




"สััมมากร" 
บ้้านท่ี่� หลัับ้สับ้าย

ไร้กังวลั
 บ้า้นทุกุหลัังภายใต้้แบ้รนด์์สัมัมากร บ้า้นทุ่�ไมเ่พีย่งช่ว่ยใหคุ้ณุ

หลัับ้สับ้าย แต่้จะเป็น็บ้า้นทุ่�ช่ว่ยใหคุ้ณุทุำางานได้์อยา่งสับ้ายใจ แลัะ

เหมาะกับ้การใช่ช้่วิ่ต้ทุกุรูป็แบ้บ้ ใหคุ้ณุได้์เป็น็ตั้วคุณุเองในพ้ี�นทุ่�ทุ่�

คุณุเล้ัอกจัด์วางได้์

บ้า้นทุกุหลัังของสัมัมากรได้์ถูกูออกแบ้บ้พี้�นทุ่�ใช่ส้ัอยเพี้�อรองรบั้

อนาคุต้ทุ่�มก่ารเป็ล่ั�ยนแป็ลังคุวามต้้องการการใช่พ้ี้�นทุ่�อยูต่้ลัอด์

เวลัา เราออกแบ้บ้ใหพ้ี้�นทุ่�ทุ่�มคุ่วามยด้์หยุน่รองรบั้ทุกุรูป็แบ้บ้การ

ใช่ง้านต่้อใหคุ้ณุต้้อง Work From Home ทุกุวันในบ้้าน มติิ้มมุ

ทุำางานเราก็มพ่ีรอ้มใหคุ้ณุได้์เล้ัอกแลัะป็รบั้เป็ล่ั�ยนมมุทุำางานในทุกุ

วัน ทุกุการป็ระช่มุ มช่่อ่งแสังลัอด์ผ่า่นรบั้แด์ด์อ่อนๆ เพีิ�มสัมาธิแิลัะ

คุวาม Productive เขา้ไป็อ่ก แต่้ในขณะเด่์ยวกันมมุทุำางานนั�นก็

ล้ัอมไป็ด้์วยคุวามอบ้อุน่ คุวามสับ้ายแลัะ Relax ผ่อ่นคุลัายเพีราะ

เป็น็มมุโป็รด์ในบ้า้นของคุณุเอง

 ต่้อใหข้า้งนอกจะวุน่วายขนาด์ไหนแต่้เช่้�อเถูอะบ้า้นสัมัมากร

จะทุำาใหคุ้ณุหลัับ้สับ้ายในทุกุวันแลัะต้้�นมาพีบ้เช่า้วันใหมทุ่่�สัด์ช่้�น 

ใหคุ้ณุมพ่ีลัังกายพีรอ้ม พีลัังใจพีรอ้มใช่ช้่วิ่ต้อยา่งสันกุในทุกุวัน



CSR นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

 บรษิทัฯ ของเรามคีวามต้ังใจกําหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ควบคู่ไปกับการดําเนนิ ธรุกิจของบรษิทั ฯ โดยตลอดมา เพราะเรามคีวามเชื่อ
มัน่ว่าพลังของการสรา้งสรรค์สงัคมเป็นภารกิจหนึ่งท่ีจะเชื่อมโยงใหบ้รษิทัของ
เราสามารถยนือยูใ่นสงัคมได้อยา่งภาคภมูใิจ เราจึงใหค้วามสาํคัญด้วยการใสใ่จ
ดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อมและให้การสนับสนุนชว่ยเหลือชุมชนสังคมโดยรวม 
สอดคล้องกับการปฏิบติัตามหลักคณุธรรมและการแบง่ปนัไมก่ระทําสิง่ท่ีเปน็
ผลเสยีต่อสงัคมท้ังทางตรงและทางอ้อม ท้ังกระทําสิง่ท่ีดีเปน็ประโยชน์ต่อ
สงัคมสว่นรวมตามกําลังความสามารถ

