที�เกี�ยวกบัสิทธิ

ในทรพัยสิ์นทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื�องหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธิ�ความลับทางการคา้ และทรพัยส์ินทาง

ปัญญาดา้นอื�นที�กฎหมายกาํหนด เช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรที์�มีลิขสิทธิ�ถกูตอ้งโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรท์กุ

ชนิดจะตอ้งผา่นการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั�น ซึ�งนโยบายอนัเกี�ยวกบัพรบ.ว่า

ดว้ยการกระทาํผิดทางคอมพิวเตอร  ์พ.ศ. %##&" และแจง้ใหพ้นกังานรบัทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยมีแนวปฏิบตัิ

ดงันี � "
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! !. พนกังานทกุคน มีหนา้ที�ปกปอ้งและรกัษาความลบัอนัเกี�ยวกบัทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัทเพื�อมิให ้

ขอ้มูลเหล่านั�นรั�วไหล และตอ้งไม่นาํทรพัยส์ินทางปัญญาประเภทตา่งๆ ของบริษัทไปใชเ้พื�อประโยชน ์ส่วนตวัหรือ

เพื�อบคุคลอื�นโดยมิไดร้บัอนญุาต"

! #. พนักงานทุกคนตอ้งเคารพและให้เกียรติต่อทรัพยส์ินทางปัญญาของผู้อื�น และไม่นาํ ผลงานอันมี 

ทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอื้�นไมว่า่ทั�งหมด หรือบางสว่นของผลงานไปใชโ้ดยที�ไมไ่ดร้บัอนญุาตจากเจา้ของผลงาน"

นโยบาย และแนวปฏิบัตดิ้านเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน!

คณะกรรมการบรษิัท สนบัสนนุ และเคารพการปกปอ้งสิทธิมนษุยชน ดแูลมิใหธุ้รกิจของบริษัทฯพนกังาน ตลอดจนผู้

มีสว่นเกี�ยวขอ้ง มิใหเ้ขา้ไปมีส่วนรว่มในการล่วงละเมิดสิทธิมนษุยชนโดยไม่มีการบงัคบัใชแ้รงงาน  หรือ แรงงานเด็ก 

ไม่มีการใชแ้รงงานตา่งดา้วที�ผิดกฎหมาย ใหค้วามเคารพนบัถือ และปฏิบตัิตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ยความเป็น

ธรรมบนพื �นฐานของศกัดิ�ศรีความเป็นมนุษย ์โดยไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่แบ่งแยกถิ�นกาํเนิด เชื �อชาติ เพศ อายุ สีผิว 

ศาสนา สภาพร่างกาย  ฐานะ และบริษัทฯ เคารพในเกียรติของพนักงาน โดยจะดาํเนินการเพื�อรับประกันว่า 

พนักงานจะมีสิทธิในดา้นความปลอดภัยส่วนบุคคล  ตลอดจนมีสิทธิที�จะมีสถานที�ทาํงานที�สะอาดปลอดภัย  ถูก

สุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงทุกรูปแบบ และใชห้ลักความยุติธรรมในการบริหาร

จดัการเกี�ยวกบัคา่จา้ง และผลประโยชนข์องพนกังานและไมเ่ลือกปฏิบตัิ"

นโยบาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล้อม!

คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของ

พนกังานทกุระดบั ซึ�งผูป้ฏิบตังิานทกุคนของบริษัทฯ จะตอ้งไดร้บัความปลอดภยั มีสขุภาพอนามยัที�ดี ภายใตส้ภาพ

การทาํงาน และสิ�งแวดลอ้มที�ดี และจดัหาเครื�องมือ เครื�องใชที้�มีสภาพปลอดภัย จดักิจกรรม ต่างๆ เพื�อใหค้วามรู้

รวมถึงการปลกูฝังจิตสาํนกึใหพ้นกังานทกุคนในดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ�งแวดลอ้มแก่พนกังาน เชน่ "

ความรบัผิดชอบตอ่สิ�งแวดลอ้ม" !  "รณรงคใ์หล้ดการใชถุ้งพลาสติก ส่งเสริมใหใ้ชถุ้งผา้ที�เป็นมิตรต่อ

สิ�งแวดลอ้ม"

! ! "รณรงคใ์หป้ระหยดัพลงังาน เช่น ปิดหนา้จอคอมพิวเตอรท์ุกครั�งที�

พกัการใชง้าน การเปิดแอรอ์ณุหภูมิ #$ องศา ปิดสวิตชไ์ฟเมื�อไม่ใช้

งาน การใชบ้นัไดแทนลิฟต!์

! ! "รณรงคใ์หป้ระหยัดทรพัยากรภายในสาํนักงาน เช่น เก็บไฟลง์าน

โดยการสแกนงานแทนการใชก้ระดาษ ส่งเมลแ์ทนการส่งเอกสาร 

ปรนิทสี์เทา่ที�จาํเป็น!

! ! "การประชุมระหว่างพนักงานในองคก์ร และกับบุคคลภายนอก 

ปัจจบุนัใช ้%&'" ()*+,-,*.," มากขึ �น เพื�อความสะดวก ลดเวลา 

และลดการสรา้งมลพิษจากการเดนิทาง!

  

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน!

! !

! !จดัใหมี้การอบรมการดบัเพลิงขั�นตน้ ประกอบดว้ยภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบตัิ รวมถึงการประชุมชี �แจงและซกัซอ้มผูที้�เกี�ยวขอ้งเรื�อง

แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ 

แผนการอพยพหนีไฟ การค้นหาและช่วยเหลือ เคลื�อนย้าย

ผู้ประสบภัย โดยการจําลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือน

เหตกุารณจ์รงิ!

! ! !จดักิจกรรม "#$!%&'()#)$!พรอ้มกนัทกุโครงการ !

! ! !จดัใหมี้การตรวจสขุภาพประจาํปีใหแ้ก่พนกังานทกุคน!

รวมถึงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพราะถือว่าบุคลากรเป็น

ทรพัยากรที�มีคณุคา่สงูสดุขององคก์ร สาํหรบัปี *+,* สถิติการลาป่วย ,-. วนั การลากิจ /0/ วนั การลาคลอด 1+1 

วนั (คาํนวนเฉพาะพนักงานหญิง) การลาบวช ** วัน (คาํนวนเฉพาะพนักงานชาย) และการเกิดอุบตัิเหตใุนงาน 

จาํนวน 2 ราย!

นโยบาย และแนวปฏิบัตดิ้านการต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอรรั์ปชั�น!

คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนัก และให้ความสาํคัญโดยสนับสนุนใหบ้ริษัทฯ เข้าร่วมเป็นบริษัทที�

ประกาศเจตนารมณเ์ป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (%3&&'45#6'! 745#3)! %3(&#5#3)) ของภาคเอกชนเพื�อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร 

พนกังาน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียรว่มมือกันต่อตา้นการทุจริตในทกุภาคส่วน รวมทั�งพนกังานในองคก์รเพื�อช่วยกัน

ปอ้งกนัการทจุริต เบื �องตน้ไดจ้ดัทาํเป็นนโยบายและประกาศใชเ้มื�อวนัที�!1.!พฤศจิกายน!*++,!และแจง้ใหพ้นกังาน

ทกุระดบันาํไปปฏิบตั ิเพื�อผลประโยชนส์งูสดุของผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทกุฝ่าย และจะพฒันาโดยจะกาํหนดแนวทางการ

ประเมิน การกาํกบัดแูลปอ้งกนัตดิตามนโยบายที�วางไวต้อ่ไป !

นอกจากนี� บริษัทฯ ยังเน้นให้ผู้มีส่วนไดเ้สียทุกคนร่วมมือร่วมใจกันรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ 

ทาํงานเป็นทีม มีเป้าหมายร่วมกัน ลดความสูญเปล่าและดอ้ยประสิทธิภาพ พบเห็นสิ�งใดที�ไม่ควร ใหแ้จง้บริษัทฯ 

ทางจดหมาย โทรศพัท ์อีเมล ์เว็บไซตร์บัขอ้รอ้งเรียน หรือแจง้ต่อกรรมการอิสระ ในลกัษณะของ! 89#:5&'! "&3;'<  

โดยมีรายละเอียดตาม 955=:://:(>>(?3<).43.59/89#:5&'@&3;'<.=AB  เพื�อให้กรรมการอิสระเป็นผู้พิจารณา

ดาํเนินการ และมีกระบวนการในการปกปอ้งพนกังานผูร้อ้งเรียน เป็นผลใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีคณุธรรม โปรง่ใส และมีจรรยาบรรณ เป็นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัและสรา้งผลกาํไรอีกทางหนึ�ง!

การรับแจ้งข้อมูล !

กรรมการอิสระจะพิจารณาทุกขอ้มูลที�ไดร้บัแจง้ และจะติดต่อโดยตรงกับผูแ้จง้ โดยดาํเนินการเป็น

ความลบั ดงันั�นขอ้มลูที�แจง้ควรมีความสมบรูณเ์พียงพอที�จะใหก้รรมการอิสระสามารถติดตามตรวจสอบและสืบคน้

ขอ้เท็จจรงิได ้!
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! !. พนกังานทกุคน มีหนา้ที�ปกปอ้งและรกัษาความลบัอนัเกี�ยวกบัทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัทเพื�อมิให ้

ขอ้มูลเหล่านั�นรั�วไหล และตอ้งไม่นาํทรพัยส์ินทางปัญญาประเภทตา่งๆ ของบริษัทไปใชเ้พื�อประโยชน ์ส่วนตวัหรือ

เพื�อบคุคลอื�นโดยมิไดร้บัอนญุาต"

! #. พนักงานทุกคนตอ้งเคารพและให้เกียรติต่อทรัพยส์ินทางปัญญาของผู้อื�น และไม่นาํ ผลงานอันมี 

ทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอื้�นไมว่า่ทั�งหมด หรือบางสว่นของผลงานไปใชโ้ดยที�ไมไ่ดร้บัอนญุาตจากเจา้ของผลงาน"

นโยบาย และแนวปฏิบัตดิ้านเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน!

คณะกรรมการบรษิัท สนบัสนนุ และเคารพการปกปอ้งสิทธิมนษุยชน ดแูลมิใหธุ้รกิจของบริษัทฯพนกังาน ตลอดจนผู้

มีสว่นเกี�ยวขอ้ง มิใหเ้ขา้ไปมีส่วนรว่มในการล่วงละเมิดสิทธิมนษุยชนโดยไม่มีการบงัคบัใชแ้รงงาน  หรือ แรงงานเด็ก 

ไม่มีการใชแ้รงงานตา่งดา้วที�ผิดกฎหมาย ใหค้วามเคารพนบัถือ และปฏิบตัิตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ยความเป็น

ธรรมบนพื �นฐานของศกัดิ�ศรีความเป็นมนุษย ์โดยไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่แบ่งแยกถิ�นกาํเนิด เชื �อชาติ เพศ อายุ สีผิว 

ศาสนา สภาพร่างกาย  ฐานะ และบริษัทฯ เคารพในเกียรติของพนักงาน โดยจะดาํเนินการเพื�อรับประกันว่า 

พนักงานจะมีสิทธิในดา้นความปลอดภัยส่วนบุคคล  ตลอดจนมีสิทธิที�จะมีสถานที�ทาํงานที�สะอาดปลอดภัย  ถูก

สุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงทุกรูปแบบ และใชห้ลักความยุติธรรมในการบริหาร

จดัการเกี�ยวกบัคา่จา้ง และผลประโยชนข์องพนกังานและไมเ่ลือกปฏิบตัิ"

นโยบาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล้อม!

คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของ

พนกังานทกุระดบั ซึ�งผูป้ฏิบตังิานทกุคนของบริษัทฯ จะตอ้งไดร้บัความปลอดภยั มีสขุภาพอนามยัที�ดี ภายใตส้ภาพ

การทาํงาน และสิ�งแวดลอ้มที�ดี และจดัหาเครื�องมือ เครื�องใชที้�มีสภาพปลอดภัย จดักิจกรรม ตา่งๆ เพื�อใหค้วามรู้

รวมถึงการปลกูฝังจิตสาํนกึใหพ้นกังานทกุคนในดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ�งแวดลอ้มแก่พนกังาน เชน่ "

ความรบัผิดชอบตอ่สิ�งแวดลอ้ม" !  "รณรงคใ์หล้ดการใชถุ้งพลาสติก ส่งเสริมใหใ้ชถุ้งผา้ที�เป็นมิตรต่อ

สิ�งแวดลอ้ม"

! ! "รณรงคใ์หป้ระหยดัพลงังาน เช่น ปิดหนา้จอคอมพิวเตอรท์ุกครั�งที�

พกัการใชง้าน การเปิดแอรอ์ณุหภูมิ #$ องศา ปิดสวิตชไ์ฟเมื�อไม่ใช้

งาน การใชบ้นัไดแทนลิฟต!์

! ! "รณรงคใ์หป้ระหยัดทรพัยากรภายในสาํนักงาน เช่น เก็บไฟลง์าน

โดยการสแกนงานแทนการใชก้ระดาษ ส่งเมลแ์ทนการส่งเอกสาร 

ปรนิทสี์เทา่ที�จาํเป็น!

! ! "การประชุมระหว่างพนักงานในองคก์ร และกับบุคคลภายนอก 

ปัจจบุนัใช ้%&'" ()*+,-,*.," มากขึ �น เพื�อความสะดวก ลดเวลา 

และลดการสรา้งมลพิษจากการเดนิทาง!

  

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน!

! !

! !จดัใหมี้การอบรมการดบัเพลิงขั�นตน้ ประกอบดว้ยภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบตัิ รวมถึงการประชุมชี �แจงและซกัซอ้มผูที้�เกี�ยวขอ้งเรื�อง

แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ 

แผนการอพยพหนีไฟ การค้นหาและช่วยเหลือ เคลื�อนย้าย

ผู้ประสบภัย โดยการจําลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือน

เหตกุารณจ์รงิ!

! ! !จดักิจกรรม "#$!%&'()#)$!พรอ้มกนัทกุโครงการ !

! ! !จดัใหมี้การตรวจสขุภาพประจาํปีใหแ้ก่พนกังานทกุคน!

รวมถึงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพราะถือว่าบุคลากรเป็น

ทรพัยากรที�มีคณุคา่สงูสดุขององคก์ร สาํหรบัปี *+,* สถิติการลาป่วย ,-. วนั การลากิจ /0/ วนั การลาคลอด 1+1 

วนั (คาํนวนเฉพาะพนักงานหญิง) การลาบวช ** วัน (คาํนวนเฉพาะพนักงานชาย) และการเกิดอุบตัิเหตใุนงาน 

จาํนวน 2 ราย!

นโยบาย และแนวปฏิบัตดิ้านการต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอรรั์ปชั�น!

คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนัก และให้ความสาํคัญโดยสนับสนุนใหบ้ริษัทฯ เข้าร่วมเป็นบริษัทที�

ประกาศเจตนารมณเ์ป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (%3&&'45#6'! 745#3)! %3(&#5#3)) ของภาคเอกชนเพื�อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร 

พนกังาน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียรว่มมือกันต่อตา้นการทุจริตในทกุภาคส่วน รวมทั�งพนกังานในองคก์รเพื�อช่วยกัน

ปอ้งกนัการทจุริต เบื �องตน้ไดจ้ดัทาํเป็นนโยบายและประกาศใชเ้มื�อวนัที�!1.!พฤศจิกายน!*++,!และแจง้ใหพ้นกังาน

ทกุระดบันาํไปปฏิบตั ิเพื�อผลประโยชนส์งูสดุของผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทกุฝ่าย และจะพฒันาโดยจะกาํหนดแนวทางการ

ประเมิน การกาํกบัดแูลปอ้งกนัตดิตามนโยบายที�วางไวต้อ่ไป !

นอกจากนี� บริษัทฯ ยังเน้นให้ผู้มีส่วนไดเ้สียทุกคนร่วมมือร่วมใจกันรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ 

ทาํงานเป็นทีม มีเป้าหมายร่วมกัน ลดความสูญเปล่าและดอ้ยประสิทธิภาพ พบเห็นสิ�งใดที�ไม่ควร ใหแ้จง้บริษัทฯ 

ทางจดหมาย โทรศพัท ์อีเมล ์เว็บไซตร์บัขอ้รอ้งเรียน หรือแจง้ต่อกรรมการอิสระ ในลกัษณะของ! 89#:5&'! "&3;'<  

โดยมีรายละเอียดตาม 955=:://:(>>(?3<).43.59/89#:5&'@&3;'<.=AB  เพื�อให้กรรมการอิสระเป็นผู้พิจารณา

ดาํเนินการ และมีกระบวนการในการปกปอ้งพนกังานผูร้อ้งเรียน เป็นผลใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีคณุธรรม โปรง่ใส และมีจรรยาบรรณ เป็นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัและสรา้งผลกาํไรอีกทางหนึ�ง!

การรับแจ้งข้อมูล !

กรรมการอิสระจะพิจารณาทุกขอ้มูลที�ไดร้บัแจง้ และจะติดต่อโดยตรงกับผูแ้จง้ โดยดาํเนินการเป็น

ความลบั ดงันั�นขอ้มลูที�แจง้ควรมีความสมบรูณเ์พียงพอที�จะใหก้รรมการอิสระสามารถติดตามตรวจสอบและสืบคน้

ขอ้เท็จจรงิได ้!
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ทั�งนี � ผูแ้จง้ควรแจง้ขอ้มลูที�เป็นจรงิ ไม่ใส่รา้ยผูอื้�น เพราะหากขอ้มลูเป็นเท็จอาจทาํใหเ้กิดความเสียหาย 

และเป็นความผิดตามขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงานของบรษิัท!

การปกป้องผู้แจ้งข้อมูล !

ในกรณีผูแ้จง้ระบุชื�อตนเอง กรรมการอิสระจะเก็บเป็นความลับ ไม่เปิดเผยชื�อไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั�งสิ �น 

หากมี เหตกุารณที์�ก่อใหเ้กิดความไม่ปลอดภยักบัผูแ้จง้ทั�งทางดา้นรา่งกายและจิตใจ ผูแ้จง้สามารถรอ้งขอใหมี้การ

คุม้ครอง หรือ สอบหาขอ้เท็จจรงิจากคณะกรรมการอิสระได!้

การพจิารณาข้อมูล !

เมื�อไดร้บัแจง้ขอ้มลูแลว้ กรรมการอิสระจะพิจารณาและดาํเนินการดงันี �!

". ประเมินระดบัความสาํคญัของขอ้มลู ขอ้เท็จจรงิความนา่เชื�อถือ !

#. นาํขอ้มลูเขา้พิจารณาในที�ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบภายใน " เดือน !

$. ส่งขอ้มูลที�เห็นว่าจะเป็นประโยชนก์ับองคก์รใหผู้บ้ริหารที�รบัผิดชอบโดยตรง เพื�อแกไ้ข หรือแต่งตั�ง

คณะกรรมการเฉพาะเพื�อดาํเนินการตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิตอ่ไป !

%. สรุปข้อเท็จจริงเพื�อพิจารณากาํหนดมาตรการป้องกัน และปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบตัิ โดยเสนอ 

คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามเห็นชอบก่อนการประกาศใชต้อ่ไป!

ผู้รับแจ้งข้อมูล !

ผูร้บัแจง้ขอ้มูลจะเป็นกรรมการอิสระทุกท่านที�ไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งในการปฏิบตัิงานหรือการดาํเนินงาน 

โดยผูแ้จง้ ขอ้มลูสามารถสง่ขอ้มลูไปยงักรรมการอิสระทกุทา่นหรือกรรมการอิสระตามรายชื�อที�อยู ่ดงัตอ่ไปนี�!

!

ชื�อ – นามสกุล! ที�อยู่! "#$%&!'(()*++, โทรศัพท,์!-*.+%/*!

". นายธวชัชยั ชอ่งดารากลุ ! เลขที�  "#&/'" หมู่บ้านคาซ่าวิลล ์

พระรามที�# ซอย () ถนนพระรามที� 

# แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพฯ ")"()!

*+,+*-.+/0-.1234+5+6789:+.11.-1;!

โทร. )&"!'$%!)'#)!!

แฟกซ ์)#!%'<!<"('!!

#. นายอนทุิพย ์ไกรฤกษ!์ เลขที�  "(</"$ ถนนราชวิ ธี  แขวง      

วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

")$)) !

+27*./=693;+/8.-1;!

โทร. )&>!)<>!&($(!

แฟกซ ์)#!>>&!'%$>!!

$. นางกณุฑล ศศะสมิต! เลขที�  '%/(( หมู่บ้านฟลอร่าวิวล ์

ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลาํผักชี เขต

หนองจอก กรุงเทพฯ ")($)!!

6112*.+8+?9:+.11.-1;!

โทร. )&'!&">!$(>>!

!

! !        !

!

    !

  

            ผู้รับผิดชอบ! ! ! ! !      ลาํดับการทาํงาน!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ". !การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส!

! ".#!การเปิดเผยข้อมูล!

! คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของบริษัทฯ ต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และ

สาธารณชนทั�วไปดว้ยความโปร่งใส  ถูกตอ้ง ครบถ้วน ทั�วถึง เพียงพอ ทันเวลาตามเกณฑที์�ตลาดหลักทรัพยฯ์ 

กาํหนดไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ ส่วนงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ สามารถตรวจสอบได ้ใหผู้ใ้ชข้อ้มูลไดร้บัประโยชนใ์น

การประกอบการตดัสินใจลงทนุมากที�สุดโดยจดัใหมี้ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ที�รบัผิดชอบงานเกี�ยวกบัผูล้งทนุสมัพนัธ์

เป็นตวัแทนในการใหข้อ้มูล สื�อสารกบัผูล้งทุน และนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ั�วไป เพื�อใหมี้ความชดัเจนและโปร่งใส   

ในปีที�ผา่นมามีการเผยแพรข่อ้มลูข่าวสาร โดยผ่านสื�อมวลชนเป็นครั�งคราว และไดมี้การเปิดเผยสารสนเทศรายงาน
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ทั�งนี � ผูแ้จง้ควรแจง้ขอ้มลูที�เป็นจรงิ ไม่ใส่รา้ยผูอื้�น เพราะหากขอ้มลูเป็นเท็จอาจทาํใหเ้กิดความเสียหาย 

และเป็นความผิดตามขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงานของบรษิัท!

การปกป้องผู้แจ้งข้อมูล !

ในกรณีผูแ้จง้ระบุชื�อตนเอง กรรมการอิสระจะเก็บเป็นความลับ ไม่เปิดเผยชื�อไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั�งสิ �น 

หากมี เหตกุารณที์�ก่อใหเ้กิดความไม่ปลอดภยักบัผูแ้จง้ทั�งทางดา้นรา่งกายและจิตใจ ผูแ้จง้สามารถรอ้งขอใหมี้การ

คุม้ครอง หรือ สอบหาขอ้เท็จจรงิจากคณะกรรมการอิสระได!้

การพจิารณาข้อมูล !

เมื�อไดร้บัแจง้ขอ้มลูแลว้ กรรมการอิสระจะพิจารณาและดาํเนินการดงันี �!

". ประเมินระดบัความสาํคญัของขอ้มลู ขอ้เท็จจรงิความนา่เชื�อถือ !

#. นาํขอ้มลูเขา้พิจารณาในที�ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบภายใน " เดือน !

$. ส่งขอ้มูลที�เห็นว่าจะเป็นประโยชนก์ับองคก์รใหผู้บ้ริหารที�รบัผิดชอบโดยตรง เพื�อแกไ้ข หรือแต่งตั�ง

คณะกรรมการเฉพาะเพื�อดาํเนินการตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิตอ่ไป !

%. สรุปข้อเท็จจริงเพื�อพิจารณากาํหนดมาตรการป้องกัน และปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบตัิ โดยเสนอ 

คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามเห็นชอบก่อนการประกาศใชต้อ่ไป!

ผู้รับแจ้งข้อมูล !

ผูร้บัแจง้ขอ้มูลจะเป็นกรรมการอิสระทุกท่านที�ไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งในการปฏิบตัิงานหรือการดาํเนินงาน 

โดยผูแ้จง้ ขอ้มลูสามารถสง่ขอ้มลูไปยงักรรมการอิสระทกุทา่นหรือกรรมการอิสระตามรายชื�อที�อยู ่ดงัตอ่ไปนี�!

!

ชื�อ – นามสกุล! ที�อยู่! "#$%&!'(()*++, โทรศัพท,์!-*.+%/*!
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! ". !การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส!
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! คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของบริษัทฯ ต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และ
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การประกอบการตดัสินใจลงทนุมากที�สุดโดยจดัใหมี้ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ที�รบัผิดชอบงานเกี�ยวกบัผูล้งทนุสมัพนัธ์
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! งบการเงินของบรษิัทฯและสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจาํปี และเว็บไซตข์องบริษัทฯ  

""".#$%%$&'().*'.+, จดัทาํขึ �นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสมและ

ถือปฏิบตัิอย่างสมํ�าเสมอ ใชด้ลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที�ดีที�สุดในการจดัทาํรวมทั�งมีการเปิดเผย

ขอ้มลูสาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  เพื�อเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ และผูล้งทนุทั�วไป ที�จะได้

รบัทราบขอ้มูลที�แสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานที�ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุสมผล  ซึ�งคุณภาพของ

รายงานทางการเงินปรากฏอยู่ในรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงาน

ประจาํปี!

! ในการนี � คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งประกอบดว้ยกรรมการที�มีความ

เป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร  เป็นผู้ดูแลเกี�ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี�ยวกบัเรื�องนี �ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ�งแสดงไวใ้น

รายงานประจาํปีแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การบริหารความเสี�ยงและระบบการควบคุมภายในของ

บรษิัทฯ เพียงพอมีประสิทธิผลและไมพ่บขอ้บกพรอ่งที�เป็นสาระสาํคญั สามารถสรา้งความเชื�อมั�นอย่างมีเหตผุลตอ่

ความเชื�อถือไดข้องงบการเงินของบรษิัทฯ!ณ วนัที�!-.!ธนัวาคม!/01/!

! !."#ข้อมูลที�เปิดเผยบนเว็บไซตบ์ริษัทฯ#

! คณะกรรมการบรษิัท ไดส้ง่เสรมิใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูเพิ�มเตมิ นอกจากการเผยแพรข่อ้มลูตามเกณฑที์�

กาํหนด และผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ!01!.) และรายงานประจาํปี

แลว้ และใหมี้การเปิดเผยขอ้มลู ผ่านช่องทางอื�นๆ ดว้ย เช่น!234#5+3 ของบริษัทฯ และนาํเสนอขอ้มลูที�เป็นปัจจบุนั 

ขอ้มลูขั�นตํ�าที�บรษิัทฯเปิดเผยบน!"34#5+3!ของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยขอ้มลูดงัตอ่ไปนี�!

! ! !วิสยัทศัน ์และพนัธกิจของบรษิัทฯ!

! ! !ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ!

! ! !รายชื�อคณะกรรมการ และผูบ้รหิาร!

! ! !งบการเงิน และรายงานเกี�ยวกบัฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานทั�งฉบบัปัจจบุนั และปีก่อนหนา้!

! ! !แบบรายงาน!01!.!และรายงานประจาํปี ที�สามารถใหด้าวนโ์หลดได!้

! ! !ขอ้มลู หรือเอกสารอื�นใดที�บริษัทฯ นาํเสนอตอ่นกัวิเคราะหผ์ูจ้ดัการกองทนุ หรือสื�อตา่งๆ!

! ! !โครงสรา้งการถือหุน้ทั�งทางตรง และทางออ้ม!

! ! !โครงสรา้งกลุม่บรษิัทฯ รวมถึงบรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม!

! ! !กลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ทั�งทางตรง และทางออ้มที�ถือหุน้ตั�งแตร่อ้ยละ!0!ของจาํนวนหุน้ที�จาํหนา่ย!

" " ไดแ้ลว้ทั�งหมดและมีสิทธิออกเสียง!

! ! !การถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู!

! ! !หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และวิสามญัผูถื้อหุน้!

! ! !ขอ้บงัคบับรษิัท หนงัสือบรคิณหส์นธิ!

  

! ! !นโยบายดา้นการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีของบรษิัทฯ!

! ! !กฎบตัรหรือหนา้ที�ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงเรื�องที�ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ!

" " จากคณะกรรมการบรษิัท!

! ! !กฎบตัรกาํหนดหนา้ที�ความรบัผิดชอบ คณุสมบตั ิวาระการดาํรงตาํแหนง่ของคณะกรรมการบริหาร !

! คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง คณะกรรมการสรรหา !

    และพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี !

! ! !จรรยาบรรณสาํหรบัพนกังาน และกรรมการของบรษิัท" !

! ".#!นโยบายการจ่ายเงินปันผล!

" บรษิัทฯ มีนโยบายจา่ยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราประมาณรอ้ยละ!$%!ของกาํไรสทุธิเฉพาะกิจการ 

ทั�งนี �บริษัทฯ คาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัปีต่อไปตามปกติทุกปี  ตามที�คณะกรรมการเห็นสมควรและ

เหมาะสม โดยตอ้งใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัประโยชนอ์ยา่งสงูสดุ!

! !." ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ!

! !.#"โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท"

" &.'.'!"องคป์ระกอบของคณะกรรมการและความเป็นอิสระ!

" คณะกรรมการบริษัทคดัเลือกมาจากผูที้�มีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณก์วา้งขวางในสาขา

ตา่งๆ และกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท ใหมี้จาํนวนที�เหมาะสม และมีความสมดลุในการกาํกบัดแูล

ธุรกิจตา่งๆ ของบริษัทฯ คือ ไม่นอ้ยกว่า & คน และไม่เกิน '(! คน ซึ�งในปัจจบุนับริษัทฯ มีกรรมการทั�งหมด จาํนวน ) 

คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ # คน เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และเพื�อใหมี้การถ่วงดลุระหว่างกรรมการที�

ไม่เป็นผูบ้ริหารกับกรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร บริษัทฯ มีกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร # คน กรรมการบริหาร " คน ทั�งนี �

ไม่ไดก้าํหนดจาํนวนบริษัทจาํกดัที�กรรมการแตล่ะคนจะเขา้ไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เวน้แตก่าํหนดใหก้รรมการไป

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน &! บริษัท ซึ�งไม่มีกรรมการท่านใดดาํรงตาํแหน่งเกินในบริษัทจด

ทะเบียน และแตล่ะทา่นไดป้ฏิบตัหินา้ที�และใหเ้วลาบรหิารงานของบรษิัทฯ อยา่งเพียงพอตามที�บรษิัทฯ กาํหนด!

" &.'.(!"คณุสมบตัแิละการคดัเลือกกรรมการ!

" คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีหนา้ที�สรรหาผูที้�สมควรไดร้บัการแต่งตั�งทดแทน

กรรมการ ฝ่ายจดัการ และที�ปรกึษา ที�พน้จากตาํแหน่งเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ /หรือที�ประชมุผูถื้อหุน้ เพื�อ

ลงมตแิตง่ตั�งโดยพิจารณาคดัเลือกบคุคลที�มีประสบการณ ์ความรู ้และความเชี�ยวชาญ จากหลายสาขาอาชีพ จากผู้

ที�มีภาวะผูน้าํ มีวิสยัทศัน ์เป็นผูมี้คณุธรรม มีจริยธรรม ประวตัิการทาํงานดี และมีความสามารถในการการแสดง

ความคดิเห็นอยา่งเป็นอิสระ!

!

!
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! งบการเงินของบรษิัทฯและสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจาํปี และเว็บไซตข์องบริษัทฯ  

""".#$%%$&'().*'.+, จดัทาํขึ �นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสมและ

ถือปฏิบตัิอย่างสมํ�าเสมอ ใชด้ลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที�ดีที�สุดในการจดัทาํรวมทั�งมีการเปิดเผย

ขอ้มลูสาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  เพื�อเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ และผูล้งทนุทั�วไป ที�จะได้

รบัทราบขอ้มูลที�แสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานที�ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุสมผล  ซึ�งคุณภาพของ

รายงานทางการเงินปรากฏอยู่ในรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงาน

ประจาํปี!

! ในการนี � คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งประกอบดว้ยกรรมการที�มีความ

เป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร  เป็นผู้ดูแลเกี�ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี�ยวกบัเรื�องนี �ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ�งแสดงไวใ้น

รายงานประจาํปีแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การบริหารความเสี�ยงและระบบการควบคุมภายในของ

บรษิัทฯ เพียงพอมีประสิทธิผลและไมพ่บขอ้บกพรอ่งที�เป็นสาระสาํคญั สามารถสรา้งความเชื�อมั�นอย่างมีเหตผุลตอ่

ความเชื�อถือไดข้องงบการเงินของบรษิัทฯ!ณ วนัที�!-.!ธนัวาคม!/01/!

! !."#ข้อมูลที�เปิดเผยบนเว็บไซตบ์ริษัทฯ#

! คณะกรรมการบรษิัท ไดส้ง่เสรมิใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูเพิ�มเตมิ นอกจากการเผยแพรข่อ้มลูตามเกณฑที์�

กาํหนด และผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ!01!.) และรายงานประจาํปี

แลว้ และใหมี้การเปิดเผยขอ้มลู ผ่านช่องทางอื�นๆ ดว้ย เช่น!234#5+3 ของบริษัทฯ และนาํเสนอขอ้มลูที�เป็นปัจจบุนั 

ขอ้มลูขั�นตํ�าที�บรษิัทฯเปิดเผยบน!"34#5+3!ของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยขอ้มลูดงัตอ่ไปนี�!

! ! !วิสยัทศัน ์และพนัธกิจของบรษิัทฯ!

! ! !ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ!

! ! !รายชื�อคณะกรรมการ และผูบ้รหิาร!

! ! !งบการเงิน และรายงานเกี�ยวกบัฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานทั�งฉบบัปัจจบุนั และปีก่อนหนา้!

! ! !แบบรายงาน!01!.!และรายงานประจาํปี ที�สามารถใหด้าวนโ์หลดได!้

! ! !ขอ้มลู หรือเอกสารอื�นใดที�บริษัทฯ นาํเสนอตอ่นกัวิเคราะหผ์ูจ้ดัการกองทนุ หรือสื�อตา่งๆ!

! ! !โครงสรา้งการถือหุน้ทั�งทางตรง และทางออ้ม!

! ! !โครงสรา้งกลุม่บรษิัทฯ รวมถึงบรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม!

! ! !กลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ทั�งทางตรง และทางออ้มที�ถือหุน้ตั�งแตร่อ้ยละ!0!ของจาํนวนหุน้ที�จาํหนา่ย!

" " ไดแ้ลว้ทั�งหมดและมีสิทธิออกเสียง!

! ! !การถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู!

! ! !หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และวิสามญัผูถื้อหุน้!

! ! !ขอ้บงัคบับรษิัท หนงัสือบรคิณหส์นธิ!

  

! ! !นโยบายดา้นการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีของบรษิัทฯ!

! ! !กฎบตัรหรือหนา้ที�ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงเรื�องที�ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ!

" " จากคณะกรรมการบรษิัท!

! ! !กฎบตัรกาํหนดหนา้ที�ความรบัผิดชอบ คณุสมบตั ิวาระการดาํรงตาํแหนง่ของคณะกรรมการบริหาร !

! คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง คณะกรรมการสรรหา !

    และพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี !

! ! !จรรยาบรรณสาํหรบัพนกังาน และกรรมการของบรษิัท" !

! ".#!นโยบายการจ่ายเงินปันผล!

" บรษิัทฯ มีนโยบายจา่ยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราประมาณรอ้ยละ!$%!ของกาํไรสทุธิเฉพาะกิจการ 

ทั�งนี �บริษัทฯ คาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัปีต่อไปตามปกติทุกปี  ตามที�คณะกรรมการเห็นสมควรและ

เหมาะสม โดยตอ้งใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัประโยชนอ์ยา่งสงูสดุ!

! !." ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ!

! !.#"โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท"

" &.'.'!"องคป์ระกอบของคณะกรรมการและความเป็นอิสระ!

" คณะกรรมการบริษัทคดัเลือกมาจากผูที้�มีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณก์วา้งขวางในสาขา

ตา่งๆ และกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท ใหมี้จาํนวนที�เหมาะสม และมีความสมดลุในการกาํกบัดแูล

ธุรกิจตา่งๆ ของบริษัทฯ คือ ไม่นอ้ยกว่า & คน และไม่เกิน '(! คน ซึ�งในปัจจบุนับริษัทฯ มีกรรมการทั�งหมด จาํนวน ) 

คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ # คน เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และเพื�อใหมี้การถ่วงดลุระหว่างกรรมการที�

ไม่เป็นผูบ้ริหารกับกรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร บริษัทฯ มีกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร # คน กรรมการบริหาร " คน ทั�งนี �

ไม่ไดก้าํหนดจาํนวนบริษัทจาํกดัที�กรรมการแตล่ะคนจะเขา้ไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เวน้แตก่าํหนดใหก้รรมการไป

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน &! บริษัท ซึ�งไม่มีกรรมการท่านใดดาํรงตาํแหน่งเกินในบริษัทจด

ทะเบียน และแตล่ะทา่นไดป้ฏิบตัหินา้ที�และใหเ้วลาบรหิารงานของบรษิัทฯ อยา่งเพียงพอตามที�บรษิัทฯ กาํหนด!

" &.'.(!"คณุสมบตัแิละการคดัเลือกกรรมการ!

" คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีหนา้ที�สรรหาผูที้�สมควรไดร้บัการแต่งตั�งทดแทน

กรรมการ ฝ่ายจดัการ และที�ปรกึษา ที�พน้จากตาํแหน่งเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ /หรือที�ประชมุผูถื้อหุน้ เพื�อ

ลงมตแิตง่ตั�งโดยพิจารณาคดัเลือกบคุคลที�มีประสบการณ ์ความรู ้และความเชี�ยวชาญ จากหลายสาขาอาชีพ จากผู้

ที�มีภาวะผูน้าํ มีวิสยัทศัน ์เป็นผูมี้คณุธรรม มีจริยธรรม ประวตัิการทาํงานดี และมีความสามารถในการการแสดง

ความคดิเห็นอยา่งเป็นอิสระ!

!

!
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! !.".#$!เลขานกุารบรษิัท$

$ คณะกรรมการบริษัท ไดจ้ดัใหมี้เลขานกุารบริษัทตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ฉบบัที�$

%) พ.ศ. &!!"$ มาตรา$ '(/"!$ เพื�อปฏิบตัิหนา้ที�ตามกฎหมายในการจดัทาํและเก็บรกัษาเอกสารสาํคญัของบริษัทฯ  

ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการหนังสือนดัประชุม  และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น  รายงาน

ประจาํปี และเก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการ และผูบ้รหิาร จดัประชมุคณะกรรมการบริษัท และการ

ประชุมผูถื้อหุ้น และดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนประกาศกาํหนด  และยังทาํหน้าที�ให้

คาํแนะนาํเกี�ยวกบักฎระเบียบตา่งๆ และที�คณะกรรมการบริษัท ควรรบัทราบและปฏิบตัิ ตลอดจนดแูลกิจกรรมของ

คณะกรรมการบริษัท รวมทั�งประสานงานใหมี้การปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท  และผูถื้อหุน้อย่างถูกตอ้ง

ครบถว้น!

! ! !."#กรรมการอิสระ#

$ บริษัทฯ ไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ  เท่ากับขอ้กาํหนดขั�นตํ�าของ ก.ล.ต. หรือตลาด

หลกัทรพัยฯ์ในเรื�องการถือหุน้ในบริษัทฯ  คือ ตอ้งถือหุน้ในบริษัทฯไม่เกินรอ้ยละ "$ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียง

ทั�งหมด และไมไ่ดบ้รหิารจดัการบรษิัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นอิสระตอ่การบริหารจดัการจากผูถื้อหุน้ใหญ่ 

และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ�งอาจทาํใหผ้ลประโยชนข์องบริษัทฯ และ/หรือ ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ตอ้งลดลง โดย

บรษิัทฯไดก้าํหนดคณุสมบตัไิว ้ดงันี �$

". ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ$ "$ ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดในบริษัทฯ ซึ�งรวมถึงหุน้ที�ถือโดย

บคุคลที�เกี�ยวขอ้งของหุน้ที�ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือบริษัทที�เกี�ยวขอ้ง ในกรณีที�เป็นกรรมการ

ในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหุน้ดงักลา่วจะจาํกดัไมใ่หเ้กินรอ้ยละ$).!$

&.! ตอ้งไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการวนัตอ่วนั หรือเป็นพนกังาน/ลกูจา้ง/ที�ปรกึษาที�ไดร้บัเงิน 

เดือนประจาํ/ผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน หรือนิติ

บคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ ในเวลา$&$ปีก่อนไดร้บัการแตง่ตั�ง$

#.! ไมมี่ความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที�เป็นบดิามารดา คูส่มรส พี�นอ้ง 

และบตุร รวมทั�งคูส่มรสของบตุร กบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือบคุคลที�จะไดร้บัการเสนอ

ชื�อเป็นผูบ้รหิารหรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทยอ่ย$

%.! ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ นิติบุคคลหรือบุคคลที�ถือว่าเขา้ข่ายไม่อิสระตามขอ้กาํหนด

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ $$$$$$$$$$$$

ทั�งความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการวิชาชีพ  และความสัมพันธ์ทางการค้าทางธุรกิจทุกประเภท$$$$$$$$$$$$ 

ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื�องการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั ยกเวน้มีเหตจุาํเป็นและสมควรซึ�งมิไดเ้กิดขึ �น

อยา่งสมํ�าเสมอและตอ่เนื�อง ตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิัทก่อน และมตทีิ�ไดต้อ้งเป็นมตเิป็นเอกฉนัท$์

!.! ไม่เป็นกรรมการที�รบัการแตง่ตั�งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ

หุน้ซึ�งเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ ยกเวน้ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหต้ดัสินใจใน

  

การดาํเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลที�อาจมี

ความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินในรูปแบบองคค์ณะ!

".! ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของ

บรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม บรษิัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลที�อาจมีความขดัแยง้!

#. ! ไมเ่ป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม และบรษิัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั!

$.! สามารถปฏิบัติหน้าที�และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที� ที� ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทไดโ้ดยอิสระ ไม่อยู่ภายใตก้ารควบคมุของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บรษิัทฯ รวมทั�งผูเ้กี�ยวขอ้งหรือญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว!

บริษัทฯ ไดก้าํหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื�อ

แบง่แยกบทบาทหนา้ที�ใหช้ดัเจน และเพื�อใหมี้ความสมดลุในอาํนาจการดาํเนินงานระหว่างผูน้าํฝ่ายนโยบาย และ

ผูน้าํฝ่ายบรหิาร ปัจจบุนัประธานกรรมการบริษัทเป็นผูน้าํของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํฝ่ายนโยบาย ปฏิบตัิหนา้ที�

ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและในฐานะประธานการประชุมผู้ถือหุน้  ดา้นบริหารมีคณะ

กรรมการบริหารเป็นผูร้บัผิดชอบกาํกบัดแูลโดยตรง มีหนา้ที�ในการวางกรอบนโยบายและกาํกบัดแูลการบริหารงาน

ประจาํ  โดยกาํหนดขอบเขตหนา้ที�ของฝ่ายบริหารในแตล่ะระดบัชั�นไวช้ดัเจน สามารถตรวจสอบไดง้่าย ซึ�งที�ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทดแูลใหป้ฏิบตัิตามกฎระเบียบของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งอย่างเครง่ครดั และไม่มีการกระทาํใดๆ 

ที�เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบและขอ้บงัคบัเลย!

คณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหมี้การประชุมโดยปกติอย่างนอ้ยปีละ " ครั�งโดยจะกาํหนดวนัประชุมไว้

ล่วงหนา้ตลอดปีอย่างชดัเจน แจง้วาระการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า %&! วนั รวมทั�งมีการสง่รายละเอียดประกอบ

วาระการประชมุใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศกึษาและพิจารณาลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า # วนั การพิจารณา

วาระตา่งๆ ประธานกรรมการเป็นผูดู้แลใหใ้ชเ้วลาในการประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดง

ความเห็นอย่างอิสระ นอกจากนี�กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมพิเศษเพิ�มตามความจาํเป็น โดยไม่มีฝ่าย

จดัการรว่มดว้ย พรอ้มทั�งจดัทาํและเปิดเผยอาํนาจอนมุตัขิองคณะกรรมการบรษิัทใหท้ราบ!

! ในปี '("' มีการประชมุคณะกรรมการบรษิัทรวม %) ครั�ง และมีการประชมุคณะกรรมการชดุย่อยตาม

ความจาํเป็น โดยกรรมการบริษัทสามารถติดตอ่สื�อสารกบัฝ่ายบริหารทกุคนโดยตรง เพื�อซกัถาม ปรกึษาหารือ และ

ใหค้วามเห็นในเรื�องที�เป็นนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัท เพื�อใหฝ่้ายบริหารไดด้าํเนินการแต่ละเรื�องให้

ถกูตอ้งครบถว้น ทนัเวลา เป็นประโยชนก์บัธุรกิจบรษิัทฯ!

! คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดใหมี้การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ัดการ คณะกรรมการ

โดยรวม และประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองทุกปี และไดมี้การแตง่ตั�งเลขานุการบริษัท ซึ�งทาํหนา้ที�ใหค้าํแนะนาํ

กฎระเบียบต่างๆ          ที�คณะกรรมการจะตอ้งทราบและปฏิบตัิ ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 

รวมทั�งประสานงานใหมี้การปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ�งบทบาทหนา้ที�ที�คณะกรรมการและเลขานุการ

กาํหนดไวใ้นแบบแสดงขอ้มลูรายการประจาํปี (แบบ (""%)!
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การดาํเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลที�อาจมี

ความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินในรูปแบบองคค์ณะ!

".! ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของ

บรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม บรษิัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลที�อาจมีความขดัแยง้!

#. ! ไมเ่ป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม และบรษิัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั!

$.! สามารถปฏิบัติหน้าที�และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที� ที� ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทไดโ้ดยอิสระ ไม่อยู่ภายใตก้ารควบคมุของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บรษิัทฯ รวมทั�งผูเ้กี�ยวขอ้งหรือญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว!

บริษัทฯ ไดก้าํหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื�อ

แบง่แยกบทบาทหนา้ที�ใหช้ดัเจน และเพื�อใหมี้ความสมดลุในอาํนาจการดาํเนินงานระหว่างผูน้าํฝ่ายนโยบาย และ

ผูน้าํฝ่ายบรหิาร ปัจจบุนัประธานกรรมการบริษัทเป็นผูน้าํของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํฝ่ายนโยบาย ปฏิบตัิหนา้ที�

ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและในฐานะประธานการประชุมผู้ถือหุน้  ดา้นบริหารมีคณะ

กรรมการบริหารเป็นผูร้บัผิดชอบกาํกบัดแูลโดยตรง มีหนา้ที�ในการวางกรอบนโยบายและกาํกบัดแูลการบริหารงาน

ประจาํ  โดยกาํหนดขอบเขตหนา้ที�ของฝ่ายบริหารในแตล่ะระดบัชั�นไวช้ดัเจน สามารถตรวจสอบไดง้่าย ซึ�งที�ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทดแูลใหป้ฏิบตัิตามกฎระเบียบของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งอย่างเครง่ครดั และไม่มีการกระทาํใดๆ 

ที�เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบและขอ้บงัคบัเลย!

คณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหมี้การประชุมโดยปกติอย่างนอ้ยปีละ " ครั�งโดยจะกาํหนดวนัประชุมไว้

ล่วงหนา้ตลอดปีอย่างชดัเจน แจง้วาระการประชุมลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า %&! วนั รวมทั�งมีการส่งรายละเอียดประกอบ

วาระการประชมุใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศกึษาและพิจารณาลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า # วนั การพิจารณา

วาระตา่งๆ ประธานกรรมการเป็นผูดู้แลใหใ้ชเ้วลาในการประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดง

ความเห็นอย่างอิสระ นอกจากนี�กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมพิเศษเพิ�มตามความจาํเป็น โดยไม่มีฝ่าย

จดัการรว่มดว้ย พรอ้มทั�งจดัทาํและเปิดเผยอาํนาจอนมุตัขิองคณะกรรมการบรษิัทใหท้ราบ!

! ในปี '("' มีการประชมุคณะกรรมการบรษิัทรวม %) ครั�ง และมีการประชมุคณะกรรมการชดุย่อยตาม

ความจาํเป็น โดยกรรมการบริษัทสามารถติดตอ่สื�อสารกบัฝ่ายบริหารทกุคนโดยตรง เพื�อซกัถาม ปรกึษาหารือ และ

ใหค้วามเห็นในเรื�องที�เป็นนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัท เพื�อใหฝ่้ายบริหารไดด้าํเนินการแต่ละเรื�องให้

ถกูตอ้งครบถว้น ทนัเวลา เป็นประโยชนก์บัธุรกิจบรษิัทฯ!

! คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดใหมี้การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ัดการ คณะกรรมการ

โดยรวม และประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองทุกปี และไดมี้การแตง่ตั�งเลขานุการบริษัท ซึ�งทาํหนา้ที�ใหค้าํแนะนาํ

กฎระเบียบต่างๆ          ที�คณะกรรมการจะตอ้งทราบและปฏิบตัิ ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 

รวมทั�งประสานงานใหมี้การปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ�งบทบาทหนา้ที�ที�คณะกรรมการและเลขานุการ

กาํหนดไวใ้นแบบแสดงขอ้มลูรายการประจาํปี (แบบ (""%)!
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! ! !."#คณะกรรมการชุดย่อย#

! ! บริษัทฯ กําหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื�องขึ �น เพื�อรับผิดชอบในการกํากับดูแลและ

กลั�นกรองงานที�ต้องการความเชี�ยวชาญเฉพาะด้านแทนคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง โดยมี

วาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ "! ปี ตามวาระของการครองตาํแหน่งกรรมการบริษัทและเมื�อครบกาํหนดออกตาม

วาระแลว้ อาจไดร้บัการพิจารณาจากคณะกรรมการบรษิัทแตง่ตั�งใหด้าํรงตาํแหนง่ตอ่ไปได!้

! ! การประชมุคณะกรรมการชดุย่อยเป็นไปตามภาระหนา้ที�ความรบัผิดชอบและความจาํเป็น เพื�อใหง้าน

ลลุว่งตามเปา้หมายและใหร้ายงานผลการปฏิบตังิานตอ่คณะกรรมการบรษิัท!

! #.".$!!คณะกรรมการบรหิาร!

! คณะกรรมการบริหารกาํหนดใหมี้การประชุมอย่างนอ้ยเดือนละ $! ครั�ง กาํหนดวนัประชมุไวล้่วงหนา้

ตลอดทั�งปีอยา่งชดัเจนโดยทาํหนา้ที�กลั�นกรองนโยบาย กลยทุธ ์และโครงสรา้งการบริหารงานรวมทั�งกาํกบัดแูลและ

บริหารจดัการตา่งๆ เพื�อใหม้ั�นใจว่าธุรกิจของบรษิัทฯมีการเติบโตอยา่งมั�นคงสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและการ

แข่งขัน พิจารณากาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจการบริหารต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบติดตามการ

ดาํเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการดาํเนินงานและพิจารณา

กลั�นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั�งดาํเนินการอื�นตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ

รายงานผลการดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบเป็นประจาํทกุเดือน!

! นอกจากนี� คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพิ�มตามความจาํเป็น ซึ�งในปี %#&%! มีการ

ประชมุคณะกรรมการบรหิารรวม %$ ครั�ง!

! #.".%!!คณะกรรมการตรวจสอบ!

! คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ที�วางหลกัเกณฑ ์การกาํกบัดแูลกิจการที�ดี สอบทานกระบวนการจดัทาํ

รายงานฐานะการเงิน และกาํกบัการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ใหถ้กูตอ้งตามนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนการ

ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดแูล ส่งเสริมใหพ้ฒันาระบบงานทางการเงินใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและข้อกาํหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อให้เกิดความน่าเชื�อถือ โปร่งใส และ

ตรวจสอบได ้โดยแต่งตั�งใหก้รรมการ $ คน คือ นางกุณฑลา ศศะสมิต เป็นกรรมการที�มีความรูแ้ละประสบการณ์

เพียงพอที�จะทาํหนา้ที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบยงัทาํหนา้ที�ในการ

สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบควบคมุภายในที�เพียงพอ    มีระบบตรวจสอบภายในที�ไดม้าตรฐาน และมีการประเมิน

ระบบบริหารความเสี�ยงที�มีประสิทธิภาพ รดักุม เหมาะสม ทันสมัย และมีการจัดทาํรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิัทฯ !

! คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที� และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยให้

หนว่ยงานตรวจสอบภายในของบรษิัทฯรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และใหมี้สิทธิในการพิจารณาแตง่ตั�ง 

โยกยา้ย ถอดถอนหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาอนุมัติงบประมาณและกาํลังพลของหน่วยงาน

  

ตรวจสอบภายใน และมีสิทธิจา้งที�ปรกึษาแนะนาํทางวิชาชีพซึ�งเป็นบคุคลภายนอกได ้นอกจากนี� ยงัมีหนา้ที�ในการ

พิจารณาผลการปฏิบตังิานและประสิทธิภาพของผูส้อบบญัชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทใหค้วามเห็นชอบในการ

เสนอตอ่ที�ประชุมผูถื้อหุน้  ใหเ้ปลี�ยนแปลงผูส้อบบญัชี โดยแต่งตั�งผูส้อบบญัชี บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ในปี !"#! ต่อไปอีก $% ปี เป็นปีที� $& ในอตัราค่าสอบบญัชีมากกว่าปี !"#$ โดยกาํหนด

ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีและค่าสอบทานงบการเงิน สาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสงักัดในรอบปีบญัชีที�

ผา่นมามีจาํนวนเงินรวม $'&!(')))%บาท (บริษัท สมัมากร จาํกดั (มหาชน) จาํนวน $')$"'))) บาทและบริษัทย่อย 

จาํนวน &)*'))) บาท) และใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกบับรษิัทย่อยดว้ย คา่บริการอื�นของสาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบ

บญัชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที�เกี�ยวข้องกับผูส้อบบญัชีและสาํนักงานบญัชีดงักล่าว  ในรอบปีบญัชีที�ผ่านมามี

จาํนวนเงินรวม $()'$$) บาท%

% % ในปีที�ผ่านมามีการประชมุ คณะกรรมการตรวจสอบ # ครั�ง (รวมการประชุมที�ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม

ดว้ย $% ครั�ง) เพื�อพิจารณาและดาํเนินงานต่างๆ ตามความรบัผิดชอบ ซึ�งไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงาน

ประจาํปี!

! ".(.(%!คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน%

! คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหนา้ที�กาํหนดหลักเกณฑ ์นโยบาย และวิธี การ

พิจารณาสรรหาผูที้�มีความรู้ความสามารถ มีชื�อเสียง เกียรติประวัติที�ดีและประสบการณเ์หมาะสมที�จะไดร้บัการ

แต่งตั�งเป็นกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และที�ปรึกษาของบริษัทฯ ทดแทนผู้ที�พน้จากตาํแหน่ง รวมทั�งพิจารณา

ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษัท และมีหนา้ที� ศกึษา พิจารณา และติดตาม

การเปลี�ยนแปลงและแนวโนม้ของการเปลี�ยนแปลงในเรื�องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร โดย

พิจารณาผลสรุปขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที�ศนูยพ์ฒันาการกาํกับ

ดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลกัทรพัย์ฯ ไดจ้ดัทาํขึ �น เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทอื�นตามขนาดของ

ทนุจดทะเบียน กาํไรสทุธิ กบัคา่ตอบแทนกรรมการที�ไดร้บัอยู่ เพื�อเสนอเป็นนโยบายในการกาํหนดคา่ตอบแทนของ

กรรมการและผูบ้ริหารใหมี้ความเหมาะสมตามหนา้ที�ความรบัผิดชอบและเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหา และ

พิจารณาค่าตอบแทนในปี !"#! เพิ�มขึ �นจากปี !"#$ ดังนี � ตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารและตาํแหน่ง

กรรมการบริหาร เพิ�มขึ �น !')))% บาทต่อเดือน ตาํแหน่งประธานกรรมการบริษัท เพื�มขึ �น $'"))% บาทต่อเดือน 

ตาํแหน่งอื�นๆ เพิ�มขึ �น$'))) บาทต่อเดือน และไดก้ําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา

คา่ตอบแทนอย่างนอ้ยปีละ !% ครั�ง ในปีที�ผ่านมามีการประชมุ $ ครั�ง เพื�อพิจารณาและดาํเนินงานตา่งๆ ตามความ

รบัผิดชอบ ซึ�งไดเ้ปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วไวใ้นรายงานประจาํปี%

! ! นอกจากนี�ปี !"#! คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ไดเ้สนอคณะกรรมการบริษัทให้

ความเห็นชอบในการเสนอตอ่ที�ประชมุผูถื้อหุน้งดจา่ยคา่ตอบแทนพิเศษแก่กรรมการ %

%

%
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! ! !."#คณะกรรมการชุดย่อย#

! ! บริษัทฯ กําหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื�องขึ �น เพื�อรับผิดชอบในการกํากับดูแลและ

กลั�นกรองงานที�ต้องการความเชี�ยวชาญเฉพาะด้านแทนคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง โดยมี

วาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ "! ปี ตามวาระของการครองตาํแหน่งกรรมการบริษัทและเมื�อครบกาํหนดออกตาม

วาระแลว้ อาจไดร้บัการพิจารณาจากคณะกรรมการบรษิัทแตง่ตั�งใหด้าํรงตาํแหนง่ตอ่ไปได!้

! ! การประชมุคณะกรรมการชดุย่อยเป็นไปตามภาระหนา้ที�ความรบัผิดชอบและความจาํเป็น เพื�อใหง้าน

ลลุว่งตามเปา้หมายและใหร้ายงานผลการปฏิบตังิานตอ่คณะกรรมการบรษิัท!

! #.".$!!คณะกรรมการบรหิาร!

! คณะกรรมการบริหารกาํหนดใหมี้การประชุมอย่างนอ้ยเดือนละ $! ครั�ง กาํหนดวนัประชมุไวล้่วงหนา้

ตลอดทั�งปีอยา่งชดัเจนโดยทาํหนา้ที�กลั�นกรองนโยบาย กลยทุธ ์และโครงสรา้งการบริหารงานรวมทั�งกาํกบัดแูลและ

บริหารจดัการตา่งๆ เพื�อใหม้ั�นใจว่าธุรกิจของบรษิัทฯมีการเติบโตอยา่งมั�นคงสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและการ

แข่งขัน พิจารณากาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจการบริหารต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบติดตามการ

ดาํเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการดาํเนินงานและพิจารณา

กลั�นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั�งดาํเนินการอื�นตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ

รายงานผลการดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบเป็นประจาํทกุเดือน!

! นอกจากนี� คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพิ�มตามความจาํเป็น ซึ�งในปี %#&%! มีการ

ประชมุคณะกรรมการบรหิารรวม %$ ครั�ง!

! #.".%!!คณะกรรมการตรวจสอบ!

! คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ที�วางหลกัเกณฑ ์การกาํกบัดแูลกิจการที�ดี สอบทานกระบวนการจดัทาํ

รายงานฐานะการเงิน และกาํกบัการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ใหถ้กูตอ้งตามนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนการ

ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดแูล ส่งเสริมใหพ้ฒันาระบบงานทางการเงินใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและข้อกาํหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อให้เกิดความน่าเชื�อถือ โปร่งใส และ

ตรวจสอบได ้โดยแต่งตั�งใหก้รรมการ $ คน คือ นางกุณฑลา ศศะสมิต เป็นกรรมการที�มีความรูแ้ละประสบการณ์

เพียงพอที�จะทาํหนา้ที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบยงัทาํหนา้ที�ในการ

สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบควบคมุภายในที�เพียงพอ    มีระบบตรวจสอบภายในที�ไดม้าตรฐาน และมีการประเมิน

ระบบบริหารความเสี�ยงที�มีประสิทธิภาพ รดักุม เหมาะสม ทันสมัย และมีการจัดทาํรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิัทฯ !

! คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที� และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยให้

หนว่ยงานตรวจสอบภายในของบรษิัทฯรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และใหมี้สิทธิในการพิจารณาแตง่ตั�ง 

โยกยา้ย ถอดถอนหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาอนุมัติงบประมาณและกาํลังพลของหน่วยงาน

  

ตรวจสอบภายใน และมีสิทธิจา้งที�ปรกึษาแนะนาํทางวิชาชีพซึ�งเป็นบคุคลภายนอกได ้นอกจากนี� ยงัมีหนา้ที�ในการ

พิจารณาผลการปฏิบตังิานและประสิทธิภาพของผูส้อบบญัชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทใหค้วามเห็นชอบในการ

เสนอตอ่ที�ประชุมผูถื้อหุน้  ใหเ้ปลี�ยนแปลงผูส้อบบญัชี โดยแต่งตั�งผูส้อบบญัชี บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ในปี !"#! ตอ่ไปอีก $% ปี เป็นปีที� $& ในอตัราค่าสอบบญัชีมากกว่าปี !"#$ โดยกาํหนด

ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีและค่าสอบทานงบการเงิน สาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสงักัดในรอบปีบญัชีที�

ผา่นมามีจาํนวนเงินรวม $'&!(')))%บาท (บริษัท สมัมากร จาํกดั (มหาชน) จาํนวน $')$"'))) บาทและบริษัทย่อย 

จาํนวน &)*'))) บาท) และใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกบับรษิัทย่อยดว้ย คา่บริการอื�นของสาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบ

บญัชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที�เกี�ยวข้องกับผูส้อบบญัชีและสาํนักงานบญัชีดงักล่าว  ในรอบปีบญัชีที�ผ่านมามี

จาํนวนเงินรวม $()'$$) บาท%

% % ในปีที�ผ่านมามีการประชมุ คณะกรรมการตรวจสอบ # ครั�ง (รวมการประชุมที�ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม

ดว้ย $% ครั�ง) เพื�อพิจารณาและดาํเนินงานต่างๆ ตามความรบัผิดชอบ ซึ�งไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงาน

ประจาํปี!

! ".(.(%!คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน%

! คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหนา้ที�กาํหนดหลักเกณฑ ์นโยบาย และวิธี การ

พิจารณาสรรหาผูที้�มีความรู้ความสามารถ มีชื�อเสียง เกียรติประวัติที�ดีและประสบการณเ์หมาะสมที�จะไดร้บัการ

แต่งตั�งเป็นกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และที�ปรึกษาของบริษัทฯ ทดแทนผู้ที�พน้จากตาํแหน่ง รวมทั�งพิจารณา

ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษัท และมีหนา้ที� ศกึษา พิจารณา และติดตาม

การเปลี�ยนแปลงและแนวโนม้ของการเปลี�ยนแปลงในเรื�องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร โดย

พิจารณาผลสรุปขอ้มลูคา่ตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที�ศนูยพ์ฒันาการกาํกับ

ดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลกัทรพัย์ฯ ไดจ้ดัทาํขึ �น เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทอื�นตามขนาดของ

ทนุจดทะเบียน กาํไรสทุธิ กบัคา่ตอบแทนกรรมการที�ไดร้บัอยู่ เพื�อเสนอเป็นนโยบายในการกาํหนดคา่ตอบแทนของ

กรรมการและผูบ้ริหารใหมี้ความเหมาะสมตามหนา้ที�ความรบัผิดชอบและเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหา และ

พิจารณาค่าตอบแทนในปี !"#! เพิ�มขึ �นจากปี !"#$ ดังนี � ตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารและตาํแหน่ง

กรรมการบริหาร เพิ�มขึ �น !')))% บาทต่อเดือน ตาํแหน่งประธานกรรมการบริษัท เพื�มขึ �น $'"))% บาทต่อเดือน 

ตาํแหน่งอื�นๆ เพิ�มขึ �น$'))) บาทต่อเดือน และไดก้ําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา

คา่ตอบแทนอย่างนอ้ยปีละ !% ครั�ง ในปีที�ผ่านมามีการประชมุ $ ครั�ง เพื�อพิจารณาและดาํเนินงานตา่งๆ ตามความ

รบัผิดชอบ ซึ�งไดเ้ปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วไวใ้นรายงานประจาํปี%

! ! นอกจากนี�ปี !"#! คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ไดเ้สนอคณะกรรมการบริษัทให้

ความเห็นชอบในการเสนอตอ่ที�ประชมุผูถื้อหุน้งดจา่ยคา่ตอบแทนพิเศษแก่กรรมการ %

%

%
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! การอนมุตัคิา่ตอบแทนของกรรมการ และผูบ้รหิารกาํหนดไวด้งันี �!

"# ผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และค่าตอบแทนพิเศษใหแ้ก่กรรมการ โดย

พิจารณาจากหนา้ที�และความรบัผิดชอบตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน!

$# คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูอ้นมุตัคิา่ตอบแทนของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากหนา้ที�ความรบัผิดชอบ

ผลการปฏิบัติงานและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา

คา่ตอบแทน!

! %.&.'!!คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง!

! คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง มีหนา้ที�กาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการบริหารความเสี�ยงตาม

หลกัสากลและการประเมินความเสี�ยงของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดมาตรการปอ้งกนัและสญัญาณ

เตือนภยั เพื�อจดัการความเสี�ยงอยา่งเหมาะสม มีการกาํกบัดแูลใหท้กุหน่วยงานปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้กาํหนด

ที�เกี�ยวขอ้ง!

! ในปี $%($ คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ไดก้าํหนดให้จัดทาํรายงานการบริหารความเสี�ยงเป็น

ประจาํทกุไตรมาสและมีการสอบทานการบริหารความเสี�ยงเป็นประจาํ ซึ�งความเสี�ยงที�สาํคญั ไดแ้ก่ ความเสี�ยงจาก

การขายและการโอนที�ไมไ่ดต้ามเปา้หมาย  และความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่อง ซึ�งจากการตรวจสอบการบริหาร

ความเสี�ยงดงักล่าวที�ผ่านมาเห็นว่าอยู่ในระดบัที�ยอมรบัได ้แตท่ั�งนี �ไดพ้ยายามแกไ้ขรายการความเสี�ยงที�เกิดขึ �นให้

ลดลง และไดมี้การทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเสี�ยงทกุปี !

! ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท !

! คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีถึงประโยชนค์วามหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็น

ปัจจยัสาํคญัปัจจยัหนึ�งในการ เพิ�มประสิทธิภาพในการตดัสินใจและการทาํงานของคณะกรรมการบริษัท ทั�งนี � ความ

หลากหลายนั�นไม่ไดจ้าํกัดเฉพาะในเรื�องเพศเท่านั�น แต่ยงัรวมถึง อายุ ประวตัิการศึกษา ประสบการณใ์นวิชาชีพ 

ทกัษะ และความรู ้ดงันั�นในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั�งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื �นฐานของความรู้

ความสามารถและใชห้ลกัเกณฑ ์ในการคดัเลือกซึ�งไดค้าํนงึถึงผลประโยชนข์องความหลากหลายมาประกอบดว้ย!

! หลักเกณฑแ์ละกระบวนการในการแต่งตั�งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่!

! ในกรณีที�กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทฯ ว่างลง บริษัทฯมีหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการใน

การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงอย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทาํ

หน้าที�ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงคนใหม่โดยมีหลักเกณฑ์ คือ จะพิจารณาจาก 

คณุสมบตั ิความรูค้วามสามารถประสบการณใ์นการทาํงาน ทกัษะจาํเป็นที�ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและผู้

บรหิาระดบัสงู โดยไม่จาํกดัเพศ และพรอ้มอทิุศเวลา เพื�อปฏิบตัิหนา้ที�อย่างเต็มที� รวมทั�งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม

กฎหมายและหลกัการกาํกับดแูลกิจการ   ที�ดี ทั�งนี � ในการแต่งตั�งกรรมการของบริษัทฯ นั�น ส่วนหนึ�งจะ พิจารณา

จากฐานขอ้มูลกรรมการ ()*+,-./+! 0//1) หรือบริษัทที�ปรึกษาแลว้แต่กรณี (0+/2,33*/451! 6,5+-7! 8*+9) ซึ�งจะ

ก่อใหเ้กิดความหลากหลายในโครงสรา้งของ คณะกรรมการและจดัทาํ :/5+;! 6<*11! =5.+*>! เพื�อกาํหนดคณุสมบตัิ

  

ของกรรมการที�ตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะจาํเป็นที�ยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการและกลยทุธใ์นการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯเช่น หากบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจใหม่ที�นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที�ดาํเนินการอยู่  !!!!!!

การสรรหากรรมการก็จาํเป็นตอ้งสรรหาผูมี้คณุสมบตัิและประสบการณใ์หต้รงกบัธุรกิจใหม่ที�บริษัทฯ จะดาํเนินการ

ตอ่ไป เพื�อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแลว้แต ่กรณีซึ�งถือเป็นกระบวนการ

ในการแตง่ตั�งกรรมการของบรษิัทฯ!

คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย ณ วนัที� "#!ธนัวาคม $%&$!

!

สรุปการเขา้ประชมุของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย ปี $%&$!

!

            * กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับรษิัท!

** กรรมการตรวจสอบที�มีความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานความนา่เชื�อถือของงบการเงิน!

!

!

!

รายชื�อ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และคณะกรรมการ และพิจารณาค่าตอบแทน

บริหารความเสี�ยง

!"#นายพิพิธ  พิชยัศรทตั ประธานกรรมการ กรรมการ

$"#นายธวชัชยั   ช่องดารากุล กรรมการอิสระ ประธาน ประธาน

%"##นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ

&"#นางกุณฑลา  ศศะสมิต กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ

'"#นายธวชั   อึ�งสุประเสริฐ กรรมการ ประธาน

("#นายสจัจา   เจนธรรมนุกูล กรรมการ กรรมการ

)"#นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ

คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษทั

รายชื�อ วาระการดาํรง การเข้าประชุม! คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ

ตําแหน่ง การประชุมทั�งหมด บริหาร ตรวจสอบ บริหารความเสี�ยง พจิารณาค่าตอบแทน

!"#นายธวชัชัย ช่องดารากลุ (#ปี*#เม"ย"(+,เม"ย"(% !+*!+ (*( &*& !*!

$"##นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ !'#ปี*#เม"ย"(!,เม"ย"(& -*!+ (*( &*& !*!

%"#นายพิพิธ  พิชัยศรทตั. !-#ปี*#เม"ย"(!,เม"ย"(& /*!+ !-*$!

&"##นายสจัจา  เจนธรรมนุกลู. -#ปี*#เม"ย"($,เม"ย"(' -*!+ !/*$!

'"##นายธวชั  อึ�งสุประเสริฐ. )#ปี*เม"ย"(!,เม"ย"(& /*!+ $!*$!

("#นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา. $$#ปี*#เม"ย"($,เม"ย"(' !+*!+ $+*$!

)"#นางกณุฑลา  ศศะสมิต.. %ปี*#เม"ย"($,เม"ย"(' !+*!+ (*( &*& !*!
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! การอนมุตัคิา่ตอบแทนของกรรมการ และผูบ้รหิารกาํหนดไวด้งันี �!

"# ผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และค่าตอบแทนพิเศษใหแ้ก่กรรมการ โดย

พิจารณาจากหนา้ที�และความรบัผิดชอบตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน!

$# คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูอ้นมุตัคิา่ตอบแทนของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากหนา้ที�ความรบัผิดชอบ

ผลการปฏิบัติงานและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา

คา่ตอบแทน!

! %.&.'!!คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง!

! คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง มีหนา้ที�กาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการบริหารความเสี�ยงตาม

หลกัสากลและการประเมินความเสี�ยงของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดมาตรการปอ้งกนัและสญัญาณ

เตือนภยั เพื�อจดัการความเสี�ยงอยา่งเหมาะสม มีการกาํกบัดแูลใหท้กุหน่วยงานปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้กาํหนด

ที�เกี�ยวขอ้ง!

! ในปี $%($ คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ไดก้าํหนดให้จัดทาํรายงานการบริหารความเสี�ยงเป็น

ประจาํทกุไตรมาสและมีการสอบทานการบริหารความเสี�ยงเป็นประจาํ ซึ�งความเสี�ยงที�สาํคญั ไดแ้ก่ ความเสี�ยงจาก

การขายและการโอนที�ไมไ่ดต้ามเปา้หมาย  และความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่อง ซึ�งจากการตรวจสอบการบริหาร

ความเสี�ยงดงักล่าวที�ผ่านมาเห็นว่าอยู่ในระดบัที�ยอมรบัได ้แตท่ั�งนี �ไดพ้ยายามแกไ้ขรายการความเสี�ยงที�เกิดขึ �นให้

ลดลง และไดมี้การทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเสี�ยงทกุปี !

! ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท !

! คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีถึงประโยชนค์วามหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็น

ปัจจยัสาํคญัปัจจยัหนึ�งในการ เพิ�มประสิทธิภาพในการตดัสินใจและการทาํงานของคณะกรรมการบริษัท ทั�งนี � ความ

หลากหลายนั�นไม่ไดจ้าํกัดเฉพาะในเรื�องเพศเท่านั�น แต่ยงัรวมถึง อายุ ประวตัิการศึกษา ประสบการณใ์นวิชาชีพ 

ทกัษะ และความรู ้ดงันั�นในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั�งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื �นฐานของความรู้

ความสามารถและใชห้ลกัเกณฑ ์ในการคดัเลือกซึ�งไดค้าํนงึถึงผลประโยชนข์องความหลากหลายมาประกอบดว้ย!

! หลักเกณฑแ์ละกระบวนการในการแต่งตั�งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่!

! ในกรณีที�กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทฯ ว่างลง บริษัทฯมีหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการใน

การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงอย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทาํ

หน้าที�ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงคนใหม่โดยมีหลักเกณฑ์ คือ จะพิจารณาจาก 

คณุสมบตั ิความรูค้วามสามารถประสบการณใ์นการทาํงาน ทกัษะจาํเป็นที�ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและผู้

บรหิาระดบัสงู โดยไม่จาํกดัเพศ และพรอ้มอทุิศเวลา เพื�อปฏิบตัิหนา้ที�อย่างเต็มที� รวมทั�งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม

กฎหมายและหลกัการกาํกับดแูลกิจการ   ที�ดี ทั�งนี � ในการแต่งตั�งกรรมการของบริษัทฯ นั�น ส่วนหนึ�งจะ พิจารณา

จากฐานขอ้มูลกรรมการ ()*+,-./+! 0//1) หรือบริษัทที�ปรึกษาแลว้แต่กรณี (0+/2,33*/451! 6,5+-7! 8*+9) ซึ�งจะ

ก่อใหเ้กิดความหลากหลายในโครงสรา้งของ คณะกรรมการและจดัทาํ :/5+;! 6<*11! =5.+*>! เพื�อกาํหนดคณุสมบตัิ

  

ของกรรมการที�ตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะจาํเป็นที�ยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการและกลยทุธใ์นการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯเช่น หากบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจใหม่ที�นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที�ดาํเนินการอยู่  !!!!!!

การสรรหากรรมการก็จาํเป็นตอ้งสรรหาผูมี้คณุสมบตัิและประสบการณใ์หต้รงกบัธุรกิจใหม่ที�บริษัทฯ จะดาํเนินการ

ตอ่ไป เพื�อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแลว้แต ่กรณีซึ�งถือเป็นกระบวนการ

ในการแตง่ตั�งกรรมการของบรษิัทฯ!

คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย ณ วนัที� "#!ธนัวาคม $%&$!

!

สรุปการเขา้ประชมุของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย ปี $%&$!

!

            * กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับรษิัท!

** กรรมการตรวจสอบที�มีความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานความนา่เชื�อถือของงบการเงิน!

!

!

!

รายชื�อ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และคณะกรรมการ และพิจารณาค่าตอบแทน

บริหารความเสี�ยง

!"#นายพิพิธ  พิชยัศรทตั ประธานกรรมการ กรรมการ

$"#นายธวชัชยั   ช่องดารากุล กรรมการอิสระ ประธาน ประธาน

%"##นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ

&"#นางกุณฑลา  ศศะสมิต กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ

'"#นายธวชั   อึ�งสุประเสริฐ กรรมการ ประธาน

("#นายสจัจา   เจนธรรมนุกูล กรรมการ กรรมการ

)"#นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ

คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษทั

รายชื�อ วาระการดาํรง การเข้าประชุม! คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ

ตําแหน่ง การประชุมทั�งหมด บริหาร ตรวจสอบ บริหารความเสี�ยง พจิารณาค่าตอบแทน

!"#นายธวชัชัย ช่องดารากลุ (#ปี*#เม"ย"(+,เม"ย"(% !+*!+ (*( &*& !*!

$"##นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ !'#ปี*#เม"ย"(!,เม"ย"(& -*!+ (*( &*& !*!

%"#นายพิพิธ  พิชัยศรทตั. !-#ปี*#เม"ย"(!,เม"ย"(& /*!+ !-*$!

&"##นายสจัจา  เจนธรรมนุกลู. -#ปี*#เม"ย"($,เม"ย"(' -*!+ !/*$!

'"##นายธวชั  อึ�งสุประเสริฐ. )#ปี*เม"ย"(!,เม"ย"(& /*!+ $!*$!

("#นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา. $$#ปี*#เม"ย"($,เม"ย"(' !+*!+ $+*$!

)"#นางกณุฑลา  ศศะสมิต.. %ปี*#เม"ย"($,เม"ย"(' !+*!+ (*( &*& !*!
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! !."#คณะผู้บริหาร#

! ! !.".#$!ประธานกรรมการ$

! ! ประธานกรรมการบริษัท เป็นผูน้าํของคณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิหนา้ที�ในฐานะประธานการประชุม

คณะกรรมการบรษิัท และในฐานะประธานการประชมุผูถื้อหุน้$

! ! !.".%$$ฝ่ายจดัการ$

! ! เพื�อใหก้ารบริหารจดัการของบริษัทฯ สามารถดาํเนินงานไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯไดจ้ดัใหมี้

ฝ่ายจัดการ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูง ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ัดการ รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูจ้ัดการบริหาร  

สายงาน ผู้บริหารตามโครงสร้างผังบริหารงานของบริษัทฯ มีหน้าที�ในการกําหนดกลยุทธ์ พิจารณา และให้

ขอ้เสนอแนะในเรื�องเกี�ยวกับนโยบาย ทิศทางการดาํเนินงานของบริษัทฯ และการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม

นโยบาย ที�คณะกรรมการบรษิัทไดก้าํหนดไว!้ $

! !.!#บทบาทหน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท#

! !.!.#$กาํหนดนโยบาย และวิสยัทศัน$์

! คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั�นที�จะกาํกับดแูลกิจการของบริษัทฯ ใหเ้ป็นบริษัทชั�นนาํในธุรกิจบา้น

จดัสรรที�ไดร้บัความนิยมเชื�อถือจากประชาชน มีการดาํเนินธุรกิจดว้ยการบริหารจัดการที�แข็งแกร่ง  มีการพัฒนา

บคุลากรใหมี้ประสิทธิภาพ พฒันาสินคา้ใหมี้คณุภาพดีที�สุด มีการบริการเกินความคาดหวัง เพื�อใหค้ณะกรรมการ

บรษิัท ภายใตก้ารนาํของประธานกรรมการบริษัท มีภาวะผูน้าํและมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ สามารถกาํหนด

นโยบาย และกาํกับดแูลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงแบ่งแยกบทบาท

หนา้ที�ระหวา่งประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนัอย่างชดัเจน และตอ้งไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั$

$ !.!.%$$บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบ$

$ คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ที�กาํหนดวิสยัทศัน์ นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ และทิศ

ทางการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดูแลใหฝ่้ายบริหารปฏิบตัิตามวัตถุประสงค ์ขอ้บงัคบัตวับทกฎหมาย และมติที�

ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ซื�อสัตยส์ุจริต ระมดัระวัง โปร่งใส กาํกับดูแล และพัฒนาบรรษัทภิบาลของ

บริษัทฯ ใหเ้ป็นที�ยอมรบัในระดบัสากล พิจารณาแผนการดาํเนินงานและพฒันาขีดความสามารถของบริษัทฯ ให้

สามารถแขง่ขนักบัผูอื้�นไดดี้ รวมทั�งคอยตดิตามดแูลใหฝ่้ายจดัการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามแผนการดาํเนินงานที�วาง

ไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื�อผลประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ ของผูถื้อหุน้ และของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั�งหลาย และจดัการ

แบง่ผลประโยชนน์ั�นแก่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่ายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม$

$ !.!.&$การบรหิารความเสี�ยง$

$ คณะกรรมการบรษิัทไดใ้หค้วามสาํคญัเกี�ยวกบัการประเมินการบริหารความเสี�ยง โดยกาํหนดใหมี้ระบบ

และวิธีการบริหารความเสี�ยงที�เป็นมาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงประเมิน

ประสิทธิภาพของการบรหิาร และสอบทานผลการประเมินความเสี�ยง และกระบวนการทาํงานเพื�อควบคมุความเสี�ยง

ของหน่วยงานตา่งๆ และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั�งทบทวน และเสนอนโยบายที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

  

บริหารความเสี�ยงอย่างนอ้ยปีละ! "! ครั�ง รวมถึงใหค้วามสาํคญักับสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้หรือรายการผิดปกติ 

และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี!