 โดยผู้บรหิารและพนักงานทกุคนจะเข้าไปมีบทบาทกับกิจกรรมชว่ย
เหลือสงัคมดังกล่าวด้วยความรว่มมอืรว่มใจกันทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อชมุชนและสงัคมภาคสว่นอยา่งมุง่มัน่และกําหนดใหม้กีารติดตามการดําเนนิ
งานในกิจกรรมต่าง ๆ  อยา่งต่อเนื่องเพื่อการพฒันาสงัคมใหม้กีารเติบโตอยา่ง
ยัง่ยืน

เราอยู่เคียงข้างสังคมในวิกฤต 
“COVID-19”
 ท่ามกลางวิกฤตการณโ์รคระบาดรา้ยแรงในป ี2563 ประเทศไทยและ
ท่ัวโลกต่างตกอยูใ่นสถานการณท่ี์ยากลําบากเนื่องจากการแพรร่ะบาดของไวรสั
โคโรนา่สายพนัธุใ์หม ่(โควิด-19) การระบาดของโรคโควิด-19  ไมใ่ชแ่ค่วิกฤต 
การณ์ด้านสาธารณสขุของโลกเท่านัน้ แต่ยงันาํไปสูวิ่กฤตทางเศรษฐกิจ และ
สงัคมครัง้รุนแรงเปน็ประวัติการณไ์ปท่ัวโลกอีกด้วย

 ปจัจุบนันกัวิทยาศาสตรต่์างเรง่คิดค้น และพฒันาวัคซนีขึ้นมาต่อสู ้
กับโรคนี้โดยเริม่ทดลองใชแ้ล้วทางฝั่ งประเทศอังกฤษ และแถบยโุรปสาํหรบั 
ประเทศไทยคาดว่าจะได้รบัการฉีดวัคซนีในต้นเดือนมนีาคม 2564  และเราขอ
เปน็กําลังใจหนึ่งใหกั้บทีมแพทยท์กุคน และขออยูเ่คียงขา้งทกุคนใหเ้ราผา่น 
พน้วิกฤตรา้ยแรงนี้ไปด้วยกัน ชว่งเวลาท่ีผา่นมาเราได้แสดงความหว่งใยต่อ 
สงัคมและสนบัสนนุการดแูลความปลอดภัยใหท้กุคนอยา่งเต็มกําลัง

 วันท่ี 22 เมษายน 2563 บรษิทั ฯ ได้มอบเงินบรจิาค
เพื่อจัดซื้อเครื่องชว่ยหายใจมลูค่า 250,000 บาทรวมท้ังชดุ 
PPE  และหนา้กากอนามยั N95 สาํหรบับคุลากรทางการ
แพทย ์ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติเพื่อไว้
สาํหรบัทําการรกัษาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อหรอืป้องกันตนเอง
จากการติดเชื้อไวรสัโควิด-19
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ส่งเสริมอนาคตเยาวชนยุคใหม่ กับกิจกรรม 
“แบ่งปนัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้น้อง” 

 เราให้ความสาํคัญกับการส่งเสรมิการศึกษาเพื่ออนาคต
เยาวชนไทยรุน่ใหม ่ เพ่ือสนบัสนุนใหเ้ยาวชนมเีครื่องมือท่ีจะใชพั้
ฒนาความคิดสรา้งสรรค์และต่อยอดฝมีอืพัฒนาสงัคมต่อไป

 วันท่ี 25 มถินุายน 2563 บรษิทัฯ ได้รบัความรว่มมื
อจากคณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีซึง่เป็นตัวแทนรบัมอบอปุกรณ์
คอมพิวเตอรต่์าง ๆ  ท่ีใชง้านได้นําไปมอบใหกั้บโรงเรยีนต่าง ๆ  
4 แหง่ในอําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุร ีเพื่อเป็นสื่อการเรยีนการ
สอนใหกั้บนกัเรยีนและเปน็ประโยชนท์างการศึกษาและพฒันา
สงัคมใหก้้าวหน้าในอนาคต



การพัฒนาส่ิงแวดล้อมแบบย่ังยืน
กับ “TRASH HERO” 