! #.#.$!การควบคมุภายใน!

! การสอบทานระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมินระบบการ

ควบคุมภายในที�สาํนักงานตรวจสอบภายในไดจ้ัดจา้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที�ปรึกษาธุรกิจ จาํกัด ตรวจสอบ

ภายในและรายงานเป็นรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไดจ้ัด

ฝึกอบรมใหค้วามรูใ้นเรื�องการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี�ยงแก่พนกังานระดบั

ปฏิบตัิการ โดยนาํประเด็นสาํคญัที�ตรวจพบมาเป็นกรณีศกึษา เพื�อเสริมสรา้งใหพ้นกังานเกิดความเขา้ใจรว่มกนัใน

เรื�องความเสี�ยง ผลกระทบและการควบคมุภายในที�สาํคญัของแต่ละขั�นตอนปฏิบตัิงาน ประเมินผลการทาํงานได้

ดว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ!

! ในดา้นการตรวจสอบภายใน กาํหนดใหส้าํนกังานตรวจสอบภายใน ขึ �นตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบตัิงานของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที�ปรึกษาธุรกิจ จาํกัด ซึ�งทาํการ

ตรวจสอบการควบคมุภายในทั�งหมด ตามแผนงานประจาํปีที�ไดร้บัอนมุตัิแลว้ พบว่าไดบ้รรลตุามเปา้หมาย สาํหรบั

การพัฒนางานตรวจสอบนั�น ไดใ้ห้ความสาํคัญทั�งการพัฒนาคนและเครื�องมือในการตรวจสอบ  ให้เป็นไปตาม

หลกัการของมาตรฐานสากล และเป็นเชิงปอ้งกนั เพื�อใหเ้กิดมลูคา่เพิ�มกบัหนว่ยงานที�ตรวจอยา่งเป็นระบบ!

! #.#.#!การกาํกบัดแูลกิจการ!

! คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงขอ้พึงปฏิบตัิที�ดี สาํหรบัคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกี�ยวกบัการ

กาํกับดแูลกิจการ จึงมอบหมายใหค้ณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการ กาํหนดแนวปฏิบตัิ และปรบัปรุงใหส้อดคลอ้ง

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมาตรฐานสากลคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กาํกับดูแล  ติดตามและประเมินผลการ

ดาํเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างสมํ�าเสมอ เพื�อพิจารณา และเสนอแนวทางพัฒนาเพื�อเพิ�ม

ประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจใหย้ั�งยืน รวมทั�งการพฒันาทรพัยากรบคุคลตามแนวการบริหารสมยัใหม่ ตลอดจน

แนวนโยบายในการตรวจสอบใหเ้กิดความโปร่งใส โดยเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ เพื�อผลประโยชนส์งูสุดของผูมี้

ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย และควรทบทวนนโยบาย และการปฏิบตัิตามนโยบายตามหน่วยงานกาํกบัดแูล อย่างเหมาะสม 

และทนัเหตกุารณอ์ยา่งสมํ�าเสมอ!

! #.#.%!จรยิธรรมธุรกิจ คูมื่อจรรยาบรรณ สาํหรบักรรมการผูบ้รหิาร และพนกังาน!

! คณะกรรมการของบรษิัท มีหนา้ที�กาํกบัดแูลใหฝ่้ายบรหิารจดัทาํจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกิจ พรอ้มทั�ง

เผยแพรเ่พื�อส่งเสริมใหพ้นกังานทกุคนมีมาตรฐาน และมีจิตสาํนึกดา้นจริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิ

อยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหภ้ารกิจของบรษิัทฯ บรรลเุปา้หมายดว้ยพื �นฐานของคณุธรรม ความซื�อสตัยส์จุรติ และมีความ

โปรง่ใส โดยมีกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูประพฤตตินเป็นแบบอยา่งที�ดี!

!
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! !."#คณะผู้บริหาร#

! ! !.".#$!ประธานกรรมการ$

! ! ประธานกรรมการบริษัท เป็นผูน้าํของคณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิหนา้ที�ในฐานะประธานการประชุม

คณะกรรมการบรษิัท และในฐานะประธานการประชมุผูถื้อหุน้$

! ! !.".%$$ฝ่ายจดัการ$

! ! เพื�อใหก้ารบริหารจดัการของบริษัทฯ สามารถดาํเนินงานไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯไดจ้ดัใหมี้

ฝ่ายจัดการ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูง ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ัดการ รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูจ้ัดการบริหาร  

สายงาน ผู้บริหารตามโครงสร้างผังบริหารงานของบริษัทฯ มีหน้าที�ในการกําหนดกลยุทธ์ พิจารณา และให้

ขอ้เสนอแนะในเรื�องเกี�ยวกับนโยบาย ทิศทางการดาํเนินงานของบริษัทฯ และการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม

นโยบาย ที�คณะกรรมการบรษิัทไดก้าํหนดไว!้ $

! !.!#บทบาทหน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท#

! !.!.#$กาํหนดนโยบาย และวิสยัทศัน$์

! คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั�นที�จะกาํกับดแูลกิจการของบริษัทฯ ใหเ้ป็นบริษัทชั�นนาํในธุรกิจบา้น

จดัสรรที�ไดร้บัความนิยมเชื�อถือจากประชาชน มีการดาํเนินธุรกิจดว้ยการบริหารจัดการที�แข็งแกร่ง  มีการพัฒนา

บคุลากรใหมี้ประสิทธิภาพ พฒันาสินคา้ใหมี้คณุภาพดีที�สุด มีการบริการเกินความคาดหวัง เพื�อใหค้ณะกรรมการ

บรษิัท ภายใตก้ารนาํของประธานกรรมการบริษัท มีภาวะผูน้าํและมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ สามารถกาํหนด

นโยบาย และกาํกับดแูลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงแบ่งแยกบทบาท

หนา้ที�ระหวา่งประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนัอย่างชดัเจน และตอ้งไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั$

$ !.!.%$$บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบ$

$ คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ที�กาํหนดวิสยัทศัน์ นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ และทิศ

ทางการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดูแลใหฝ่้ายบริหารปฏิบตัิตามวัตถุประสงค ์ขอ้บงัคบัตวับทกฎหมาย และมติที�

ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ซื�อสัตยส์ุจริต ระมดัระวัง โปร่งใส กาํกับดูแล และพัฒนาบรรษัทภิบาลของ

บริษัทฯ ใหเ้ป็นที�ยอมรบัในระดบัสากล พิจารณาแผนการดาํเนินงานและพฒันาขีดความสามารถของบริษัทฯ ให้

สามารถแขง่ขนักบัผูอื้�นไดดี้ รวมทั�งคอยตดิตามดแูลใหฝ่้ายจดัการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามแผนการดาํเนินงานที�วาง

ไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื�อผลประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ ของผูถื้อหุน้ และของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั�งหลาย และจดัการ

แบง่ผลประโยชนน์ั�นแก่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่ายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม$

$ !.!.&$การบรหิารความเสี�ยง$

$ คณะกรรมการบรษิัทไดใ้หค้วามสาํคญัเกี�ยวกบัการประเมินการบริหารความเสี�ยง โดยกาํหนดใหมี้ระบบ

และวิธีการบริหารความเสี�ยงที�เป็นมาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงประเมิน

ประสิทธิภาพของการบรหิาร และสอบทานผลการประเมินความเสี�ยง และกระบวนการทาํงานเพื�อควบคมุความเสี�ยง

ของหน่วยงานตา่งๆ และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั�งทบทวน และเสนอนโยบายที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

  

บริหารความเสี�ยงอย่างนอ้ยปีละ! "! ครั�ง รวมถึงใหค้วามสาํคญักับสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้หรือรายการผิดปกติ 

และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี!

! #.#.$!การควบคมุภายใน!

! การสอบทานระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมินระบบการ

ควบคุมภายในที�สาํนักงานตรวจสอบภายในไดจ้ัดจา้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที�ปรึกษาธุรกิจ จาํกัด ตรวจสอบ

ภายในและรายงานเป็นรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไดจ้ดั

ฝึกอบรมใหค้วามรูใ้นเรื�องการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี�ยงแก่พนกังานระดบั

ปฏิบตัิการ โดยนาํประเด็นสาํคญัที�ตรวจพบมาเป็นกรณีศกึษา เพื�อเสริมสรา้งใหพ้นกังานเกิดความเขา้ใจรว่มกนัใน

เรื�องความเสี�ยง ผลกระทบและการควบคมุภายในที�สาํคญัของแต่ละขั�นตอนปฏิบตัิงาน ประเมินผลการทาํงานได้

ดว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ!

! ในดา้นการตรวจสอบภายใน กาํหนดใหส้าํนกังานตรวจสอบภายใน ขึ �นตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบตัิงานของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที�ปรึกษาธุรกิจ จาํกัด ซึ�งทาํการ

ตรวจสอบการควบคมุภายในทั�งหมด ตามแผนงานประจาํปีที�ไดร้บัอนมุตัิแลว้ พบว่าไดบ้รรลตุามเปา้หมาย สาํหรบั

การพัฒนางานตรวจสอบนั�น ไดใ้ห้ความสาํคัญทั�งการพัฒนาคนและเครื�องมือในการตรวจสอบ  ให้เป็นไปตาม

หลกัการของมาตรฐานสากล และเป็นเชิงปอ้งกนั เพื�อใหเ้กิดมลูคา่เพิ�มกบัหนว่ยงานที�ตรวจอยา่งเป็นระบบ!

! #.#.#!การกาํกบัดแูลกิจการ!

! คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงขอ้พึงปฏิบตัิที�ดี สาํหรบัคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกี�ยวกบัการ

กาํกับดแูลกิจการ จึงมอบหมายใหค้ณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการ กาํหนดแนวปฏิบตัิ และปรบัปรุงใหส้อดคลอ้ง

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมาตรฐานสากลคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กํากับดูแล  ติดตามและประเมินผลการ

ดาํเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างสมํ�าเสมอ เพื�อพิจารณา และเสนอแนวทางพัฒนาเพื�อเพิ�ม

ประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจใหย้ั�งยืน รวมทั�งการพฒันาทรพัยากรบคุคลตามแนวการบริหารสมยัใหม่ ตลอดจน

แนวนโยบายในการตรวจสอบใหเ้กิดความโปร่งใส โดยเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ เพื�อผลประโยชนส์งูสุดของผูมี้

ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย และควรทบทวนนโยบาย และการปฏิบตัิตามนโยบายตามหน่วยงานกาํกบัดแูล อย่างเหมาะสม 

และทนัเหตกุารณอ์ยา่งสมํ�าเสมอ!

! #.#.%!จรยิธรรมธุรกิจ คูมื่อจรรยาบรรณ สาํหรบักรรมการผูบ้รหิาร และพนกังาน!

! คณะกรรมการของบรษิัท มีหนา้ที�กาํกบัดแูลใหฝ่้ายบรหิารจดัทาํจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกิจ พรอ้มทั�ง

เผยแพรเ่พื�อส่งเสริมใหพ้นกังานทกุคนมีมาตรฐาน และมีจิตสาํนกึดา้นจริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิ

อยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหภ้ารกิจของบรษิัทฯ บรรลเุปา้หมายดว้ยพื �นฐานของคณุธรรม ความซื�อสตัยส์จุรติ และมีความ

โปรง่ใส โดยมีกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูประพฤตตินเป็นแบบอยา่งที�ดี!

!
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! ! !." การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท#

! ! บรษิัทฯ กาํหนดใหค้ณะกรรมการบรษิัท มีการประชมุอยา่งนอ้ยปีละ " ครั�ง โดยการประชมุแตล่ะครั�งจะ

กําหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจน รวมทั�งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้

คณะกรรมการไดมี้เวลาศกึษาและพิจารณาล่วงหนา้อย่างนอ้ย!#!วนัทาํการก่อนวนัประชมุ การพิจารณาวาระตา่งๆ 

จะเปิดโอกาสใหก้รรมการมีการแสดงความเห็นอยา่งอิสระและเพียงพอ โดยมีประธานกรรมการเป็นผูด้แูลใหใ้ชเ้วลา

ในการประชมุอย่างเหมาะสม และส่งเสริมใหก้รรมการทกุคนเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ $# ของจาํนวนการ

ประชมุคณะกรรมการบริษัทที�จดัขึ �นในรอบปี และในกรณีที�บริษัทฯ ไม่ไดมี้การประชุมทกุเดือน บริษัทฯ ควรส่งผล

การดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการทราบในเดือนที�ไมไ่ดมี้การประชมุ เพื�อใหค้ณะกรรมการสามารถกาํกบั ควบคมุ และ

ดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการไดอ้ย่างต่อเนื�องและทันการ โดยไดร้ายงานจาํนวนครั�งการเข้าประชุมของ

คณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปี!

! ! ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท จะมีฝ่ายบรหิารเขา้รว่มประชมุเพื�อรายงานชี �แจง หรือเสนอเรื�องใน

สว่นที�ตนเองรบัผิดชอบโดยตรง!

! ! นอกจากนี� ยงัมีการประชุมเฉพาะเรื�องของคณะกรรมการชุดย่อยอีกปีละหลายครั�ง  ตามวาระหนา้ที�

ความรบัผิดชอบและความจาํเป็น เพื�อใหง้านลลุว่งตามเปา้หมาย!

! ! อนึ�ง ระหว่างคณะกรรมการเอง จะมีการประชมุอย่างไม่เป็นทางการเพื�อพบปะ ปรึกษาหารือในเรื�อง

ต่างๆ เมื�อเห็นสมควรก็ได้ และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย และควรสนับสนุนให้

คณะกรรมการเขา้ถึงสารสนเทศที�จาํเป็นเพิ�มเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ เลขานกุารบริษัท หรือผูบ้ริหารอื�นที�ไดร้บั

มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที�กาํหนด!

! ! ในปี %#"%!ไดมี้กาํหนดตารางการประชมุกรรมการประจาํปี!%#"& เป็นการล่วงหนา้ (ตารางการประชมุ

นี � อาจมีการเปลี�ยนแปลงได)้ โดยไมร่วมการประชมุวาระพิเศษ ดงันี �!

! วนัที� '(!กมุภาพนัธ ์%#"&! ! เวลา  )*.))!น.! ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ!

! ! ! ! ! ! ! เวลา  ').&)!น.! ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง!

! ! ! ! ! ! ! เวลา  '&.))!น.! ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ! !

! วนัที�!& เมษายน %#"&! ! เวลา  ').))!น.! ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี %#"&! !

! วนัที�!'%!พฤษภาคม!%#"&! ! เวลา  )*.))!น.! ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ!

! ! ! ! ! ! ! เวลา  ').&)!น.! ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง!

! ! ! ! ! ! ! เวลา  '&.))!น.! ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ!

! วนัที�!'' สิงหาคม!%#"&! ! เวลา  )*.))!น.! ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ!

! ! ! ! ! ! ! เวลา  ').&)!น.! ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง!

! ! ! ! ! ! ! เวลา  '&.))!น.! ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ!

  

! วนัที�!"#!พฤศจิกายน!$%&'! ! เวลา  #(.##!น.! ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ!

! ! ! ! ! ! ! เวลา  "#.'#!น.! ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง!

! ! ! ! ! ! ! เวลา  "'.##!น.! ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ!

! ! !."#การประเมินผลการปฎิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร#

! ! บรษิัทฯ กาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ()*+,!-..*../*01) 

และคณะกรรมการชดุย่อย รวมทั�งการประเมินผลงานทั�งคณะ และผูบ้ริหาร เพื�อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการ

ปฏิบตัิงานในหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารอย่างสมํ�าเสมอ และการเปรียบเทียบการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการบรษิัท วา่ไดด้าํเนินการตามนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี ที�ไดอ้นมุตัิไวแ้ละ/หรือตามแนวปฏิบตัิที�

ดี (2334! 5678198*.) หรือไม่ เพื�อปรบัปรุงการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายที�

กาํหนดไว ้และเพื�อใหค้ณะกรรมการบรษิัท รว่มกนัพิจารณาผลงาน ปัญหาแนวทางเพื�อการปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป !

! ! การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั�งคณะ และรายบุคคล #

! ! แบ่งการประเมินเป็น & หัวข้อ หลัก ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ !!!!!!!!!!!!!

(") โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ ($) บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (') การ

ประชุมคณะกรรมการ (:) การทาํหนา้ที�ของกรรมการ (%) ความสมัพนัธก์ับฝ่ายจัดการ (&) การพฒันาตนเองของ 

กรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร!

โดยมีกระบวนการในการประเมินดงันี � !

! ". ดาํเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของคณะกรรมการบรษิัทแบบทั�งคณะ และรายบคุคล 

อยา่งนอ้ยปีละ " ครั�ง !

! $. เลขานกุารบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของคณะกรรมการ บริษัท

ต่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพื�อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน !

! '. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนเสนอผลและแนวทางทางการพฒันาปรบัปรุง ประสิทธิภาพ

การดาํเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท!

! การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั�งคณะ#

! โดยมีกระบวนการในการประเมินดงันี � !

! ". ดาํเนินการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการชดุยอ่ยแบบทั�งคณะ อยา่งนอ้ยปีละ " ครั�ง !

! $. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ต่อ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื�อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน !

! '. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอผลการประเมินและแนวทางทางการ ปรบัปรุงเพิ�ม

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของคณะ กรรมการชดุยอ่ยทกุชดุตอ่คณะกรรมการบรษิัท!
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! ! !." การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท#

! ! บรษิัทฯ กาํหนดใหค้ณะกรรมการบรษิัท มีการประชมุอยา่งนอ้ยปีละ " ครั�ง โดยการประชมุแตล่ะครั�งจะ

กําหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจน รวมทั�งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้

คณะกรรมการไดมี้เวลาศกึษาและพิจารณาล่วงหนา้อย่างนอ้ย!#!วนัทาํการก่อนวนัประชมุ การพิจารณาวาระตา่งๆ 

จะเปิดโอกาสใหก้รรมการมีการแสดงความเห็นอยา่งอิสระและเพียงพอ โดยมีประธานกรรมการเป็นผูด้แูลใหใ้ชเ้วลา

ในการประชมุอย่างเหมาะสม และส่งเสริมใหก้รรมการทกุคนเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ $# ของจาํนวนการ

ประชมุคณะกรรมการบริษัทที�จดัขึ �นในรอบปี และในกรณีที�บริษัทฯ ไม่ไดมี้การประชุมทกุเดือน บริษัทฯ ควรส่งผล

การดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการทราบในเดือนที�ไมไ่ดมี้การประชมุ เพื�อใหค้ณะกรรมการสามารถกาํกบั ควบคมุ และ

ดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการไดอ้ย่างต่อเนื�องและทันการ โดยไดร้ายงานจาํนวนครั�งการเข้าประชุมของ

คณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปี!

! ! ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท จะมีฝ่ายบรหิารเขา้รว่มประชมุเพื�อรายงานชี �แจง หรือเสนอเรื�องใน

สว่นที�ตนเองรบัผิดชอบโดยตรง!

! ! นอกจากนี� ยงัมีการประชุมเฉพาะเรื�องของคณะกรรมการชุดย่อยอีกปีละหลายครั�ง  ตามวาระหนา้ที�

ความรบัผิดชอบและความจาํเป็น เพื�อใหง้านลลุว่งตามเปา้หมาย!

! ! อนึ�ง ระหว่างคณะกรรมการเอง จะมีการประชมุอย่างไม่เป็นทางการเพื�อพบปะ ปรึกษาหารือในเรื�อง

ต่างๆ เมื�อเห็นสมควรก็ได้ และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย และควรสนับสนุนให้

คณะกรรมการเขา้ถึงสารสนเทศที�จาํเป็นเพิ�มเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ เลขานกุารบริษัท หรือผูบ้ริหารอื�นที�ไดร้บั

มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที�กาํหนด!

! ! ในปี %#"%!ไดมี้กาํหนดตารางการประชมุกรรมการประจาํปี!%#"& เป็นการล่วงหนา้ (ตารางการประชมุ

นี � อาจมีการเปลี�ยนแปลงได)้ โดยไมร่วมการประชมุวาระพิเศษ ดงันี �!

! วนัที� '(!กมุภาพนัธ ์%#"&! ! เวลา  )*.))!น.! ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ!

! ! ! ! ! ! ! เวลา  ').&)!น.! ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง!

! ! ! ! ! ! ! เวลา  '&.))!น.! ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ! !

! วนัที�!& เมษายน %#"&! ! เวลา  ').))!น.! ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี %#"&! !

! วนัที�!'%!พฤษภาคม!%#"&! ! เวลา  )*.))!น.! ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ!

! ! ! ! ! ! ! เวลา  ').&)!น.! ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง!

! ! ! ! ! ! ! เวลา  '&.))!น.! ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ!

! วนัที�!'' สิงหาคม!%#"&! ! เวลา  )*.))!น.! ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ!

! ! ! ! ! ! ! เวลา  ').&)!น.! ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง!

! ! ! ! ! ! ! เวลา  '&.))!น.! ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ!

  

! วนัที�!"#!พฤศจิกายน!$%&'! ! เวลา  #(.##!น.! ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ!

! ! ! ! ! ! ! เวลา  "#.'#!น.! ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง!

! ! ! ! ! ! ! เวลา  "'.##!น.! ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ!

! ! !."#การประเมินผลการปฎิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร#

! ! บรษิัทฯ กาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ()*+,!-..*../*01) 

และคณะกรรมการชดุย่อย รวมทั�งการประเมินผลงานทั�งคณะ และผูบ้ริหาร เพื�อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการ

ปฏิบตัิงานในหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารอย่างสมํ�าเสมอ และการเปรียบเทียบการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการบรษิัท วา่ไดด้าํเนินการตามนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี ที�ไดอ้นมุตัิไวแ้ละ/หรือตามแนวปฏิบตัิที�

ดี (2334! 5678198*.) หรือไม่ เพื�อปรบัปรุงการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายที�

กาํหนดไว ้และเพื�อใหค้ณะกรรมการบรษิัท รว่มกนัพิจารณาผลงาน ปัญหาแนวทางเพื�อการปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป !

! ! การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั�งคณะ และรายบุคคล #

! ! แบ่งการประเมินเป็น & หัวข้อ หลัก ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก ่!!!!!!!!!!!!!

(") โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ ($) บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (') การ

ประชุมคณะกรรมการ (:) การทาํหนา้ที�ของกรรมการ (%) ความสมัพนัธก์ับฝ่ายจัดการ (&) การพฒันาตนเองของ 

กรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร!

โดยมีกระบวนการในการประเมินดงันี � !

! ". ดาํเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของคณะกรรมการบรษิัทแบบทั�งคณะ และรายบคุคล 

อยา่งนอ้ยปีละ " ครั�ง !

! $. เลขานกุารบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของคณะกรรมการ บริษัท

ต่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพื�อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน !

! '. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนเสนอผลและแนวทางทางการพฒันาปรบัปรุง ประสิทธิภาพ

การดาํเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท!

! การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั�งคณะ#

! โดยมีกระบวนการในการประเมินดงันี � !

! ". ดาํเนินการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการชดุยอ่ยแบบทั�งคณะ อยา่งนอ้ยปีละ " ครั�ง !

! $. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ต่อ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื�อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน !

! '. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอผลการประเมินและแนวทางทางการ ปรบัปรุงเพิ�ม

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของคณะ กรรมการชดุยอ่ยทกุชดุตอ่คณะกรรมการบรษิัท!
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! ซึ�งการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการรายบคุคล ในปี !"#! คะแนนที�ไดอ้ยู่ในเกณฑดี์ 

$.%! จากคะแนนเต็ม & หรือ รอ้ยละ '$.(( การประเมินผลการปฎิบัติงานตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 

คะแนนที�ไดอ้ยู่ในเกณฑดี์ $.%& จากคะแนนเต็ม & หรือ รอ้ยละ '$.&% การประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คะแนนที�ไดอ้ยู่ในเกณฑดี์  $.#" จากคะแนนเต็ม & หรือ รอ้ยละ 

').!$ การประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คะแนนที�ไดอ้ยู่ในเกณฑดี์  $.%! 

จากคะแนนเต็ม & หรือ รอ้ยละ '$.(# และ   การประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนที�ไดอ้ยูใ่นเกณฑดี์ $.*$ จากคะแนนเตม็ & หรือ รอ้ยละ '".*$+

! ! !."#ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท#

+ + คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผูเ้สนอนโยบายคา่ตอบแทนที�เหมาะสม และเป็นธรรม 

โดยเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนของบริษัทอื�นในธุรกิจเดียวกนั ประสบการณ ์ขอบเขตบทบาท และความรบัผิดชอบ

กรรมการที�ไดม้อบหมายหนา้ที� และความรบัผิดชอบเพิ�มขึ �น และบริษัทฯ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงาน

ประจาํปี +

! ! การอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และผูบ้รหิารกาํหนดไวด้งันี �+

), คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากหน้าที�ความ

รบัผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงาน และผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการ

สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน+

!, ผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นมุตัคิา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจาํทกุปี ซึ�งไดพ้ิจารณาจากหนา้ที�

และความรบัผิดชอบ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

  

! คา่ตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทฯ ประจาํปี !"#! เป็นรายบคุคลมีรายละเอียดดงันี � $

$

! หมายเหต ุ:   คา่ตอบแทนกรรมการบรษิัททกุรูปแบบไดร้บัการอนมุตัจิากผูถื้อหุน้เป็นประจาํทกุปี !

! ! !."#การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร !

คณะกรรมการบรษิัท กาํหนดนโยบายการพฒันากรรมการ และผูบ้รหิาร เพื�อเพิ�มพนูพฒันาความรูค้วาม

เขา้ใจและทักษะของกรรมการ และผูบ้ริหาร ทั�งในลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และหลักสูตรอื�นๆ ที�จาํเป็นต่อ  การ

ปฏิบตัิหนา้ที�อย่างต่อเนื�อง โดยสนบัสนนุใหก้รรมการเขา้อบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หรือ

หนว่ยงานอื�นตามความเหมาะสม โดยกาํหนดรูปแบบ และวิธีพฒันาดงักล่าว ทั�งจากการปฐมนิเทศ การไดร้บัขอ้มลู 

ขา่วสาร และความรู ้ที�จาํเป็นตอ่การปฏิบตัิหนา้ที�ใหก้รรมการบริษัท กรรมการใหม่ ผูบ้ริหาร และผูเ้กี�ยวขอ้งในระบบ

การกาํกบัดแูลกิจการที�ดีของบรษิัทฯ เพื�อใหมี้การปรบัปรุงอยา่งตอ่เนื�อง$

การปฐมนิเทศกรรมการใหม$่

คณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื�อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใน

ธุรกิจ และการดาํเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื�อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที�ของกรรมการ 

ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที� จะ เสริมสรา้งความรูแ้ละมุมมองใหม่ๆ ใหก้ับกรรมการทุกคนทั�งในแง่การกาํกับดูแล

กิจการภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื�อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที�อย่างมี

ประสิทธิภาพของกรรมการใหส้ามารถเขา้ รบัตาํแหน่งไดเ้ร็วที�สดุ โดยมีเลขานกุารบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเรื�อง

ตา่งๆ ดงันี �$

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา รวม

บริษทั บริหาร ตรวจสอบ ความเสี�ยง และพิจารณาคา่ตอบแทน

!"#นายพิพิธ  พิชยัศรทตั ประธานกรรมการ !"#$#%%&&&&&&&&& '!"$%%%&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& )$)*!$#%%&&

$"##นายอนุทิพย  ์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ *"#$%%%&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&& *'!$%%%&&&&&&&&& +)$%%%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& *!$%%%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,'*$%%%&&&&&

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี�ยง

กรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน

%"#นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ กรรมการอิสระ *"#$%%%&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&& *+'$%%%&&&&&&&&& ++$%%%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& *#$%%%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '%,$%%%&&&&&

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง

ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน

&"##นางกณุฑลา  ศศะสมิต กรรมการอิสระ *"#$%%%&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&& *'!$%%%&&&&&&&&& +)$%%%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& *!$%%%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,'*$%%%&&&&&

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี�ยง

กรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน

'"#นายธวชั   อึ�งสุประเสริฐ กรรมการ *"#$%%%&&&&&&&&& '!"$%%%&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& )$%*!$%%%&&

("#นายสจัจา   เจนธรรมนุกลู กรรมการ *"#$%%%&&&&&&&&& '!"$%%%&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& )$%*!$%%%&&

)"#นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผูจ้ดัการ *"#$%%%&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& *"#$%%%&&&&&

คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ

รายชื�อ คณะกรรมการบริษทั
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! ซึ�งการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการรายบคุคล ในปี !"#! คะแนนที�ไดอ้ยู่ในเกณฑดี์ 

$.%! จากคะแนนเต็ม & หรือ รอ้ยละ '$.(( การประเมินผลการปฎิบัติงานตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 

คะแนนที�ไดอ้ยู่ในเกณฑดี์ $.%& จากคะแนนเต็ม & หรือ รอ้ยละ '$.&% การประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คะแนนที�ไดอ้ยู่ในเกณฑดี์  $.#" จากคะแนนเต็ม & หรือ รอ้ยละ 

').!$ การประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คะแนนที�ไดอ้ยู่ในเกณฑดี์  $.%! 

จากคะแนนเต็ม & หรือ รอ้ยละ '$.(# และ   การประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนที�ไดอ้ยูใ่นเกณฑดี์ $.*$ จากคะแนนเตม็ & หรือ รอ้ยละ '".*$+

! ! !."#ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท#

+ + คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผูเ้สนอนโยบายคา่ตอบแทนที�เหมาะสม และเป็นธรรม 

โดยเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนของบริษัทอื�นในธุรกิจเดียวกนั ประสบการณ ์ขอบเขตบทบาท และความรบัผิดชอบ

กรรมการที�ไดม้อบหมายหนา้ที� และความรบัผิดชอบเพิ�มขึ �น และบริษัทฯ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงาน

ประจาํปี +

! ! การอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และผูบ้รหิารกาํหนดไวด้งันี �+

), คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากหน้าที�ความ

รบัผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงาน และผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการ

สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน+

!, ผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นมุตัคิา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจาํทกุปี ซึ�งไดพ้ิจารณาจากหนา้ที�

และความรบัผิดชอบ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

  

! คา่ตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทฯ ประจาํปี !"#! เป็นรายบคุคลมีรายละเอียดดงันี � $

$

! หมายเหต ุ:   คา่ตอบแทนกรรมการบรษิัททกุรูปแบบไดร้บัการอนมุตัจิากผูถื้อหุน้เป็นประจาํทกุปี !

! ! !."#การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร !

คณะกรรมการบรษิัท กาํหนดนโยบายการพฒันากรรมการ และผูบ้รหิาร เพื�อเพิ�มพนูพฒันาความรูค้วาม

เขา้ใจและทักษะของกรรมการ และผูบ้ริหาร ทั�งในลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และหลักสูตรอื�นๆ ที�จาํเป็นต่อ  การ

ปฏิบตัิหนา้ที�อย่างต่อเนื�อง โดยสนบัสนนุใหก้รรมการเขา้อบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หรือ

หนว่ยงานอื�นตามความเหมาะสม โดยกาํหนดรูปแบบ และวิธีพฒันาดงักล่าว ทั�งจากการปฐมนิเทศ การไดร้บัขอ้มลู 

ขา่วสาร และความรู ้ที�จาํเป็นตอ่การปฏิบตัิหนา้ที�ใหก้รรมการบริษัท กรรมการใหม่ ผูบ้ริหาร และผูเ้กี�ยวขอ้งในระบบ

การกาํกบัดแูลกิจการที�ดีของบรษิัทฯ เพื�อใหมี้การปรบัปรุงอยา่งตอ่เนื�อง$

การปฐมนิเทศกรรมการใหม$่

คณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื�อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใน

ธุรกิจ และการดาํเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื�อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที�ของกรรมการ 

ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที� จะ เสริมสรา้งความรูแ้ละมุมมองใหม่ๆ ใหก้ับกรรมการทุกคนทั�งในแง่การกาํกับดูแล

กิจการภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื�อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที�อย่างมี

ประสิทธิภาพของกรรมการใหส้ามารถเขา้ รบัตาํแหน่งไดเ้ร็วที�สดุ โดยมีเลขานกุารบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเรื�อง

ตา่งๆ ดงันี �$

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา รวม

บริษทั บริหาร ตรวจสอบ ความเสี�ยง และพิจารณาคา่ตอบแทน

!"#นายพิพิธ  พิชยัศรทตั ประธานกรรมการ !"#$#%%&&&&&&&&& '!"$%%%&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& )$)*!$#%%&&

$"##นายอนุทิพย  ์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ *"#$%%%&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&& *'!$%%%&&&&&&&&& +)$%%%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& *!$%%%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,'*$%%%&&&&&

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี�ยง

กรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน

%"#นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ กรรมการอิสระ *"#$%%%&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&& *+'$%%%&&&&&&&&& ++$%%%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& *#$%%%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '%,$%%%&&&&&

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง

ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน

&"##นางกณุฑลา  ศศะสมิต กรรมการอิสระ *"#$%%%&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&& *'!$%%%&&&&&&&&& +)$%%%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& *!$%%%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,'*$%%%&&&&&

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี�ยง

กรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน

'"#นายธวชั   อึ�งสุประเสริฐ กรรมการ *"#$%%%&&&&&&&&& '!"$%%%&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& )$%*!$%%%&&

("#นายสจัจา   เจนธรรมนุกลู กรรมการ *"#$%%%&&&&&&&&& '!"$%%%&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& )$%*!$%%%&&

)"#นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผูจ้ดัการ *"#$%%%&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& *"#$%%%&&&&&

คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ

รายชื�อ คณะกรรมการบริษทั
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!. เรื�องที�ควรทราบ: โครงสรา้งธุรกิจ และโครงสรา้งกรรมการขอบเขตอาํนาจหนา้ที�กฎหมายที�ควรทราบ "

#. ความรูท้ั�วไปของธุรกิจ แนวทางการดาํเนินงาน และเยี�ยมชมกระบวนการผลิต"

$. จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการผู้อาํนวยการ เ พื�อสอบถามข้อมูลเชิงลึก

เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ "

ในปี #%&# บริษัทฯ ไม่ไดมี้การสรรหากรรมการใหม่ แต่เพื�อใหก้รรมการไดร้บัทราบขอ้มูลข่าวสารที�เป็น

ปัจจบุนั จงึได ้อบรมและใหค้วามรูอ้ยา่งตอ่เนื�อง"

! รายการระหว่างกันในรอบปี !"#! !

$
$

รายการระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั !มหาชน"

จาํนวนเงิน !ลา้นบาท"

ปี #$%& ปี #$%#

บริษทัฯ จ่ายดอกเบี�ย บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั !มหาชน"'เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั ()*%''''''''''''''''''' +),,'''''''''''''''''''

บริษทั เพียวสมัมากร รับรายไดจ้ากการให้บริการพืนที�ส่วนกลางสาํนักงาน ()$&''''''''''''''''''' ()+#'''''''''''''''''''

ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

!บริษทัยอ่ย"

รายการระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั

ปี #$%& ปี #$%#

บริษทัฯ รับรายไดจ้ากการให้เช่าที�ดิน นายสจัจา เจนธรรมนุกลู กรรมการของบริษทั เป็นกรรมการของ &)#-''''''''''''''''''' &)+*'''''''''''''''''''

จ่ายคา่นํ�ามนั บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั ()#.''''''''''''''''''' ()#('''''''''''''''''''

บริษทั เพียวสมัมากร รับรายไดจ้ากการให้เช่าสาํนักงาน &)++''''''''''''''''''' &)$+'''''''''''''''''''

ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั รับรายไดจ้ากการให้บริการพืนที�ส่วนกลางสาํนักงาน .)++''''''''''''''''''' &)&+'''''''''''''''''''

!บริษทัยอ่ย"

รายการระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั แอสเซท โปร กรุ๊ป จาํกดั

ปี #$%& ปี #$%#

บริษทั สมัมากร พลสั จ่ายดอกเบี�ย บริษทั แอสเซท โปร กรุ๊ป จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัยอ่ย ()$%''''''''''''''''''' ()+*'''''''''''''''''''

จาํกดั !บริษทัยอ่ย" คา่บริหารจดัการ /'''''''''''''''''''' -)(('''''''''''''''''''

คา่ค ํ�าประกนั /'''''''''''''''''''' ()&$'''''''''''''''''''

ลกัษณะรายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์
จาํนวนเงิน !ลา้นบาท"

จาํนวนเงิน !ลา้นบาท"

ลกัษณะรายการ

ลกัษณะรายการ

ลกัษณะความสมัพนัธ์

ลกัษณะความสมัพนัธ์

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ!
"#$%"&!'"%(!&)#!*+,-&!.%((-&&##!
!

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติหนา้ที�ตามขอบเขต หน้าที�และความรบัผิดชอบตามกฎบตัรที�อนุมัติโดย

คณะกรรมการบรษิัท ซึ�งสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย!
ในรอบปีบญัชี "#$" คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการรวม % ท่าน คือ นายธวชัชยั ช่องดารากุล 

ทาํหนา้ที�เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอนทุิพย ์ไกรฤกษ ์และนางกณุฑลา ศศะสมิต ทาํหนา้ที�เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ�งไดป้ฏิบตัิหนา้ที�อย่างเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชมุรวมทั�งสิ �น $ ครั�ง โดยมีวาระ

การประชมุรว่มกนัระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้รว่มประชมุดว้ย & ครั�ง เพื�อ

พิจารณาขอ้เสนอแนะเกี�ยวกับระบบควบคุมภายใน และแผนการตรวจสอบบญัชีประจาํปี "#$"!  ของ บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย และกรรมการตรวจสอบทุกท่านเขา้รว่มประชมุครบองคป์ระชุม โดยเป็นการร่วมประชุมกับผูบ้ริหาร ผูส้อบ

บญัชี !
ผูต้รวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม ซึ�งสรุปสาระสาํคญัของการปฏิบตังิาน ไดด้งันี �!
&. งบการเงิน   คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 

"#$" ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท รว่มกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี โดยไดส้อบถามและรบัฟังคาํชี �แจง ใน

เรื�องความถูกตอ้ง รายละเอียดครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ�งคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวา่งบการเงินดงักลา่วมีความถกูตอ้งตามที�ควรจะเนน้ในสาระสาํคญัตาม

มาตรฐานการบญัชี และมีการเปิดเผยขอ้มูลที�สาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผูส้อบบญัชี

แสดงความคดิเห็นตอ่งบการเงินแบบไมมี่เงื�อนไข !
". รายการระหวา่งกนั   คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูรายการระหว่างกนั และรายการ

ที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ซึ�งผูส้อบบญัชีมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนักบับคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ได!้
ถกูเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินแลว้ และคณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชี รวมทั�งมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นไปตามเงื�อนไขธุรกิจการคา้ปกติทั�วไป และ

เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท รวมทั�งมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้งและ

ครบถว้น ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ!
%. ระบบการควบคมุภายใน และการบริหารความเสี�ยง   คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายงานการ

ตรวจสอบภายในและความคืบหน้าของการดาํเนินงานเป็นรายไตรมาส ตามแผนงานที�ได้รับอนุมัติ พร้อมทั�งให้

ขอ้เสนอแนะกบับริษัท!เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที�ปรกึษาธุรกิจ จาํกดั ซึ�งเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ขึ �นตรงตอ่

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบตัิงานใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการติดตามและดาํเนินการแกไ้ขในประเด็น

ที�มีนยัสาํคญัอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อใหห้น่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท มีระบบการควบคมุภายในที�
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ!
"#$%"&!'"%(!&)#!*+,-&!.%((-&&##!
!

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติหนา้ที�ตามขอบเขต หน้าที�และความรบัผิดชอบตามกฎบตัรที�อนุมัติโดย

คณะกรรมการบรษิัท ซึ�งสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย!
ในรอบปีบญัชี "#$" คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการรวม % ท่าน คือ นายธวชัชยั ช่องดารากุล 

ทาํหนา้ที�เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอนทุิพย ์ไกรฤกษ ์และนางกณุฑลา ศศะสมิต ทาํหนา้ที�เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ�งไดป้ฏิบตัิหนา้ที�อย่างเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชมุรวมทั�งสิ �น $ ครั�ง โดยมีวาระ

การประชมุรว่มกนัระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้รว่มประชมุดว้ย & ครั�ง เพื�อ

พิจารณาขอ้เสนอแนะเกี�ยวกับระบบควบคุมภายใน และแผนการตรวจสอบบญัชีประจาํปี "#$"!  ของ บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย และกรรมการตรวจสอบทุกท่านเขา้รว่มประชมุครบองคป์ระชุม โดยเป็นการร่วมประชุมกับผูบ้ริหาร ผูส้อบ

บญัชี !
ผูต้รวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม ซึ�งสรุปสาระสาํคญัของการปฏิบตังิาน ไดด้งันี �!
&. งบการเงิน   คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 

"#$" ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท รว่มกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี โดยไดส้อบถามและรบัฟังคาํชี �แจง ใน

เรื�องความถูกตอ้ง รายละเอียดครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ�งคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวา่งบการเงินดงักลา่วมีความถกูตอ้งตามที�ควรจะเนน้ในสาระสาํคญัตาม

มาตรฐานการบญัชี และมีการเปิดเผยขอ้มูลที�สาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผูส้อบบญัชี

แสดงความคดิเห็นตอ่งบการเงินแบบไมมี่เงื�อนไข !
". รายการระหวา่งกนั   คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูรายการระหว่างกนั และรายการ

ที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ซึ�งผูส้อบบญัชีมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนักบับคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ได!้
ถกูเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินแลว้ และคณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชี รวมทั�งมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นไปตามเงื�อนไขธุรกิจการคา้ปกติทั�วไป และ

เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท รวมทั�งมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้งและ

ครบถว้น ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ!
%. ระบบการควบคมุภายใน และการบริหารความเสี�ยง   คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายงานการ

ตรวจสอบภายในและความคืบหน้าของการดาํเนินงานเป็นรายไตรมาส ตามแผนงานที�ได้รับอนุมัติ พร้อมทั�งให้

ขอ้เสนอแนะกบับริษัท!เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที�ปรกึษาธุรกิจ จาํกดั ซึ�งเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ขึ �นตรงตอ่

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบตัิงานใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการติดตามและดาํเนินการแกไ้ขในประเด็น

ที�มีนยัสาํคญัอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อใหห้น่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท มีระบบการควบคมุภายในที�
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เหมาะสม รวมทั�งสอบทานนโยบายแนวทางการบริหารความเสี�ยง ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนัของบริษัทฯ ทั�ง

ในดา้นคดีความ และการดาํเนินธุรกิจในอนาคต ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ไดมี้การควบคุม

ภายในและการบริหารความเสี�ยงที�เพียงพอ มีประสิทธิผล และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของ

บรษิัท เป็นไปอยา่งอิสระเพียงพอ และเหมาะสม!
". การปฏิบตัติามขอ้กาํหนดของกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ย

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์กฎเกณฑแ์ละข้อบังคับของคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ !!!!!!
และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท !!!!!!!!!!! 
ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯมีการปฏิบัติตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องและไม่พบประเด็นที�เป็น

สาระสาํคญั!
โดยในปี #$%# คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้มตเิห็นชอบในการเขา้ทาํธุรกรรมเกี�ยวกบัการไดม้าและจาํหน่ายไป

ซึ�งสินทรพัยร์ะหว่างบริษัทและหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯกับกองทรสัตเ์ป็นระยะเวลา &' ปี โดยไดพ้ิจารณาขนาด

ธุรกรรมการจาํหน่ายทรพัยส์ินมีขนาดรายการไม่เกิน (,('$ ลา้นบาท หรือคิดเป็นประมาณรอ้ยละ #".&( ซึ�งจัดเป็น

รายการจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัยป์ระเภทที� # ตามที�กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื�อใหบ้ริษัทฯ จดัทาํรายงานและเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัการทาํรายการ

ดงักลา่วใหก้บัผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งครบถว้นตามประกาศรายการไดม้าหรือจาํหนา่ยไปฯ!
$. การคดัเลือกและแต่งตั�งผูส้อบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการปฏิบตัิงานในปีที�ผ่านมา 

รวมถึงความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ความน่าเชื�อถือ และความเพียงพอของทรพัยากร รวมถึง การประเมินความ

เป็นอิสระและคณุภาพงานของผูส้อบบญัชีในรอบปีที�ผ่านมา สาํหรบัคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีนั�น ไดพ้ิจารณาถึงขอบเขต

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํนักงานอื�น  เห็นว่ามีความเหมาะสม จึงเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัทฯ เพื�อขออนมุตัใินที�ประชมุผูถื้อหุน้ โดยคดัเลือกบรษิัทสาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชี

ของบรษิัทฯ ประจาํปี #$%#!
%. การกาํกบัดแูลกิจการที�ดี บรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญัในการบรหิารงานตามหลกัการของการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํกับดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ และถูกตอ้ง รวมทั�ง ส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ !!!!!!!!! 
มีระบบธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที�ดี เพื�อใหมี้ความโปร่งใส และมีจริยธรรม ก่อใหเ้กิดความเชื�อมั�นแก่ผูถื้อหุน้ !!!!!!!!!
ผูล้งทุน พนกังาน และ! ผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั�ง ไดส้อบทานวิธีการรายงานส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามที�พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด!
โดยสรุปในภาพรวมแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบตัิหนา้ที�อยู่ในเกณฑดี์มาก ครบถว้นตามที�ระบไุวใ้น

กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบที�ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเห็นว่า บริษัทฯ ถือนโยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการที� ดี และมีมาตรฐานเป็นสาํคัญ มีผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิ ภาพเพียงพอ และไม่พบ

ขอ้บกพรอ่งอยา่งเป็นสาระสาํคญั มีการบรหิารความเสี�ยงที�เพียงพอ มีประสิทธิผล การจดัทาํงบการเงิน และการเปิดเผย

ขอ้มูลทางการเงินทาํขึ �นอย่างครบถ้วน ถูกตอ้ง และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที�รบัรองโดยทั�วไป มีการเปิดเผย

รายการระหว่างกนัที�อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั�งมีการปฏิบตัิตาม

กฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง!
!

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ!
!
!

(นายธวชัชยั ชอ่งดารากลุ)!
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ!
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เหมาะสม รวมทั�งสอบทานนโยบายแนวทางการบริหารความเสี�ยง ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนัของบริษัทฯ ทั�ง

ในดา้นคดีความ และการดาํเนินธุรกิจในอนาคต ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ไดมี้การควบคุม

ภายในและการบริหารความเสี�ยงที�เพียงพอ มีประสิทธิผล และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของ

บรษิัท เป็นไปอยา่งอิสระเพียงพอ และเหมาะสม!
". การปฏิบตัติามขอ้กาํหนดของกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ย

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์กฎเกณฑแ์ละข้อบังคับของคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ !!!!!!
และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท !!!!!!!!!!! 
ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯมีการปฏิบัติตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องและไม่พบประเด็นที�เป็น

สาระสาํคญั!
โดยในปี #$%# คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้มตเิห็นชอบในการเขา้ทาํธุรกรรมเกี�ยวกบัการไดม้าและจาํหน่ายไป

ซึ�งสินทรพัยร์ะหว่างบริษัทและหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯกับกองทรสัตเ์ป็นระยะเวลา &' ปี โดยไดพ้ิจารณาขนาด

ธุรกรรมการจาํหน่ายทรพัยสิ์นมีขนาดรายการไม่เกิน (,('$ ลา้นบาท หรือคิดเป็นประมาณรอ้ยละ #".&( ซึ�งจัดเป็น

รายการจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัยป์ระเภทที� # ตามที�กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื�อใหบ้ริษัทฯ จดัทาํรายงานและเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัการทาํรายการ

ดงักลา่วใหก้บัผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งครบถว้นตามประกาศรายการไดม้าหรือจาํหนา่ยไปฯ!
$. การคดัเลือกและแต่งตั�งผูส้อบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการปฏิบตัิงานในปีที�ผ่านมา 

รวมถึงความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ความน่าเชื�อถือ และความเพียงพอของทรพัยากร รวมถึง การประเมินความ

เป็นอิสระและคณุภาพงานของผูส้อบบญัชีในรอบปีที�ผ่านมา สาํหรบัคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีนั�น ไดพ้ิจารณาถึงขอบเขต

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาํนักงานอื�น  เห็นว่ามีความเหมาะสม จึงเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัทฯ เพื�อขออนมุตัใินที�ประชมุผูถื้อหุน้ โดยคดัเลือกบรษิัทสาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชี

ของบรษิัทฯ ประจาํปี #$%#!
%. การกาํกบัดแูลกิจการที�ดี บรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญัในการบรหิารงานตามหลกัการของการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํกับดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ และถูกตอ้ง รวมทั�ง ส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ !!!!!!!!! 
มีระบบธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที�ดี เพื�อใหมี้ความโปร่งใส และมีจริยธรรม ก่อใหเ้กิดความเชื�อมั�นแก่ผูถื้อหุน้ !!!!!!!!!
ผูล้งทุน พนกังาน และ! ผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั�ง ไดส้อบทานวิธีการรายงานส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามที�พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด!
โดยสรุปในภาพรวมแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบตัิหนา้ที�อยู่ในเกณฑดี์มาก ครบถว้นตามที�ระบไุวใ้น

กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบที�ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเห็นว่า บริษัทฯ ถือนโยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการที� ดี และมีมาตรฐานเป็นสาํคัญ มีผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิ ภาพเพียงพอ และไม่พบ

ขอ้บกพรอ่งอยา่งเป็นสาระสาํคญั มีการบรหิารความเสี�ยงที�เพียงพอ มีประสิทธิผล การจดัทาํงบการเงิน และการเปิดเผย

ขอ้มูลทางการเงินทาํขึ �นอย่างครบถ้วน ถูกตอ้ง และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที�รบัรองโดยทั�วไป มีการเปิดเผย

รายการระหว่างกนัที�อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั�งมีการปฏิบตัิตาม

กฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง!
!

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ!
!
!

(นายธวชัชยั ชอ่งดารากลุ)!
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ!
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITIES  
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS 
 
 คณะกรรมการบริษัท สัมมากร จาํกัด (มหาชน) ตระหนักถึงภาระหน้าที�และความรบัผิดชอบในฐานะ
คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที�มีต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ�งไดจ้ดัทาํขึ �นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรบัเปลี�ยนอย่างต่อเนื�อง เพื�อความโปร่งใสและเพื�อรกัษาผลประโยชนข์อง      
ผูถื้อหุน้ใหม้ากที�สดุ ทั�งนี �บรษิัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายการบญัชีที�มีความเหมาะสมกบัประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ  
และถือปฏิบตัิอย่างสมํ�าเสมอมาโดยตลอด มีการใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง และใชป้ระมาณการที�ดีที�สุด       
ในการจดัทาํงบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั�งไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลที�เป็นส่วนสาํคญัอย่างเพียงพอในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงิน เพื�อใหง้บการเงินสะทอ้นสถานะทางการเงินของบรษิัทฯ ตามความเป็นจรงิ 

 คณะกรรมการบริษัท ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผิดชอบเกี�ยวกบัการดแูลคณุภาพ
ของงบการเงินและรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคมุ ระบบตรวจสอบภายใน และระบบการ
บริหารความเสี�ยงของบริษัทฯ เพื�อให้มั�นใจไดว้่างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกตอ้ง โปร่งใส มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้องครบถ้วน ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเห็นประกอบไวใ้นรายงาน
ประจาํปีนี �ดว้ยแลว้ 

 คณะกรรมการบรษิัท มีความเห็นวา่งบการเงินและรายงานทางการเงินประจาํปี 2562 ของบริษัทฯ ไดแ้สดง
ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานที�ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั ซึ�งสามารถใหค้วามเชื�อมั�นอย่างมีเหตผุลต่อ
ความนา่เชื�อถือของงบการเงินของบรษิัทฯ แลว้ 

  
 

(นายพิพิธ  พิชยัศรทตั) (นายกิตตพิล ปราโมช ณ อยธุยา) 
ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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ของงบการเงินและรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคมุ ระบบตรวจสอบภายใน และระบบการ
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กฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้องครบถ้วน ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเห็นประกอบไวใ้นรายงาน
ประจาํปีนี �ดว้ยแลว้ 

 คณะกรรมการบรษิัท มีความเห็นวา่งบการเงินและรายงานทางการเงินประจาํปี 2562 ของบริษัทฯ ไดแ้สดง
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(นายพิพิธ  พิชยัศรทตั) (นายกิตตพิล ปราโมช ณ อยธุยา) 
ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ!