โครงการผู้พิชิตขยะ #2 

 สาํหรบักิจกรรม “TRASH HERO” โครงการ
ผูพ้ชิติขยะ#2 มจุีดเริม่ต้นกิจกรรมเม่ือปี 2562 รว่มกับ
ลกูบา้นภายในโครงการต่าง ๆ  ของ บรษิทั ฯ โดยการเก็บ
ขยะและปลกูจิตสาํนกึในการดแูลสิง่แวดล้อมและสงัคม
ใหน้า่อยู ่สลับหมนุเวียนไปทกุโครงการสาํหรบัปี 2563 
ยงัคงจัดกิจกรรมอยา่งสม�าเสมอและต่อเนื่องเปน็ปท่ีี  2 
โดยกําหนดใหเ้ปน็ทกุวันเสารท่ี์ 3 ของเดือน

 และในวันท่ี 4 ธนัวาคม 2563 กลุ่ม TRASH 
HERO และ บรษิทั ฯ ยังรว่มมือรว่มแรงกันทําความ
สะอาดตัดต้นไมเ้ก็บขยะปรบัปรุงลานอเนกประสงค์ ณ 
พื้นท่ีของ GOLDEN PLACE สาขาสะพานสงู เพื่อปรบั
ทัศนยีภาพและเตรยีมพื้นท่ีไว้สาํหรบัเพาะปลกูหรอือ่ืน 
ๆ ต่อไป เนื่องจากเรามคีวามต้ังใจอยากพัฒนาสิง่แวดล้อม
อยา่งยัง่ยนื การสรา้งชมุชนรกัสิง่แวดล้อมจึงเป็นจุดเริม่
ต้นของการพฒันาในก้าวต่อไปอย่างมัน่คง
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ข้อมูลทางการเงนิ   
FINANCIAL INFORMATION                                ณ  31 ธันวาคม 2563 / As at December 31, 2020                                                                                                                                 
                                                        หน่วย : พนับาท /  Unit : Thousand Baht 

ผลการด าเนินงาน Operating Performance 2561/2018 2562/2019 2563/2020 

รายไดจ้ากการขาย Sales revenue 1,105,847 1,802,836 1,490,719 
รายไดร้วม Total  revenue 1,394,297     2,302,096     1,701,498    
ตน้ทุนขาย Cost  of real estate  sales 802,794 1,413,556 1,157,579 
ตน้ทุนรวม 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 

Total Cost  
Selling & administrative expenses 

989,492 
234,919 

1,606,755 
378,328 

1,297,801 
312,065 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน  
    และภาษีเงินได ้

EBIT 169,886 317,014 91,632 

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

81,982 78,795 40,554 

สินทรัพยร์วม Total assets 4,544,681 5,504,087 5,444,890 
หน้ีสินรวม Total liabilities 2,085,837 3,027,977 2,935,136 
ทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้ Issued and paid-up share capital 641,800 641,800 641,800 
ส่วนของผูถื้อหุน้ Shareholders’ equity 2,458,844 2,512,110 2,509,755 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ Book value  per share  3.83 3.91 3.91 
กาํไรต่อหุน้ Earnings per share 0.13 0.12 0.06 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) Dividend/share (Baht) 0.07 0.09 0.03 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) Current ratio (times) 2.27 1.85 2.15 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม (ร้อยละ) 

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

0.85 
45.90 

1.21 
54.66 

1.17 
53.91 

อตัรากาํไรขั้นตน้ (ร้อยละ) Gross  profit  margin (%) 27.75 22.25 22.22 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (ร้อยละ) Operation profit  margin (%) 12.18 13.77 5.39 
อตัรากาํไรสุทธิ (ร้อยละ) Net  profit  margin (%) 5.88 3.42 2.38 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ร้อยละ) Return on equity (%) 3.47 3.29 1.73 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ร้อยละ) Return on assets (%) 1.80 1.42 0.74 
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ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ
Message of the chairman