!"#$%&'%()*+,$**%

!

ประวัตคิวามเป็นมา!

! บรษัิท สมัมากร จาํกดั (มหาชน) ก่อตั�งมาตั�งแตปี่ พ.ศ. "#$% ดาํเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ประเภท

บา้นจดัสรรเพื�อการอยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั�งแต่ปี พ.ศ. "#$& เป็นการพฒันาโครงการบา้น

เดี�ยวพรอ้มที�ดินเพื�อขายเป็นหลกั จวบจนถึงปัจจุบนัเป็นกว่า #' ปีบริษัทฯ ไดพ้ฒันาโครงการเพื�ออยู่อาศยัและส่งมอบ

บา้นแก่ผูซื้ �อแลว้กว่า ()''' หน่วย โดยบริษัทฯมุ่งเนน้ที�จะพฒันาอสงัหาริมทรพัยที์�มีคณุภาพ เพื�อการอยู่อาศยัที�ดีของ

คนไทยในราคาที�เหมาะสมนอกจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื�อขายแล้ว บริษัทฯ ไดข้ยายธุรกิจเขา้สู่ตลาด

อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทใหเ้ชา่ โดยพฒันาศนูยก์ารคา้ชมุชน ภายใตชื้�อ ศนูยก์ารคา้สมัมากรเพลส (*+,,+-./0!12+34) 

ซึ�งมีที�ตั�งอยู่บนถนนรงัสิตคลอง! "! ถนนรามคาํแหง และถนนราชพฤกษ ์ซึ�งถือไดว้่าเป็นการหารายไดที้�สมํ�าเสมอใหก้ับ
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บริษัทฯ และสรา้งรายไดใ้นระยะยาวใหมี้ความผนัผวนนอ้ยลงอีกทั�งยงัสรา้งเครือข่ายชมุชนใหมี้ความสะดวกสบายใน

การพกัอาศยัอีกดว้ย !

การประกอบธุรกิจ!

! รายไดห้ลกัของบริษัทฯ มาจากการจาํหน่ายโครงการอสังหาริมทรพัยเ์พื�ออยู่อาศยัเป็นหลกั โดยแบ่งเป็น

โครงการแนวราบ โครงการแนวสงู และโครงการอสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการเช่า ในปี พ.ศ. "#$% บริษัทฯไดเ้ปิดตวัโครงการ

ใหม่ &! โครงการ ทาํใหใ้นปี "#$" บริษัทฯ มีโครงการหลกัที�สรา้งรายไดท้ั�งหมด %' โครงการ เป็นโครงการบา้นเดี�ยว # 
โครงการ ไดแ้ก่ โครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์"วงแหวน( โครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์"วงแหวน "(โครงการสัมมากร 

ชยัพฤกษ"์แจง้วฒันะ บนถนนชยัพฤกษต์ดัใหม่, โครงการสมัมากร รงัสิตคลอง ) โซน &!  และโครงการสมัมากร ไพรม)์!

ซึ�งเป็นส่วนดา้นหนา้ของโครงการสมัมากรรงัสิต คลอง )! เดิม โครงการทาวนโ์ฮม * โครงการ ไดแ้ก่ โครงการสมัมากร 

อเวนิว รามอินทรา"วงแหวน บนถนนคูบ้อนใกลห้า้งสรรพสินคา้แฟชั�นไอสแ์ลนด,์ โครงการสมัมากร อเวนิว สุวรรณภูมิ 
และโครงการสมัมากร อเวนิว ชยัพฤกษ์"วงแหวน ตั�งอยู่ติดกบัโครงการสมัมากร ชยัพฤกษ์"วงแหวน โครงการโฮมออฟ

ฟิต %!โครงการ คือ โครงการสมัมากร ออฟฟิศ พารค์ และโครงการคอนโดมีเนียม % โครงการ คือ โครงการสมัมากร เอส

เก้า คอนโดมิเนียม บนถนนรตันาธิเบศร ์บริษัทฯ ยงัคงเนน้พัฒนาโครงการบนพื �นที�ในบริเวณใกลก้ับถนนสายที�เป็น

เสน้ทางหลกัในการเดนิทางและสิ�งอาํนวยความสะดวกตา่งๆ อาทิ รถไฟฟ้า ทางดว่น เป็นตน้!

นโยบายการดาํเนินธุรกิจ !

! บรษิัทฯ มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทที�อยู่อาศยัเพื�อจาํหน่ายอย่างตอ่เนื�อง 

โดยในปี "#$" ยังคงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี โดยมี

เปา้หมายและนโยบายหลกั ๆ ดงันี �!

! มุ่งเนน้พฒันาสินคา้ประเภทบา้นเดี�ยวพรอ้มที�ดินอย่างตอ่เนื�อง ซึ�งบริษัทมีความถนดัทั�งในส่วนของการทาํ

การตลาดในทาํเล และการพฒันาสินคา้ โดยตั�งเปา้หมายเรง่ปิดการขายโครงการปัจจุบนั เพื�อสรา้งสภาพคล่องในการ

ซื �อที�ดนิใหมเ่พื�อพฒันาโครงการใหม่!

! พฒันาโครงการแนวราบประเภทอื�นๆ เพิ�มเติม อาทิเช่น โครงการทาวนโ์ฮม หรือบา้นแฝดในทาํเลใกลเ้มือง

เพื�อรองรบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคที�ตอ้งการที�อยู่อาศยัใกลเ้มืองแตไ่ม่สามารถเป็นเจา้ของบา้นเดี�ยวที�มีราคาสงูขึ �น

ตามราคาของที�ดนิได ้โดยทางบรษิัทมีแผนงานในการเปิดตวัโครงการแนวราบใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนื�องในอนาคต!
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! พฒันาปรบัปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ใหอ้ยู่ในสภาพที�เหมาะสมกับการใชง้าน เมื�อดูแล

รกัษาครบกาํหนดตามโครงการและวิธีการจัดสรรแลว้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดตั�งนิติบุคคลบา้นจัดสรร เพื�อให้

เจา้ของร่วมไดมี้ส่วนร่วมกันในการบริหารจดัการชุมชนดว้ยตนเอง โดยมีสิทธิ�และหนา้ที�ตามกฎหมาย อนัจะนาํมาซึ�ง

ความเขม้แข็งของแตล่ะชมุชนไดเ้ป็นอยา่งดี!

! คุณภาพบา้นที�พรอ้มส่งมอบแก่ผู้ซื �อ บริษัทฯ จัดทีมตรวจสอบคุณภาพงานก่อสรา้งอย่างต่อเนื�องและ

สมํ�าเสมอ เพื�อใหม้ั�นใจวา่ บรษิัทฯ จะสง่มอบบา้นที�มีคณุภาพใหแ้ก่ผูซื้ �อไดต้ามกาํหนดเวลา!

! พฒันาทีมงานบริหารลูกคา้สมัพันธ ์บริการหลงัการขาย และสรา้งกฎระเบียบที�อยู่อาศยัภายในโครงการ

เพื�อความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของสงัคมภายในโครงการในอนาคต!

การพฒันาองคก์ร และบคุลากร!

! ในปี "#$" บริษัทฯ ยังคงให้ความสาํคัญต่อการพัฒนาองคก์รอย่างต่อเนื�อง ทั�งในด้านบุคลากร และ

ระบบปฏิบตัิการ เพื�อใหบ้ริษัทฯ สามารถทาํงานไดอ้ย่างทัดเทียมกับบริษัทชั�นนาํในตลาด โดยกาํหนดเป้าหมายให้

บคุลากรของบริษัทฯ มุ่งเนน้ และใหค้วามสาํคญักบัความพึงพอใจของลกูคา้เป็นหลกัในการทาํงาน บริษัทฯ ไดเ้ตรียม

ความพรอ้มในดา้นโปรแกรมฝึกอบรมใหแ้ก่บคุลากรอย่างต่อเนื�อง เพื�อใหบ้คุลากรมีความเขา้ใจในแนวทางการเติบโต

ทางธุรกิจของบริษัทฯ! ในทิศทางเดียวกัน และยังส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานของบุคลากรทุก

หนว่ยงาน ในขณะที�ระบบปฏิบตักิารที�บรษิัทฯ จะนาํมาประยกุตใ์ชจ้ะตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดความรวดเร็วและถกูตอ้งในการ

ทาํงานระหวา่งฝ่ายมากยิ�งขึ �น โดยนาํเอาเทคโนโลยีและโปรแกรมการทาํงานใหม่ๆมาใชเ้พื�อใหบ้คุลากรสามารถทาํงาน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ!

นอกจากนี�บรษิัทฯ ยงัมีเกณฑก์ารวดัความสาํเรจ็ขององคก์รทั�งสี�ดา้น ตามหลกัการของ %&'&()*!+),-*)&-.!!ไดแ้ก่!

! /. มมุมองดา้นการเงิน (01(&()1&'!2*-34*)516*)!

! ". มมุมองดา้นลกูคา้ (7835,9*-!2*-34*)516*)!

! :. มมุมองดา้นกระบวนการภายใน (;(5*-(&'!2-,)*33!2*-34*)516*)!

! <. มมุมองดา้นการเรียนรูแ้ละการพฒันา (=*&-(1(>!&(.!?-,@5A!2*-34*)516*)!

บรษิัทฯ จงึเชื�อมั�นวา่ บรษิัทฯ จะเตบิโตอยา่งยั�งยืนดงัเชน่ที�ดาํเนินธุรกิจมาอยา่งยาวนาน!

โครงสรา้งรายได!้

! โครงสรา้งรายได้ของบริษัทฯ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ซึ�งในปี "#$" มี

สดัสว่นรอ้ยละ %&.'& ของรายไดร้วม นอกจากนั�นก็มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่า รายไดจ้ากการบริการ และรายไดอื้�น โครงสรา้ง

รายไดใ้นรอบ ( ปี ที�ผา่นมามีสดัสว่นดงันี �!

โครงสรา้งรายไดเ้ปรียบเทียบ ( ปี (งบการเงินรวม)!

!

โครงการในอนาคต!

! บริษัทฯ ยงัคงยึดมั�นในนโยบายจดัสรรโครงการบนทาํเลที�ดีที�สุด และพฒันาสินคา้ใหต้รงกบักลุ่มที�มีกาํลงั

ซื �อหลกัในทาํเลนั�นๆ นอกจากนั�นบรษิัทฯ จะเนน้การสรา้งสงัคมภายในโครงการใหมี้ระเบียบของการอยู่อาศยัรว่มกนัเพื�อ

ก่อใหเ้กิดชมุชนและสงัคมเพื�อการอยูอ่าศยัที�สงบสขุอยา่งแทจ้รงิ!

ผลตอบแทนที�คาดวา่จะไดร้บั!

! ผลตอบรบัของตลาดในปี พ.ศ. "#$" พบวา่แบรนด ์“สมัมากร” ไดร้บัความนิยมและจดจาํจากกลุ่มเปา้หมาย

เพิ�มมากขึ �น โดยสิ�งหนึ�งที�สามารถเห็นไดคื้อจากจาํนวนผูค้น้หาชื�อแบรนด ์‘สมัมากร’ ที�มีอตัราเติบโตขึ �นอย่างตอ่เนื�อง และ

มีผลตอบรบัจากกลุม่ลกูคา้เพิ�มมากดว้ย โดยจะเห็นไดจ้ากจาํนวนโครงการที�ปิดการขายลง และโดยเฉพาะกลุ่มเปา้หมาย

รุน่ใหม่ที�ใหก้ารตอ้นรบัที�ดีตอ่โครงการทาวนโ์ฮม สมัมากร อเวนิว นอกจากนั�นแบรนด ์“สมัมากร” ยงัถูกจดจาํถึงคณุค่า

ของแบรนดที์�ส่งมอบบา้นที�มีคุณภาพไดอ้ย่างต่อเนื�อง ดังนั�นแผนธุรกิจในปี พ.ศ."#$" ที�มุ่งเนน้การส่งมอบบา้นที�มี

คณุภาพและการเพิ�มและพฒันาหนว่ยงานตรวจสอบคณุภาพ และบริการหลงัการขายที�จะนาํมาซึ�งการแนะนาํจากลกูคา้

จาํนวนเงิน สัดส่วน) จาํนวนเงิน สัดส่วน) จาํนวนเงิน สัดส่วน)

รายไดจ้ากการขายบา้นและที�ดิน !!!!!!!*+$%#,-$! %() &%.,* $() &(',-( $.)

รายไดจ้ากการขายหอ้งชดุ *"%,%& $) ""$,%# *$) *-(,'$ .)

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่ *-$,$& #) *-#,#* &) *-.,$" .)

รายไดค้่าบรกิาร *#%,-& %) *#&,*( **) *#&,%% *()

รายไดอื้�น ๆ "(#,&# *-) "',&* ") $,*- *)

   รวมรายได้ !"#$!%&' ($$) ("#*&%#$ ($$) ("!((%*+ ($$)

ประเภทรายได้

"#$" "#$* "#$-
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! พฒันาปรบัปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ใหอ้ยู่ในสภาพที�เหมาะสมกับการใชง้าน เมื�อดูแล

รกัษาครบกาํหนดตามโครงการและวิธีการจัดสรรแลว้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดตั�งนิติบุคคลบา้นจัดสรร เพื�อให้

เจา้ของร่วมไดมี้ส่วนร่วมกันในการบริหารจดัการชุมชนดว้ยตนเอง โดยมีสิทธิ�และหนา้ที�ตามกฎหมาย อนัจะนาํมาซึ�ง

ความเขม้แข็งของแตล่ะชมุชนไดเ้ป็นอยา่งดี!

! คุณภาพบา้นที�พรอ้มส่งมอบแก่ผู้ซื �อ บริษัทฯ จัดทีมตรวจสอบคุณภาพงานก่อสรา้งอย่างต่อเนื�องและ

สมํ�าเสมอ เพื�อใหม้ั�นใจวา่ บรษิัทฯ จะสง่มอบบา้นที�มีคณุภาพใหแ้ก่ผูซื้ �อไดต้ามกาํหนดเวลา!

! พฒันาทีมงานบริหารลูกคา้สมัพันธ ์บริการหลงัการขาย และสรา้งกฎระเบียบที�อยู่อาศยัภายในโครงการ

เพื�อความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของสงัคมภายในโครงการในอนาคต!

การพฒันาองคก์ร และบคุลากร!

! ในปี "#$" บริษัทฯ ยังคงให้ความสาํคัญต่อการพัฒนาองคก์รอย่างต่อเนื�อง ทั�งในด้านบุคลากร และ

ระบบปฏิบตัิการ เพื�อใหบ้ริษัทฯ สามารถทาํงานไดอ้ย่างทัดเทียมกับบริษัทชั�นนาํในตลาด โดยกาํหนดเป้าหมายให้

บคุลากรของบริษัทฯ มุ่งเนน้ และใหค้วามสาํคญักบัความพึงพอใจของลกูคา้เป็นหลกัในการทาํงาน บริษัทฯ ไดเ้ตรียม

ความพรอ้มในดา้นโปรแกรมฝึกอบรมใหแ้ก่บคุลากรอย่างต่อเนื�อง เพื�อใหบ้คุลากรมีความเขา้ใจในแนวทางการเติบโต

ทางธุรกิจของบริษัทฯ! ในทิศทางเดียวกัน และยังส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานของบุคลากรทุก

หนว่ยงาน ในขณะที�ระบบปฏิบตักิารที�บรษิัทฯ จะนาํมาประยกุตใ์ชจ้ะตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดความรวดเร็วและถกูตอ้งในการ

ทาํงานระหวา่งฝ่ายมากยิ�งขึ �น โดยนาํเอาเทคโนโลยีและโปรแกรมการทาํงานใหม่ๆมาใชเ้พื�อใหบ้คุลากรสามารถทาํงาน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ!

นอกจากนี�บรษิัทฯ ยงัมีเกณฑก์ารวดัความสาํเรจ็ขององคก์รทั�งสี�ดา้น ตามหลกัการของ %&'&()*!+),-*)&-.!!ไดแ้ก่!

! /. มมุมองดา้นการเงิน (01(&()1&'!2*-34*)516*)!

! ". มมุมองดา้นลกูคา้ (7835,9*-!2*-34*)516*)!

! :. มมุมองดา้นกระบวนการภายใน (;(5*-(&'!2-,)*33!2*-34*)516*)!

! <. มมุมองดา้นการเรียนรูแ้ละการพฒันา (=*&-(1(>!&(.!?-,@5A!2*-34*)516*)!

บรษิัทฯ จงึเชื�อมั�นวา่ บรษิัทฯ จะเตบิโตอยา่งยั�งยืนดงัเชน่ที�ดาํเนินธุรกิจมาอยา่งยาวนาน!

โครงสรา้งรายได!้

! โครงสรา้งรายได้ของบริษัทฯ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ซึ�งในปี "#$" มี

สดัสว่นรอ้ยละ %&.'& ของรายไดร้วม นอกจากนั�นก็มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่า รายไดจ้ากการบริการ และรายไดอื้�น โครงสรา้ง

รายไดใ้นรอบ ( ปี ที�ผา่นมามีสดัสว่นดงันี �!

โครงสรา้งรายไดเ้ปรียบเทียบ ( ปี (งบการเงินรวม)!

!

โครงการในอนาคต!

! บริษัทฯ ยงัคงยึดมั�นในนโยบายจดัสรรโครงการบนทาํเลที�ดีที�สุด และพฒันาสินคา้ใหต้รงกบักลุ่มที�มีกาํลงั

ซื �อหลกัในทาํเลนั�นๆ นอกจากนั�นบรษิัทฯ จะเนน้การสรา้งสงัคมภายในโครงการใหมี้ระเบียบของการอยู่อาศยัรว่มกนัเพื�อ

ก่อใหเ้กิดชมุชนและสงัคมเพื�อการอยูอ่าศยัที�สงบสขุอยา่งแทจ้รงิ!

ผลตอบแทนที�คาดวา่จะไดร้บั!

! ผลตอบรบัของตลาดในปี พ.ศ. "#$" พบวา่แบรนด ์“สมัมากร” ไดร้บัความนิยมและจดจาํจากกลุ่มเปา้หมาย

เพิ�มมากขึ �น โดยสิ�งหนึ�งที�สามารถเห็นไดคื้อจากจาํนวนผูค้น้หาชื�อแบรนด ์‘สมัมากร’ ที�มีอตัราเติบโตขึ �นอย่างตอ่เนื�อง และ

มีผลตอบรบัจากกลุม่ลกูคา้เพิ�มมากดว้ย โดยจะเห็นไดจ้ากจาํนวนโครงการที�ปิดการขายลง และโดยเฉพาะกลุ่มเปา้หมาย

รุน่ใหม่ที�ใหก้ารตอ้นรบัที�ดีตอ่โครงการทาวนโ์ฮม สมัมากร อเวนิว นอกจากนั�นแบรนด ์“สมัมากร” ยงัถูกจดจาํถึงคณุค่า

ของแบรนดที์�ส่งมอบบา้นที�มีคุณภาพไดอ้ย่างต่อเนื�อง ดังนั�นแผนธุรกิจในปี พ.ศ."#$" ที�มุ่งเนน้การส่งมอบบา้นที�มี

คณุภาพและการเพิ�มและพฒันาหนว่ยงานตรวจสอบคณุภาพ และบริการหลงัการขายที�จะนาํมาซึ�งการแนะนาํจากลกูคา้

จาํนวนเงิน สัดส่วน) จาํนวนเงิน สัดส่วน) จาํนวนเงิน สัดส่วน)

รายไดจ้ากการขายบา้นและที�ดิน !!!!!!!*+$%#,-$! %() &%.,* $() &(',-( $.)

รายไดจ้ากการขายหอ้งชดุ *"%,%& $) ""$,%# *$) *-(,'$ .)

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่ *-$,$& #) *-#,#* &) *-.,$" .)

รายไดค้่าบรกิาร *#%,-& %) *#&,*( **) *#&,%% *()

รายไดอื้�น ๆ "(#,&# *-) "',&* ") $,*- *)

   รวมรายได้ !"#$!%&' ($$) ("#*&%#$ ($$) ("!((%*+ ($$)

ประเภทรายได้

"#$" "#$* "#$-
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สู่กลุ่มเปา้หมายใหม่ รวมถึงการทาํการตลาดรูปแบบใหม่ๆ และการสรา้งแบรนดส์มัมากรใหเ้ป็นที�รูจ้กัในวงกวา้งมากขึ �น  
ทาํใหบ้รษิัทฯ มียอดรายไดแ้ละกาํไรเพิ�มขึ �นตามเปา้หมายที�วางไว!้

ปัจจยัที�ทาํใหบ้ริษัทฯ ไมส่ามารถดาํเนินการตามแผนได!้

! บริษัทฯดาํเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัยม์ายาวนาน มีความรูแ้ละมีความเขา้ใจในธุรกิจเป็นอย่างดี  !!!!!
ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ จึงเติบโตและมีกาํไรอย่างต่อเนื�องสมํ�าเสมอ ผลการดาํเนินงานส่วนใหญ่ไดใ้กลเ้คียงกับ

เปา้หมายที�วางไว ้ยกเวน้กรณีมีปัจจยัที�มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคม เชน่ ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตวัของเศรษฐกิจ

โลก และปัญหานโยบายของสถาบนัการเงินที�เขม้งวดในการปลอ่ยสินเชื�อ ซึ�งสวนทางกบัจาํนวนอปุทานที�ยงัมีอยู่มากใน

ตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ�งในปี "#$"! ที�มีมาตรการจากทางรฐัที�ส่งผลตอ่อุปทานในตลาดโดยรวม ซึ�งอาจเป็นเหตใุห้

บรษิัทฯ ไมส่ามารถดาํเนินงานใหส้าํเรจ็ตามแผนหรือตามเปา้หมายที�วางไว!้

ผลชี �วดัการดาํเนินงานในดา้นอื�นๆ!

ใชสื้�อ %&'(&)! และ *%+(,'! -).(,! ช่วยในการทาํการตลาดและกระตุน้ยอดขาย ปี "#$" เป็นปีที�บริษัทให้

ความสาํคญัมากขึ �นกว่าปีที�ผ่านๆมา โดยหนัมาลงทนุและใชสื้�อออนไลนใ์นช่องทางตา่งๆ มากขึ �น ทั�งในดา้นการพฒันา

เนื �อหา (+%&/)&/) ใหมี้ความน่าสนใจและตรงกลุ่มเปา้หมาย รวมทั�งการเพิ�มช่องทางสื�อออนไลน ์(+0,&&)') เช่น การใช ้

1&'(&)! 2&3'4)&+)5! มาช่วยสรา้งการรบัรูข้องการเปิดตวัโครงการใหม่ โครงการสมัมากร ชยัพฤกษ์"วงแหวน "  ซึ�งเป็น

หนึ�งตวัแปรที�ส่งผลใหส้ามารถปิดยอดขายไดส้งูเกินกว่าเปา้หมายที�ตั�งไว ้ นอกจากนี� สื�อ %&'(&)!ยงัช่วยส่งผลใหจ้าํนวน

ลกูคา้ที�ติดตอ่บริษัทมีผ่านช่องทางตา่งๆ มีจาํนวนมากขึ �น และเขา้มาที�สาํนกังานขายมากขึ �น มีอตัราเติบโตมากขึ �นทุก 
ไตรมาส โดยหากเทียบครึ�งปีแรก และครึ�งปีหลงัของปี "#$" จาํนวนลกูคา้เขา้ชมที�สาํนกังานขายที�มาจากสื�อออนไลนมี์

อตัราเตบิโตสงูขึ �นอยา่งตอ่เนื�อง รวมลกูคา้เขา้ชมที�สาํนกังานขายจากโครงการทั�งหมดที�มาจากสื�อออนไลนก็์มีอตัราส่วน

ที�สงูขึ �นเชน่กนั!

สาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้!

บรษิัทใหค้วามพงึพอใจในการใหบ้รกิารลกูคา้ที�พงึพอใจตอ่โครงการของเรา และถือว่าการสาํรวจความพงึ

พอใจของลกูคา้ (6&.!7*)5) เป็นกลยทุธที์�สาํคญัตอ่การแขง่ขนั ซึ�งบรษิัทฯ จะทาํการสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้เป็น

ประจาํและสรุปภาพรวมเป็นรายปี เพื�อนาํมาปรบัปรุงและพฒันาการใหบ้รกิารของบริษัทฯ ใหมี้ประสิทธิภาพ โดยในปี 

"#$" ที�ผา่นมา บริษัทฯ ไดมี้การสาํรวจความพงึพอใจตอ่ลกูคา้ ซึ�งสามารถสรุปผลได ้ดงันี �!

!

!

!

จาํนวนโครงการที�สาํรวจความพงึพอใจ! จาํนวน!"โครงการ!

รายละเอียดหวัขอ้ที�มีการสาํรวจ! #.ความพงึพอใจโดยรวมของลกูคา้ !
เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ !"ทาํได้ !!
$. คณุภาพงานก่อสรา้ง!
เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ !"ทาํได้ #.$#"

ปัจจยัที�ลกูคา้พงึพอใจ! �. พนกังานขาย พนกังานก่อสรา้ง พนกังานบริการ!

�. คณุภาพของสินคา้และการก่อสรา้ง!

�. ราคาและโปรโมชั�น!

!

ความเสี�ยงหลกัในการดาํเนินธุรกิจ!

การแข่งขนัในตลาดที�รุนแรงเนื�องจากปริมาณโครงการที�อยู่อาศยัมีมากขึ �นอย่างรวดเร็วรวมทั�งมาตรการ

ของรฐัที�ส่งผลต่ออุปทานในตลาดโดยรวม อาจส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนักันทางดา้นราคามากขึ �น (%&'()! *+&) เจา้ของ  

แบรนดมี์การนาํเสนอโปรโมชั�นตา่งๆ มากขึ �น และแรงขึ �นใหก้บัลกูคา้ ซึ�งอาจจะทาํใหย้ากขึ �นสาํหรบับริษัทฯ ในการรกัษา

ยอดขายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายในขณะที�ยงัคงรกัษาราคาเดิมเอาไวเ้ทา่เดิม อาจจาํเป็นตอ้งพิจารณาลดราคาขายลง 

รวมทั�งเพิ�มมลูคา่โปรโมชั�นแก่ลกูคา้เพื�อตอ่สูก้บัรายอื�นๆในตลาด สง่ผลกระทบตอ่กาํไรสทุธิในการขายของบริษัทฯ!

รวมทั�งการเพิ�มการใชจ้่ายในการทาํการตลาดเพื�อเพิ�มจาํนวนลูกคา้ในภาวะที�อุปทานลดลงอาจส่งผลให้

บรษิัทมีคา่ใชจ้า่ยในการทาํการตลาดมากขึ �นจากที�วางแผนไว!้

!

!"##

!"$

!"$%

!"$&

!"$'

!"$#

&

&"(%

ความพงึพอใจโดยรวม! คณุภาพงานก่อสราง!

ความพงึพอใจลกูคา้ตอ่บรษิัท)

เปา้หมาย! ทาํได!้
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สู่กลุ่มเปา้หมายใหม่ รวมถึงการทาํการตลาดรูปแบบใหม่ๆ และการสรา้งแบรนดส์มัมากรใหเ้ป็นที�รูจ้กัในวงกวา้งมากขึ �น  
ทาํใหบ้รษิัทฯ มียอดรายไดแ้ละกาํไรเพิ�มขึ �นตามเปา้หมายที�วางไว!้

ปัจจยัที�ทาํใหบ้ริษัทฯ ไมส่ามารถดาํเนินการตามแผนได!้

! บริษัทฯดาํเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัยม์ายาวนาน มีความรูแ้ละมีความเขา้ใจในธุรกิจเป็นอย่างดี  !!!!!
ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ จึงเติบโตและมีกาํไรอย่างต่อเนื�องสมํ�าเสมอ ผลการดาํเนินงานส่วนใหญ่ไดใ้กลเ้คียงกับ

เปา้หมายที�วางไว ้ยกเวน้กรณีมีปัจจยัที�มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคม เชน่ ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตวัของเศรษฐกิจ

โลก และปัญหานโยบายของสถาบนัการเงินที�เขม้งวดในการปลอ่ยสินเชื�อ ซึ�งสวนทางกบัจาํนวนอปุทานที�ยงัมีอยู่มากใน

ตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ�งในปี "#$"! ที�มีมาตรการจากทางรฐัที�ส่งผลตอ่อุปทานในตลาดโดยรวม ซึ�งอาจเป็นเหตใุห้

บรษิัทฯ ไมส่ามารถดาํเนินงานใหส้าํเรจ็ตามแผนหรือตามเปา้หมายที�วางไว!้

ผลชี �วดัการดาํเนินงานในดา้นอื�นๆ!

ใชสื้�อ %&'(&)! และ *%+(,'! -).(,! ช่วยในการทาํการตลาดและกระตุน้ยอดขาย ปี "#$" เป็นปีที�บริษัทให้

ความสาํคญัมากขึ �นกว่าปีที�ผ่านๆมา โดยหนัมาลงทนุและใชสื้�อออนไลนใ์นช่องทางตา่งๆ มากขึ �น ทั�งในดา้นการพฒันา

เนื �อหา (+%&/)&/) ใหมี้ความน่าสนใจและตรงกลุ่มเปา้หมาย รวมทั�งการเพิ�มช่องทางสื�อออนไลน ์(+0,&&)') เช่น การใช ้

1&'(&)! 2&3'4)&+)5! มาช่วยสรา้งการรบัรูข้องการเปิดตวัโครงการใหม่ โครงการสมัมากร ชยัพฤกษ์"วงแหวน "  ซึ�งเป็น

หนึ�งตวัแปรที�ส่งผลใหส้ามารถปิดยอดขายไดส้งูเกินกว่าเปา้หมายที�ตั�งไว ้ นอกจากนี� สื�อ %&'(&)!ยงัช่วยส่งผลใหจ้าํนวน

ลกูคา้ที�ติดตอ่บริษัทมีผ่านช่องทางตา่งๆ มีจาํนวนมากขึ �น และเขา้มาที�สาํนกังานขายมากขึ �น มีอตัราเตบิโตมากขึ �นทุก 
ไตรมาส โดยหากเทียบครึ�งปีแรก และครึ�งปีหลงัของปี "#$" จาํนวนลกูคา้เขา้ชมที�สาํนกังานขายที�มาจากสื�อออนไลนมี์

อตัราเตบิโตสงูขึ �นอยา่งตอ่เนื�อง รวมลกูคา้เขา้ชมที�สาํนกังานขายจากโครงการทั�งหมดที�มาจากสื�อออนไลนก็์มีอตัราส่วน

ที�สงูขึ �นเชน่กนั!

สาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้!

บรษิัทใหค้วามพงึพอใจในการใหบ้รกิารลกูคา้ที�พงึพอใจตอ่โครงการของเรา และถือว่าการสาํรวจความพงึ

พอใจของลกูคา้ (6&.!7*)5) เป็นกลยทุธที์�สาํคญัตอ่การแขง่ขนั ซึ�งบรษิัทฯ จะทาํการสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้เป็น

ประจาํและสรุปภาพรวมเป็นรายปี เพื�อนาํมาปรบัปรุงและพฒันาการใหบ้รกิารของบริษัทฯ ใหมี้ประสิทธิภาพ โดยในปี 

"#$" ที�ผา่นมา บริษัทฯ ไดมี้การสาํรวจความพงึพอใจตอ่ลกูคา้ ซึ�งสามารถสรุปผลได ้ดงันี �!

!

!

!

จาํนวนโครงการที�สาํรวจความพงึพอใจ! จาํนวน!"โครงการ!

รายละเอียดหวัขอ้ที�มีการสาํรวจ! #.ความพงึพอใจโดยรวมของลกูคา้ !
เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ !"ทาํได้ !!
$. คณุภาพงานก่อสรา้ง!
เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ !"ทาํได้ #.$#"

ปัจจยัที�ลกูคา้พงึพอใจ! �. พนกังานขาย พนกังานก่อสรา้ง พนกังานบริการ!

�. คณุภาพของสินคา้และการก่อสรา้ง!

�. ราคาและโปรโมชั�น!

!

ความเสี�ยงหลกัในการดาํเนินธุรกิจ!

การแข่งขนัในตลาดที�รุนแรงเนื�องจากปริมาณโครงการที�อยู่อาศยัมีมากขึ �นอย่างรวดเร็วรวมทั�งมาตรการ

ของรฐัที�ส่งผลต่ออปุทานในตลาดโดยรวม อาจส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนักันทางดา้นราคามากขึ �น (%&'()! *+&) เจา้ของ  

แบรนดมี์การนาํเสนอโปรโมชั�นตา่งๆ มากขึ �น และแรงขึ �นใหก้บัลกูคา้ ซึ�งอาจจะทาํใหย้ากขึ �นสาํหรบับริษัทฯ ในการรกัษา

ยอดขายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายในขณะที�ยงัคงรกัษาราคาเดิมเอาไวเ้ทา่เดิม อาจจาํเป็นตอ้งพิจารณาลดราคาขายลง 

รวมทั�งเพิ�มมลูคา่โปรโมชั�นแก่ลกูคา้เพื�อตอ่สูก้บัรายอื�นๆในตลาด สง่ผลกระทบตอ่กาํไรสทุธิในการขายของบริษัทฯ!

รวมทั�งการเพิ�มการใชจ้่ายในการทาํการตลาดเพื�อเพิ�มจาํนวนลูกคา้ในภาวะที�อุปทานลดลงอาจส่งผลให้

บรษิัทมีคา่ใชจ้า่ยในการทาํการตลาดมากขึ �นจากที�วางแผนไว!้

!

!"##

!"$

!"$%

!"$&

!"$'

!"$#

&

&"(%

ความพงึพอใจโดยรวม! คณุภาพงานก่อสราง!

ความพงึพอใจลกูคา้ตอ่บรษิัท)

เปา้หมาย! ทาํได!้
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! ! แนวทางปอ้งกนัและแกไ้ข !

! ! ". สรา้งมลูคา่ของแบรนดส์มัมากรใหส้งูขึ �น (#$%&'! (%)*+) เพื�อช่วยในการดงึดดูลกูคา้กลุ่มเปา้หมาย

นอกจากการใชร้าคาเพียงอยา่งเดียว !

! ! ,. ควบคุมการใช้จ่ายของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที�วางไว้ และมีการทบทวนทุกไตรมาสเพื�อ

ตรวจสอบวา่ยงัเป็นไปตามแผนที�วางไว ้เมื�อเทียบกบัยอดขายจรงิที�เกิดขึ �น !

! ! -. การพฒันาสินคา้ใหมี้คณุภาพที�ดี เพื�อสรา้งมลูคา่เพิ�มใหก้บัลกูคา้ในการเลือกซื �อ!

! ! .. พัฒนาการบริการหลังการขายเพื�อสรา้งความพึงพอใจกับลูกบา้นส่งผลต่อการแนะนาํให้มาซื �อ

โครงการของบรษิัท!
! ! /. พฒันาบคุลากรเพื�อใหท้าํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ �น!

เปา้หมายในระยะยาว!

! ! สรา้งแบรนดส์มัมากรรวมถึงแบรนดร์องแตล่ะโครงการของบริษัทใหเ้ป็น 012!13!45&'!ของกลุ่มลกูคา้

เปา้หมาย เพื�อเพิ�มมลูคา่ของสินคา้ และบรกิารรวมทั�งเพิ�มปรมิาณลกูคา้แตล่ะโครงการใหม้ากขึ �น และทาํใหค้า่ใชจ้่ายใน

การดงึลกูคา้ผา่นการซื �อสื�อโฆษณามีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ �น!

! ! ขยายโครงการทั�งในฝั� งตะวนัตกและตะวนัออกใหม้ากขึ �นโดยยึดจากความตอ้งการของตลาดเป็นหลกั 

นอกจากนี�ยงัจะขยายโครงการของสมัมากรเขา้มาในเขตเมือง (6#7) มากขึ �น เพื�อตอบสนองความตอ้งการและขยาย

ฐานลกูคา้กลุม่ใหมใ่หก้บับรษิัทฯ!

!

วตัถปุระสงค/์เปา้หมายระยะยาวของบรษิัท!

! ! บริษัทมีเป้าหมายทาํรายได ้/8999! ลา้นบาท ภายในปี ,/:/ เพื�อบรรลุเป้าหมายนี� เราไดพ้ัฒนา

แผนงานที�เหมาะสมในการรองรบัโอกาสและเผชิญกบัความทา้ทายในอนาคต ควบคูไ่ปกับการเติมเต็มความตอ้งการที�

จาํเป็นของการเป็นองคก์รที�มีความบัผิดชอบตอ่สงัคมในทกุแง่มมุของการดาํเนินงานของเรา!

ปัจจัยความเสี�ยง  !

"#$% &'()*"$!

! ในปี !"#! ตลาดที�อยู่อาศยัมีแนวโน้มการปรับตัวเพิ�มขึ �นในอัตราที�ถดถอยอย่างมีนัยสาํคัญจากปีก่อน $$$$$

ทั�งในดา้น  อุปสงคแ์ละอุปทานเมื�อเทียบกับปีที�ผ่านมา การขยายตวัดงักล่าวมีผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศ   ซึ�งไดร้บัอานิสงสจ์ากการเติบโตของการบริโภค และการลงทุนภาคเอกชนซึ�งไดม้าตรการ

กระตุน้เศรษฐกิจของรฐับาลมาช่วย ขอ้มลูจากศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์แสดงมลูคา่ยอดโอนกรรมสิทธิ�ที�อยู่อาศยั

ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี !"#!$ เพิ�มมากขึ �นจากปี !"#% รอ้ยละ %&' แตท่ั�งนี �นโยบายของธนาคารแห่งประเทศ

ไทยเรื�องการปรบัเกณฑก์ารกูเ้พื�อซื �อที�อยูอ่าศยั (นโยบาย ()*+,-+./0123)4 สาํหรบัสินเชื�อที�อยู่อาศยั) ซึ�งมีผลบงัคบั

ใชเ้ดือนเมษายน !"#! สะทอ้นถึงความเป็นหว่งตอ่การเติบโตในภาคอสงัหาริมทรพัยที์�อาจมีความเสี�ยงเพิ�มขึ �น และ

ความสามารถในการชาํระหนี�ของประชาชน$

สาํหรบัเศรษฐกิจในปี !"#! ไดมี้การคาดการณก์ันว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ขยายตวัตํ�ากว่าที�ประเมินไว้

และตํ�ากว่าระดบัศกัยภาพ จากการส่งออกที�ลดลงเป็นสาํคญัมาจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคูค้า้ และ

สงครามการคา้ระหว่างประเทศ ซึ�งจะส่งผลไปสู่การจา้งงานและอุปสงคใ์นประเทศ ส่วนตลาดที�อยู่อาศยันอกจาก

ไดร้บัผลกระทบจากปัญหาการชะลอตวัของเศรษฐกิจแลว้ยงัไดร้บัผลโดยตรงจากมาตรการควบคมุสินเชื�อที�อยู่อาศยั 

โดยเฉพาะมาตรการการใหส้ินเชื�อต่อมูลค่าหลกัประกัน (567) ปัญหาอุปทานส่วนเกินที�เหลือมาจากปี !"#% และ

ความเขม้งวดในการปล่อยสินเชื�อที�อยู่อาศยัจากธนาคาร แมจ้ะไดร้ับการสนับสนุนจากภาครฐัที�ออกมาตรการ

กระตุน้เศรษฐกิจในการลดค่าโอนและจดจาํนอง และการแจกเงิน "89888 บาท ผ่านบา้นดีมีดาวน ์ในช่วงปลายปี$$$$ 

ก็ไม่ไดช้่วยเร่งการโอนซื �อขายที�อยู่อาศยัได้อย่างมีนยั จากสถานการณด์งักล่าวอาจทาํใหต้ลาดซื �อขายที�อยู่อาศยั

ขยายตวัในอตัราที�ลดลง เป็นเหตใุหก้ารแข่งขนัทางธุรกิจจะยิ�งทวีความรุนแรงเพิ�มขึ �นซึ�งเป็นความเสี�ยงที�บริษัทฯ 

จะตอ้งตดิตามดแูลเป็นพิเศษ และมีการปรบักลยทุธที์�เหมาะสม เพื�อลดผลกระทบ มิใหเ้กิดความเสียหายรา้ยแรงแก่

บรษิัทฯ$

! ปัจจยัความเสี�ยงที�มีโอกาสจะเกิดขึ �น และมีผลกระทบตอ่การดาํเนินงานของบรษิัทฯ ในปี !"#! มีดงัตอ่ไปนี�$

$ %.  ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการแขง่ขนั$

ธุรกิจจดัสรรบา้นและที�ดินเป็นธุรกิจที�มีการแข่งขนักันสูงเป็นปกติอยู่แลว้ เพราะมีผูป้ระกอบการในตลาด

มากราย แตล่ะรายก็เนน้ที�จะเพิ�มยอดขายและกาํไร และยงัตอ้งแขง่ขนักบัคอนโดมิเนียมซึ�งมีปรมิาณที�เพิ�มขึ �นสงู $

     $ วิธีการแกไ้ข คือ ตอ้งตดิตามสถานการณต์ลาดที�อยู่อาศยัโดยเฉพาะบา้นจดัสรรและทิศทางภาวะเศรษฐกิจ

อย่างใกลชิ้ด วางแผนการปลูกสรา้งบา้นล่วงหน้าใหเ้หมาะสม สรา้งบา้นคุณภาพตามความตอ้งการของตลาด 
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! ! แนวทางปอ้งกนัและแกไ้ข !

! ! ". สรา้งมลูคา่ของแบรนดส์มัมากรใหส้งูขึ �น (#$%&'! (%)*+) เพื�อช่วยในการดงึดดูลกูคา้กลุ่มเปา้หมาย

นอกจากการใชร้าคาเพียงอยา่งเดียว !

! ! ,. ควบคุมการใช้จ่ายของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที�วางไว้ และมีการทบทวนทุกไตรมาสเพื�อ

ตรวจสอบวา่ยงัเป็นไปตามแผนที�วางไว ้เมื�อเทียบกบัยอดขายจรงิที�เกิดขึ �น !

! ! -. การพฒันาสินคา้ใหมี้คณุภาพที�ดี เพื�อสรา้งมลูคา่เพิ�มใหก้บัลกูคา้ในการเลือกซื �อ!

! ! .. พัฒนาการบริการหลังการขายเพื�อสรา้งความพึงพอใจกับลูกบา้นส่งผลต่อการแนะนาํให้มาซื �อ

โครงการของบรษิัท!
! ! /. พฒันาบคุลากรเพื�อใหท้าํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ �น!

เปา้หมายในระยะยาว!

! ! สรา้งแบรนดส์มัมากรรวมถึงแบรนดร์องแตล่ะโครงการของบริษัทใหเ้ป็น 012!13!45&'!ของกลุ่มลกูคา้

เปา้หมาย เพื�อเพิ�มมลูคา่ของสินคา้ และบรกิารรวมทั�งเพิ�มปรมิาณลกูคา้แตล่ะโครงการใหม้ากขึ �น และทาํใหค้า่ใชจ้่ายใน

การดงึลกูคา้ผา่นการซื �อสื�อโฆษณามีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ �น!

! ! ขยายโครงการทั�งในฝั� งตะวนัตกและตะวนัออกใหม้ากขึ �นโดยยึดจากความตอ้งการของตลาดเป็นหลกั 

นอกจากนี�ยงัจะขยายโครงการของสมัมากรเขา้มาในเขตเมือง (6#7) มากขึ �น เพื�อตอบสนองความตอ้งการและขยาย

ฐานลกูคา้กลุม่ใหมใ่หก้บับรษิัทฯ!

!

วตัถปุระสงค/์เปา้หมายระยะยาวของบรษิัท!

! ! บริษัทมีเป้าหมายทาํรายได ้/8999! ลา้นบาท ภายในปี ,/:/ เพื�อบรรลุเป้าหมายนี� เราไดพ้ัฒนา

แผนงานที�เหมาะสมในการรองรบัโอกาสและเผชิญกบัความทา้ทายในอนาคต ควบคูไ่ปกับการเติมเต็มความตอ้งการที�

จาํเป็นของการเป็นองคก์รที�มีความบัผิดชอบตอ่สงัคมในทกุแง่มมุของการดาํเนินงานของเรา!

ปัจจัยความเสี�ยง  !

"#$% &'()*"$!

! ในปี !"#! ตลาดที�อยู่อาศยัมีแนวโน้มการปรบัตัวเพิ�มขึ �นในอัตราที�ถดถอยอย่างมีนัยสาํคัญจากปีก่อน $$$$$

ทั�งในดา้น  อุปสงคแ์ละอุปทานเมื�อเทียบกับปีที�ผ่านมา การขยายตวัดงักล่าวมีผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศ   ซึ�งไดร้บัอานิสงสจ์ากการเติบโตของการบริโภค และการลงทุนภาคเอกชนซึ�งไดม้าตรการ

กระตุน้เศรษฐกิจของรฐับาลมาช่วย ขอ้มลูจากศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์แสดงมลูคา่ยอดโอนกรรมสิทธิ�ที�อยู่อาศยั

ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี !"#!$ เพิ�มมากขึ �นจากปี !"#% รอ้ยละ %&' แตท่ั�งนี �นโยบายของธนาคารแห่งประเทศ

ไทยเรื�องการปรบัเกณฑก์ารกูเ้พื�อซื �อที�อยูอ่าศยั (นโยบาย ()*+,-+./0123)4 สาํหรบัสินเชื�อที�อยู่อาศยั) ซึ�งมีผลบงัคบั

ใชเ้ดือนเมษายน !"#! สะทอ้นถึงความเป็นหว่งตอ่การเติบโตในภาคอสงัหาริมทรพัยที์�อาจมีความเสี�ยงเพิ�มขึ �น และ

ความสามารถในการชาํระหนี�ของประชาชน$

สาํหรบัเศรษฐกิจในปี !"#! ไดมี้การคาดการณก์ันว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ขยายตวัตํ�ากว่าที�ประเมินไว้

และตํ�ากว่าระดบัศกัยภาพ จากการส่งออกที�ลดลงเป็นสาํคญัมาจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคูค้า้ และ

สงครามการคา้ระหว่างประเทศ ซึ�งจะส่งผลไปสู่การจา้งงานและอุปสงคใ์นประเทศ ส่วนตลาดที�อยู่อาศยันอกจาก

ไดร้บัผลกระทบจากปัญหาการชะลอตวัของเศรษฐกิจแลว้ยงัไดร้บัผลโดยตรงจากมาตรการควบคมุสินเชื�อที�อยู่อาศยั 

โดยเฉพาะมาตรการการใหส้ินเชื�อต่อมูลค่าหลกัประกัน (567) ปัญหาอุปทานส่วนเกินที�เหลือมาจากปี !"#% และ

ความเขม้งวดในการปล่อยสินเชื�อที�อยู่อาศยัจากธนาคาร แมจ้ะไดร้ับการสนับสนุนจากภาครฐัที�ออกมาตรการ

กระตุน้เศรษฐกิจในการลดค่าโอนและจดจาํนอง และการแจกเงิน "89888 บาท ผ่านบา้นดีมีดาวน ์ในช่วงปลายปี$$$$ 

ก็ไม่ไดช้่วยเร่งการโอนซื �อขายที�อยู่อาศยัได้อย่างมีนยั จากสถานการณด์งักล่าวอาจทาํใหต้ลาดซื �อขายที�อยู่อาศยั

ขยายตวัในอตัราที�ลดลง เป็นเหตใุหก้ารแข่งขนัทางธุรกิจจะยิ�งทวีความรุนแรงเพิ�มขึ �นซึ�งเป็นความเสี�ยงที�บริษัทฯ 

จะตอ้งตดิตามดแูลเป็นพิเศษ และมีการปรบักลยทุธที์�เหมาะสม เพื�อลดผลกระทบ มิใหเ้กิดความเสียหายรา้ยแรงแก่

บรษิัทฯ$

! ปัจจยัความเสี�ยงที�มีโอกาสจะเกิดขึ �น และมีผลกระทบตอ่การดาํเนินงานของบรษิัทฯ ในปี !"#! มีดงัตอ่ไปนี�$

$ %.  ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการแขง่ขนั$

ธุรกิจจดัสรรบา้นและที�ดินเป็นธุรกิจที�มีการแข่งขนักันสูงเป็นปกติอยู่แลว้ เพราะมีผูป้ระกอบการในตลาด

มากราย แตล่ะรายก็เนน้ที�จะเพิ�มยอดขายและกาํไร และยงัตอ้งแขง่ขนักบัคอนโดมิเนียมซึ�งมีปรมิาณที�เพิ�มขึ �นสงู $

     $ วิธีการแกไ้ข คือ ตอ้งตดิตามสถานการณต์ลาดที�อยู่อาศยัโดยเฉพาะบา้นจดัสรรและทิศทางภาวะเศรษฐกิจ

อย่างใกลช้ิด วางแผนการปลูกสรา้งบา้นล่วงหน้าใหเ้หมาะสม สรา้งบา้นคุณภาพตามความตอ้งการของตลาด 

61



ประการสาํคญัตอ้งควบคมุตน้ทนุ เนน้การสรา้งความเชื�อมั�นและความพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ ใชว้ิธีและสื�อการตลาดที�

มีประสิทธิภาพสามารถเขา้ถึงลกูคา้เปา้หมายไดภ้ายในงบประมาณที�ตั�งไว ้สรา้งความแตกตา่ง และบริษัทฯ จะตอ้ง

ปรบัตวัใหท้นัเหตกุารณห์ากมีสญัญาณทางเศรษฐกิจที�ชะลอตวัลงหรือเกิดภาวะบา้นจดัสรรลน้ตลาดเกิดขึ �น!

". ความเสี�ยงเรื�องกาํลงัซื �อลดลง!

     ! ความเสี�ยงดงักล่าว อาจเกิดจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ทาํใหมี้ผลกระทบต่อการส่งออกและการ

ท่องเที�ยวอย่างมีสาระสาํคญั เมื�อการสง่ออก และรายไดจ้ากการท่องเที�ยวลดลงจะมีผลกระทบตอ่อตัราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศคอ่นขา้งมาก เพราะการเตบิโตทางเศรษฐกิจพึ�งพาการส่งออกและการท่องเที�ยวในอตัราที�

สูง ประกอบกับมีปัญหารุมเรา้ดา้นสังคม และการเมืองเพราะอยู่ในช่วงการเลือกตั�ง จึงอาจทาํใหผู้บ้ริโภคที�แมมี้

กาํลงัซื �อแตอ่าจขาดความเชื�อมั�น และระมดัระวงัเรื�องการใชจ้า่ยมากขึ �น!

    ! วิธีการแกไ้ข คือ บริษัทฯ ตอ้งเนน้การสรา้งบา้นคณุภาพในราคาที�แข่งขนัได ้โดยใชน้วตักรรมตา่ง ๆ เขา้มา

ชว่ยใหม้ากขึ �น ทั�งรูปแบบวสัด ุและกระบวนการก่อสรา้ง บรษิัทฯ ตอ้งใชก้ารตลาดใหห้ลากหลายมากขึ �น เพื�อกระตุน้

ยอดขาย ในขณะที�ยังมีข้อดี คือ อัตราดอกเบี �ยเงินกู้แมจ้ะเริ�มปรับตัวเพิ�มขึ �นแต่อัตรายังค่อนข้างตํ�า อาจเป็น

ตวักระตุน้ใหล้กูคา้เรง่ซื �อบา้นได ้เพราะถา้รอชา้ไปดอกเบี �ยอาจปรบัตวัสงูขึ �น ตน้ทนุคา่ก่อสรา้งก็จะสงูขึ �นดว้ย ดงันั�น

ผูซื้ �อบา้นในปีนี �ก็จะไดร้บัประโยชน ์หากเศรษฐกิจประเทศไทยเริ�มดีขึ �นชดัเจนในครึ�งหลงัของปี สถานการณก์ารเมือง

มีความมั�นคง ประชาชนจะมีความเชื�อมั�นสงูขึ �น คาดวา่กาํลงัซื �อนา่จะเพิ�มขึ �น ความเสี�ยงจะลดลง อย่างไรก็ดีบริษัทฯ 

ตอ้งตดิตามสถานการณอ์ย่างใกลช้ิด!

#. ความเสี�ยงเรื�องสภาพคลอ่ง !

     !  ความเสี�ยงดงักลา่ว เป็นความเสี�ยงที�สาํคญัยิ�งของบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ปัญหาขาดสภาพคล่องจะ

เกิดไดจ้ากการที�รายรบัของกิจการไดต้ ํ�ากว่าเป้าหมายมาก ในขณะที�ยอดรายจ่ายสงู หรือกรณีที�สภาพคลอ่งมีนอ้ย 

แตมี่การลงทนุเพิ�มจาํนวนมาก หรือมีภาวะหนี�ผกูพนัระยะสั�นที�ตอ้งจา่ยตามกาํหนดเวลาจาํนวนมาก!

     ! วิธีการแก้ไข คือ บริษัทฯ ตอ้งติดตามดูแลปัญหาสภาพคล่อง โดยเฉพาะกระแสเงินสดและบญัชีรายรับ

รายจ่ายอยา่งใกลช้ิด และตอ้งไม่ก่อหนี �จาํนวนมากเกินขีดความสามารถที�จะชาํระได ้อาจตอ้งชะลอการลงทนุที�จะ

ก่อภาระหนี�สินจาํนวนมากออกไปก่อน หากจาํเป็นตอ้งลงทุนก็ตอ้งประเมินความเสี�ยงอย่างรอบคอบรดักุมที�สุด 

นอกจากนั�น จะตอ้งมีการเจรจาทาํความตกลงกับธนาคารใหผ้่อนปรนมากที�สุดและจะตอ้งมีการสาํรองเงินสดให้

เพียงพอ และขอวงเงินกู้กับธนาคารสาํรองไวด้ว้ย และที�สาํคญัตอ้งมีสญัญาณไวค้อยเตือนภัยเพื�อรูล้่วงหนา้ให้

ทนัเวลาก่อนที�จะเกิดปัญหา!

ภาวะอุตสาหกรรมภาคอสังหาริมทรัพย!์

"#$%!#&'$'#!()&*+#&&!!
!

! เศรษฐกิจไทยปี "#$" มีการเติบโตของ! %&' ระหว่างรอ้ยละ! ".#! – ".( ปรบัตวัลดลงจากการขยายตวัรอ้ยละ 

).* ในปี "#$* หลกัๆเป็นเพราะการส่งออกที�ลดลง เนื�องจากภาวะเศรษฐกิจโลก สงครามการคา้ระหว่างสหรฐัอเมริกา

กบัสาธารณรฐัประชาชนจีน และเงินบาทที�แข็งคา่ สว่นปัจจยับวก คือ การท่องเที�ยวที�ยงัมีนกัท่องเที�ยวเขา้มาในประเทศ

เป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะจากประเทศจีน และการลงทนุในระบบสาธารณปูโภคของภาครฐัอยา่งตอ่เนื�อง!

สาํหรบัภาพรวมธุรกิจอสงัหาริมทรพัยปี์ "#$" จากขอ้มูลของศนูยข์อ้มูลอสงัหาริมทรพัยที์�แสดงมลูคา่การโอน

กรรมสิทธิ�ที�อยู่อาศยัในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี "#$"!เพิ�มขึ �นเล็กนอ้ยจากปี "#$*!หรือเพียงรอ้ยละ *.+ (ตารางที� *) 

ซึ�งเป็นอตัราการเพิ�มที�นอ้ยเมื�อเปรียบเทียบกบัอตัราการเพิ�มจากปี "#$*!จากปี "#$,!และจะเห็นว่าส่วนของอาคารชดุ

ลดลงรอ้ยละ ).* ส่วนบา้นเดี�ยวเพิ�มขึ �นรอ้ยละ $.$! และทาวนเ์ฮา้สเ์พิ�มขึ �นรอ้ยละ $." บง่บอกถึงความตอ้งการซื �อบา้น

เพื�ออยู่อาศยัยงัมีอยู่จริง แต่กลุ่มที�ซื �อเพื�อเก็งกาํไรหรือซื �อเพื�อการลงทุน ซึ�งจะซื �ออาคารชุดเป็นส่วนใหญ่ มีการชะลอ !!!

การซื �อ ทั�งนี �เกณฑก์ารกาํกบัสินเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยัใหม ่หรือมาตรการ -./!ของธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลกระทบกบั

ตลาดโดยรวมพอสมควร!

ตารางที� *: ยอดมลูคา่การโอนกรรมสิทธิ�ที�อยู่อาศยัในกรุงเทพฯและปรมิณฑล (หนว่ย: ลา้นบาท)!

!
,--.! ,--/! ,-01! ,-02! ,-0,! 343!

กรุงเทพฯ ! ปริมณฑล! )(#0,#1! )))0**+! )"101"(! #$#0**"! #1"0+$1! *.+,%!

อาคารชุด! *#(0+"*! *2#01,+! ",,0")1! "1*0)1#! "$,0"1*! ").*,%!

บ้านเดี�ยว! *#)0",*! *,10"$#! 210("(! *+,01,,! *+20+)#! $.$,%!

ทาวนเ์ฮ้าส!์ *,"0)$$! 2*01,1! ((0**(! *,20")*! **$0,,,! $.",%!

บ้านแฝด! *10(,#! *)01(1! *(0#,+! ""0122! ")01+$! (.#,%!

อาคารพาณิชย!์ #"0"$+! +)0$#*! "+0,+"! +,0(2$! +"0,*#! +.$,%!

!
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ประการสาํคญัตอ้งควบคมุตน้ทนุ เนน้การสรา้งความเชื�อมั�นและความพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ ใชว้ิธีและสื�อการตลาดที�

มีประสิทธิภาพสามารถเขา้ถึงลกูคา้เปา้หมายไดภ้ายในงบประมาณที�ตั�งไว ้สรา้งความแตกตา่ง และบริษัทฯ จะตอ้ง

ปรบัตวัใหท้นัเหตกุารณห์ากมีสญัญาณทางเศรษฐกิจที�ชะลอตวัลงหรือเกิดภาวะบา้นจดัสรรลน้ตลาดเกิดขึ �น!

". ความเสี�ยงเรื�องกาํลงัซื �อลดลง!

     ! ความเสี�ยงดงักล่าว อาจเกิดจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ทาํใหมี้ผลกระทบต่อการส่งออกและการ

ท่องเที�ยวอย่างมีสาระสาํคญั เมื�อการสง่ออก และรายไดจ้ากการท่องเที�ยวลดลงจะมีผลกระทบตอ่อตัราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศคอ่นขา้งมาก เพราะการเตบิโตทางเศรษฐกิจพึ�งพาการส่งออกและการท่องเที�ยวในอตัราที�

สูง ประกอบกับมีปัญหารุมเรา้ดา้นสังคม และการเมืองเพราะอยู่ในช่วงการเลือกตั�ง จึงอาจทาํใหผู้บ้ริโภคที�แมมี้

กาํลงัซื �อแตอ่าจขาดความเชื�อมั�น และระมดัระวงัเรื�องการใชจ้า่ยมากขึ �น!

    ! วิธีการแกไ้ข คือ บริษัทฯ ตอ้งเนน้การสรา้งบา้นคณุภาพในราคาที�แข่งขนัได ้โดยใชน้วตักรรมตา่ง ๆ เขา้มา

ชว่ยใหม้ากขึ �น ทั�งรูปแบบวสัด ุและกระบวนการก่อสรา้ง บรษิัทฯ ตอ้งใชก้ารตลาดใหห้ลากหลายมากขึ �น เพื�อกระตุน้

ยอดขาย ในขณะที�ยังมีข้อดี คือ อัตราดอกเบี �ยเงินกู้แมจ้ะเริ�มปรับตัวเพิ�มขึ �นแต่อัตรายังค่อนข้างตํ�า อาจเป็น

ตวักระตุน้ใหล้กูคา้เรง่ซื �อบา้นได ้เพราะถา้รอชา้ไปดอกเบี �ยอาจปรบัตวัสงูขึ �น ตน้ทนุคา่ก่อสรา้งก็จะสงูขึ �นดว้ย ดงันั�น

ผูซื้ �อบา้นในปีนี �ก็จะไดร้บัประโยชน ์หากเศรษฐกิจประเทศไทยเริ�มดีขึ �นชดัเจนในครึ�งหลงัของปี สถานการณก์ารเมือง

มีความมั�นคง ประชาชนจะมีความเชื�อมั�นสงูขึ �น คาดวา่กาํลงัซื �อนา่จะเพิ�มขึ �น ความเสี�ยงจะลดลง อย่างไรก็ดีบริษัทฯ 

ตอ้งตดิตามสถานการณอ์ย่างใกลช้ิด!

#. ความเสี�ยงเรื�องสภาพคลอ่ง !

     !  ความเสี�ยงดงักลา่ว เป็นความเสี�ยงที�สาํคญัยิ�งของบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ปัญหาขาดสภาพคล่องจะ

เกิดไดจ้ากการที�รายรบัของกิจการไดต้ ํ�ากว่าเป้าหมายมาก ในขณะที�ยอดรายจ่ายสงู หรือกรณีที�สภาพคลอ่งมีนอ้ย 

แตมี่การลงทนุเพิ�มจาํนวนมาก หรือมีภาวะหนี�ผกูพนัระยะสั�นที�ตอ้งจา่ยตามกาํหนดเวลาจาํนวนมาก!

     ! วิธีการแก้ไข คือ บริษัทฯ ตอ้งติดตามดูแลปัญหาสภาพคล่อง โดยเฉพาะกระแสเงินสดและบญัชีรายรับ

รายจ่ายอยา่งใกลช้ิด และตอ้งไม่ก่อหนี �จาํนวนมากเกินขีดความสามารถที�จะชาํระได ้อาจตอ้งชะลอการลงทนุที�จะ

ก่อภาระหนี�สินจาํนวนมากออกไปก่อน หากจาํเป็นตอ้งลงทุนก็ตอ้งประเมินความเสี�ยงอย่างรอบคอบรดักุมที�สุด 

นอกจากนั�น จะตอ้งมีการเจรจาทาํความตกลงกับธนาคารใหผ้่อนปรนมากที�สุดและจะตอ้งมีการสาํรองเงินสดให้

เพียงพอ และขอวงเงินกู้กับธนาคารสาํรองไวด้ว้ย และที�สาํคญัตอ้งมีสญัญาณไวค้อยเตือนภัยเพื�อรูล้่วงหนา้ให้

ทนัเวลาก่อนที�จะเกิดปัญหา!

ภาวะอุตสาหกรรมภาคอสังหาริมทรัพย!์

"#$%!#&'$'#!()&*+#&&!!
!

! เศรษฐกิจไทยปี "#$" มีการเติบโตของ! %&' ระหว่างรอ้ยละ! ".#! – ".( ปรบัตวัลดลงจากการขยายตวัรอ้ยละ 

).* ในปี "#$* หลกัๆเป็นเพราะการส่งออกที�ลดลง เนื�องจากภาวะเศรษฐกิจโลก สงครามการคา้ระหว่างสหรฐัอเมริกา

กบัสาธารณรฐัประชาชนจีน และเงินบาทที�แข็งคา่ สว่นปัจจยับวก คือ การท่องเที�ยวที�ยงัมีนกัท่องเที�ยวเขา้มาในประเทศ

เป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะจากประเทศจีน และการลงทนุในระบบสาธารณปูโภคของภาครฐัอยา่งตอ่เนื�อง!

สาํหรบัภาพรวมธุรกิจอสงัหาริมทรพัยปี์ "#$" จากขอ้มูลของศนูยข์อ้มูลอสงัหาริมทรพัยที์�แสดงมลูคา่การโอน

กรรมสิทธิ�ที�อยู่อาศยัในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี "#$"!เพิ�มขึ �นเล็กนอ้ยจากปี "#$*!หรือเพียงรอ้ยละ *.+ (ตารางที� *) 

ซึ�งเป็นอตัราการเพิ�มที�นอ้ยเมื�อเปรียบเทียบกบัอตัราการเพิ�มจากปี "#$*!จากปี "#$,!และจะเห็นว่าส่วนของอาคารชดุ

ลดลงรอ้ยละ ).* ส่วนบา้นเดี�ยวเพิ�มขึ �นรอ้ยละ $.$! และทาวนเ์ฮา้สเ์พิ�มขึ �นรอ้ยละ $." บง่บอกถึงความตอ้งการซื �อบา้น

เพื�ออยู่อาศยัยงัมีอยู่จริง แต่กลุ่มที�ซื �อเพื�อเก็งกาํไรหรือซื �อเพื�อการลงทุน ซึ�งจะซื �ออาคารชุดเป็นส่วนใหญ่ มีการชะลอ !!!

การซื �อ ทั�งนี �เกณฑก์ารกาํกบัสินเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยัใหม ่หรือมาตรการ -./!ของธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลกระทบกบั

ตลาดโดยรวมพอสมควร!

ตารางที� *: ยอดมลูคา่การโอนกรรมสิทธิ�ที�อยู่อาศยัในกรุงเทพฯและปรมิณฑล (หนว่ย: ลา้นบาท)!

!
,--.! ,--/! ,-01! ,-02! ,-0,! 343!

กรุงเทพฯ ! ปริมณฑล! )(#0,#1! )))0**+! )"101"(! #$#0**"! #1"0+$1! *.+,%!

อาคารชุด! *#(0+"*! *2#01,+! ",,0")1! "1*0)1#! "$,0"1*! ").*,%!

บ้านเดี�ยว! *#)0",*! *,10"$#! 210("(! *+,01,,! *+20+)#! $.$,%!

ทาวนเ์ฮ้าส!์ *,"0)$$! 2*01,1! ((0**(! *,20")*! **$0,,,! $.",%!

บ้านแฝด! *10(,#! *)01(1! *(0#,+! ""0122! ")01+$! (.#,%!

อาคารพาณิชย!์ #"0"$+! +)0$#*! "+0,+"! +,0(2$! +"0,*#! +.$,%!

!
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ที�มา :ขอ้มลูจากศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห!์

!

เมื�อวิเคราะหร์าคาที�อยู่อาศยัโอนกรรมสิทธิ�ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จะเห็นว่าราคาต่อหน่วยของบา้นแฝด

เพิ�มขึ �นถึงรอ้ยละ ".#! และบา้นเดี�ยวเพิ�มขึ �นรอ้ยละ $.%! ส่วนราคาต่อหน่วยอาคารชุดลดลงถึงรอ้ยละ &.% ทั�งนี �เมื�อ!!!!!!!!!

ดเูฉพาะกรุงเทพมหานคร ราคาต่อหน่วยของบา้นแฝดและบา้นเดี�ยวเพิ�มขึ �นถึงรอ้ยละ '#.(! และ ''.)! ตามลาํดบั!!!!! 

ส่วนราคาต่อหน่วยอาคารชุดในกรุงเทพฯกลบัเพิ�มขึ �นรอ้ยละ '.&! (ตารางที� #) แสดงว่าตลาดบา้นและคอนโดมิเนียม

ระดบัราคาสงูยงัเป็นตลาดที�ยงัขายได ้ผูซื้ �อยงัมีกาํลงัซื �อ และอยูภ่ายในกรุงเทพมหานคร!

ตารางที� #: ราคาตอ่หน่วยที�อยูอ่าศยั

โอนกรรมสิทธิ�!

 ราคาที�อยูอ่าศัย!

ราคาต่อหน่วย (ลบ.)!

!
"#$%! "#$"!

%!

กรุงเทพฯ ! ปริมณฑล! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#."$!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#."*!! ).%%!

อาคารชุด! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#.$*!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#.%+!! "&.%%!

บ้านเดี�ยว! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(."'!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&.'"!! $.%%!

ทาวนเ์ฮ้าส!์ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'.*%!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#.)(!! (.'%!

บ้านแฝด! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+.#*!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+.&%!! ".#%!

!

!

!

! ! !
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ที�มา :ขอ้มลูจากศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห!์

!

เมื�อวิเคราะหร์าคาที�อยู่อาศยัโอนกรรมสิทธิ�ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จะเห็นว่าราคาต่อหน่วยของบา้นแฝด

เพิ�มขึ �นถึงรอ้ยละ ".#! และบา้นเดี�ยวเพิ�มขึ �นรอ้ยละ $.%! ส่วนราคาต่อหน่วยอาคารชุดลดลงถึงรอ้ยละ &.% ทั�งนี �เมื�อ!!!!!!!!!

ดเูฉพาะกรุงเทพมหานคร ราคาต่อหน่วยของบา้นแฝดและบา้นเดี�ยวเพิ�มขึ �นถึงรอ้ยละ '#.(! และ ''.)! ตามลาํดบั!!!!! 

ส่วนราคาต่อหน่วยอาคารชุดในกรุงเทพฯกลบัเพิ�มขึ �นรอ้ยละ '.&! (ตารางที� #) แสดงว่าตลาดบา้นและคอนโดมิเนียม

ระดบัราคาสงูยงัเป็นตลาดที�ยงัขายได ้ผูซื้ �อยงัมีกาํลงัซื �อ และอยูภ่ายในกรุงเทพมหานคร!

ตารางที� #: ราคาตอ่หน่วยที�อยูอ่าศยั

โอนกรรมสิทธิ�!

 ราคาที�อยูอ่าศัย!

ราคาต่อหน่วย (ลบ.)!

!
"#$%! "#$"!

%!

กรุงเทพฯ ! ปริมณฑล! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#."$!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#."*!! ).%%!

อาคารชุด! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#.$*!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#.%+!! "&.%%!

บ้านเดี�ยว! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(."'!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&.'"!! $.%%!

ทาวนเ์ฮ้าส!์ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'.*%!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#.)(!! (.'%!

บ้านแฝด! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+.#*!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+.&%!! ".#%!

!

!

!

! ! !

ตารางที� !: ราคาตอ่หน่วยที�อยูอ่าศยั

โอนกรรมสิทธิ�!

 ราคาที�อยูอ่าศัย!

ราคาต่อหน่วย (ลบ.)!

"
"#$%! "#$"!

%!

กรุงเทพมหานคร! """"""""""""""""""""#.$%"" """"""""""""""""""""#.&'"" (.#%"

อาคารชุด! """"""""""""""""""""#.#&"" """"""""""""""""""""#.$)"" ).(%"

บ้านเดี�ยว! """"""""""""""""""""(.&("" """"""""""""""""""""&.!'"" )).*%"

ทาวนเ์ฮ้าส!์ """"""""""""""""""""!.$&"" """"""""""""""""""""!.&)"" &.)%"

บ้านแฝด! """"""""""""""""""""#.+#"" """"""""""""""""""""$.$!"" )!.$%"

ที�มา :ขอ้มลูจากศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห"์

" ช่วงปลายปี !(&!" ภาครฐัออกมาตรการเพื�อกระตุน้เศรษฐกิจ โดยมาตรการที�เกี�ยวกับภาคอสงัหาริมทรพัยมี์

หลกัๆ #" มาตรการ คือ ). ลดคา่ธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ�ใหก้ับที�อยู่อาศยัราคาไม่เกิน #" ลา้นบาท !. ผ่อนปรน

มาตรการ ,-."สาํหรบัผูซื้ �อที�อยูอ่าศยัเป็นหลงัที�สอง #. ออกโครงการ ‘บา้นดีมีดาวน’์ ที�มีการสนบัสนนุเงินดาวน ์(*/***"

บาท ใหก้ับผูซื้ �อบา้นที�มีรายไดไ้ม่เกิน )/!**/***" บาทต่อปี อย่างไรก็ดีผลจากสามมาตรการนี �อาจไม่ชดัเจนและไม่

สามารถแกปั้ญหากาํลงัซื �อของผูที้�ตอ้งการที�อยู่อาศยัที�มีอตัราหนี�ครวัเรือนสงู"
"

จากข้อมูลเบื �องตน้ทั�งหมด ฝ่ายจัดการจึงมีการปรับกลยุทธ์การหาซื �อที�ดินเพื�อพัฒนาโครงการในอนาคต"""""" 

โดยมุ่งเนน้หาที�ดินทาํเลดีในกรุงเทพมหานคร ที�สามารถพฒันาที�อยู่อาศยัตรงตามความตอ้งการของกลุ่มที�มีรายไดสู้ง 

โดยขนาดโครงการมีขนาดเล็ก และใหค้วามเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัสงู"
"

! สาํหรบัธุรกิจคา้ปลีก ประชาชนยงัมีการจบัจ่ายใชส้อยในสินคา้ที�มีความจาํเป็นตอ่ชีวิตประจาํวนัอย่างตอ่เนื�อง 

ถึงแมอ้ตัราค่าเช่าพื �นที�รา้นคา้ในหา้งชุมชน (012234567" 89::) ไม่สูงมากและยงัทรงตวั แต่อตัราพื �นที�ว่างยงัอยู่ใน

เกณฑต์ํ�า โดยพื �นที�วา่งของ 012234567"89::"ในเขตรอบนอกกรุงเทพฯอยูที่�รอ้ยละ #.+"(ที�มา:"0;<="->95:94?)"
"

" ปี !(&#" ยังคงจะเป็นปีที�ทา้ทายสาํหรบัผูป้ระกอบการอสงัหาริมทรพัย ์เนื�องจากเศรษฐกิจโดยรวมยงั ไดร้บั

ผลกระทบจากสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯและจีน ส่งผลลบตอ่เนื�องมายงัการส่งออกของประเทศไทย บวกกบัคา่เงิน

บาทที�ยงัแข็งอยูอ่ยา่งตอ่เนื�อง สว่นปัจจยัภายในประเทศที�มีผลกระทบตอ่ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยม์ากที�สดุ  คือ"เรื�องหนี �สิน

ครวัเรือนที�สงู สง่ผลตอ่กาํลงัซื �อของผูที้�ตอ้งการที�อยูอ่าศยั !
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ข้อมูลเกี�ยวกับบริษัท!
!"#$%&'()*"+,-.(
(

ชื�อบรษิัท( :( บรษิัท สมัมากร จาํกดั (มหาชน)(
ที�ตั�ง( :( /0(อาคารสมัมากรเพลส รามคาํแหง (

ถนนรามคาํแหง แขวงสะพานสงู(
เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 12342(
โทรศพัท ์(00) 2(3120(/522(
โทรสาร  (00) 2(3120(/566(
7!#%,-(: 89:;%##%<"*&.=".>?(
@.A;,>.(: BBB.;%##%<"*&.=".>?(
C%=.A""<(: ?>>$://BBB.;%##%<"*&.=".>?(

D,&.(: "
ประเภทธุรกิจ( :( พฒันาอสงัหารมิทรพัย(์
จาํนวนหุน้ที�ออกจาํหน่าย( :( หุน้สามญั 041E/22E440(หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท(
ทนุจดทะเบียน" ( :( 041E/22E440(บาท(
ทนุชาํระแลว้" ( :( 041E/22E440(บาท(
ผูส้อบบญัชี" ( :( บรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั(

ชั�น 55 อาคารเลครชัดา 165/150!15F((
ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย(
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 12112(
โทรศพัท ์(00) 2(3304(6262(
โทรสาร  (00) 2(3304(2F/6(

( ( โดย นายฉัตรชยั เกษมศรีธนาวฒัน(์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที� G/15 และ/หรือ(
นางสาวศริาภรณ ์  เอื �ออนนัตก์ลุ"
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที� 5/44(และ/หรือ(
"

  

 
 

นางชลรส  สนัตอิศัวราภรณ!์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที� "#$% !

นายทะเบียนบริษัท! :! บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั!
อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย!
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คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ  
 MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 

ผลการดาํเนินงานปี 2562 บริษัทฯ มีรายไดร้วม 2,302.45 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปีก่อนมีรายไดร้วม 1,394.30 
ลา้นบาท  เพิ�มขึ �น 908.15 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 65.13 จากธุรกิจการขายอสงัหาริมทรพัย ์บริษัทฯมีคา่ใชจ้่าย
รวม 1,985.08 ลา้นบาท เมื�อเทียบกับปีก่อนมีคา่ใชจ้่ายรวม 1,224.41 ลา้นบาท เพิ�มขึ �น 760.67 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 62.13 เมื�อเทียบกบัปีก่อนมาจากตน้ทนุจากการขายอสงัหาริมทรพัยที์�เพิ�มขึ �น 610.77 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 76.08 ซึ�งเป็นการเพิ�มขึ �นที�สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยที์�เพิ�มขึ �น ตน้ทนุใหเ้ช่าและบริการเพิ�มขึ �น 
6.50 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 3.48 ค่าใชจ้่ายในการขายเพิ�มขึ �น 67.07 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 72.91 เป็น  
การเพิ�มขึ �นไปในทิศทางเดียวกบัยอดขาย  และคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารเพิ�มขึ �น 76.34 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 53.41 
เนื�องจากปี 2562 บริษัทฯ ไดท้าํการรื �อถอนอาคารใหเ้ช่าเดิม เพื�อปรบัปรุงพื �นที�ดาํเนินงาน ทาํใหเ้กิดผลขาดทนุจากการ
ตดัจาํหน่ายอสังหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุนจาํนวน 40.91  ลา้นบาท   กาํไรสุทธิของบริษัทฯในปี 2562 เท่ากับ 78.79 
ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อนมีจาํนวน 81.98 ลา้นบาท  ลดลง  3.19 ลา้นบาท  หรือลดลงรอ้ยละ 3.89 โดยคิดเป็นอตัรา
กาํไรตอ่หุน้ กาํไรสว่นที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ปี 2562 และปี 2561 อยูที่� 0.12 และ 0.13 บาทตามลาํดบั 

ในปี 2562 เมื�อเทียบกบัปี 2561 บรษิัทฯ มีสินทรพัยร์วมเพิ�มขึ �น จาํนวน 995.41 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 21.90 
โดยในปี 2562 มีจาํนวนสินทรพัยร์วม 5,540.09 ลา้นบาท  เทียบกับปีก่อนที�มีจาํนวน 4,544.68 ลา้นบาท  จากการซื �อ
ที�ดินเพื�อพฒันาโครงการใหม่เพิ�มขึ �น ส่งผลใหส้ินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน ที�ดินรอการพัฒนาเพิ�มขึ �นจาก 650.32 ลา้นบาท    
ในปี 2561 เป็น 1,564.51 ลา้นบาทในปี 2562  

 บริษัทฯ มีหนี �สินรวมเพิ�มขึ �น  942.14 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 45.17 โดยในปี 2562 มีจาํนวนหนี�สินรวม 
3,027.98 ลา้นบาท เทียบจากปีก่อนมีจาํนวน 2,085.84 ลา้นบาท ดว้ยบริษัทฯ ไดด้าํเนินการจดัหาวงเงินสินเชื�อทั�งระยะ
สั�นและระยะยาวเขา้มาเพิ�มเติม  รวมถึงเขา้ทาํธุรกรรมใหเ้ช่าช่วงทรพัยสิ์นของโครงการสมัมากร เพลส รงัสิต  โครงการ
สมัมากร เพลส รามคาํแหง (เวสต)์ และโครงการสมัมากร เพลส ราชพฤกษ ์ เป็นระยะเวลา 30 ปี  และจาํหน่ายทรพัยส์ิน
ประเภทสงัหารมิทรพัยที์�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินศนูยก์ารคา้งของแตล่ะโครงการ ซึ�งเป็นทรพัยส์ินของ บริษัท เพียวสมัมา
กร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (บริษัทย่อย) ใหแ้ก่กองทรสัต ์ เพื�อเสริมสภาพคล่องตามนโยบาย ทั�งนี � บริษัทฯ ตระหนกัดีถึง
การบริหารเงินสดให้มีความสอดคล้องระหว่างรายไดแ้ละเงินกู้  มีการดูแลการบริหารเงินสดอย่างรอบคอบ และได้
จดัเตรียมวงเงินสาํรองเพื�อใชใ้นกิจการ อัตราส่วนหนี�สินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ปี 2562 เท่ากับ 1.21 เพิ�มขึ �นจากปี 
2561 ที�มีอตัรา 0.85  

สว่นของผูถื้อหุน้ของบริษัทเพิ�มขึ �น จาํนวน 32.76 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.39  โดยในปี 2562 มีส่วนของผูถื้อ
หุน้ของบรษิัทฯ มีจาํนวน  2,393.63 ลา้นบาท เทียบจากปีก่อนมีจาํนวน 2,360.87 ลา้นบาท 
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