 ป ี2563 เปน็ปท่ีีทกุคนต้องเผชญิกับเหตกุารณ์
ท่ีไมค่าดถึงมาก่อน คือการระบาดของโรคโคโรนาไวรสั 
2019 หรอื COVID-19 ซึง่เริม่มผีลกระทบในประเทศไทย
ประมาณเดือนกมุภาพนัธ ์2563 ทําใหห้ลายๆธรุกิจ ต้อง 
ปดิตัวลง ไมช่ัว่คราวก็ถาวร การดํารงชวิีตต้องเปล่ียนแปลง
และปรบัตัวอย่างรวดเรว็ ธรุกิจท่ีมผีลกระทบมากได้แก่
ธรุกิจท่องเท่ียวท่ีเนน้ลกูค้าต่างชาติ ธรุกิจโรงแรม ธรุกิจ 
การบนิ รา้นอาหาร หา้งและแหล่งท่องเท่ียวกลางคืนท้ัง
หลาย สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทําให ้GDP ของป ี
2563 ติดลบถึงรอ้ยละ 6.1 เมื่อเทียบกับป ี2562 ท่ีเติบโต
รอ้ยละ 2.3
 ส่วนธุรกิจอสังหารมิทรพัย์ด้านท่ีอยู่อาศัยมีผล 
กระทบแตกต่างกันระหว่างแนวราบ คือบา้นเด่ียว บา้นแฝด
และทาวนเ์ฮา้ส ์กับแนวสงู คืออาคารชดุ การท่ีประชาชน  ต้อง
ทํางานท่ีบา้น   เด็กนกัเรยีนต้องเรยีนจากท่ีบา้น ประกอบ
กับการใชช้วิีตในอาคารชดุท่ีต้องใชร้ว่มกันกับคนหลายๆ
คน และขนาดหอ้งของอาคารชดุปจัจุบนัท่ีไมใ่หญ่มาก      
นกั ทําใหเ้กิดความต้องการบา้นแนวราบขึน้มาอยา่งไม่คาด
คิด แต่ท้ังนี้กําลังซื้อของผูบ้รโิภคท่ียงัต«าและหนี้ครวัเรอืน
โดยเฉล่ียยงัอยูใ่นอัตราท่ีสงู ยงัเปน็ปจัจัยลบต่อธรุกิจ  
อสงัหารมิทรพัย ์ทําใหผู้บ้รโิภคยังไมส่ามารถซื้อท่ีอยูอ่าศัย
ได้ตามความต้องการท่ีมขีึ้น

 ผลประกอบการในป ี 2563  ของ บรษิทั สมัมากร 
จํากัด (มหาชน) มรีายได้รวม 1,701.50 ล้านบาท ลดลงจาก
ป ี2562 รอ้ยละ 26.09 และยอดกําไรสทุธ ิ40.55 ล้านบาท 
ลดลงจากป ี2562 รอ้ยละ 48.53 และเปน็กําไรต่อหุน้เท่ากับ 
0.06 บาท โครงสรา้งรายได้หลักของบรษิทัฯ รอ้ยละ 87.62 
มาจากธรุกิจขายอสงัหารมิทรพัย ์และรอ้ยละ 11 มาจาก        
ธรุกิจการใหเ้ชา่และบรกิาร 
 สาํหรบั 2564 บรษิทัฯยงัคงต้องระมดัระวังและเฝา้
ดผูลกระทบของโรค COVID-19 ว่าจะคล่ีคลายมากน้อยเพยีง
ใด และเมื่อไหร ่นโยบายต่างๆของภาครฐัจะมผีลสาํคัญต่อ 
การฟื้ นตัวของเศรษกิจไทย ซึง่ยงัไมส่ามารถประเมนิได้ชดั 
เจน ณ ขณะนี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ จึงต้องใหค้วามสาํคัญ
อยา่งย่ิงกับการบรหิารความเสีย่ง การลงทนุ และการบรหิาร
จัดการภายในบรษิัทฯ เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไป
ด้วยดี คณะกรรมการบรษิทั ขอขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ ลกูบ้าน 
พนกังาน คูค้่า สถาบันการเงิน และผูเ้ก่ียวขอ้งทกุท่าน  ท่ีใหก้าร
สนับสนุนด้วยดีมาตลอด  และจะควบคุมดูแลกิจการด้วย  
คณุธรรม ธรรมาภิบาลท่ีดี  เพื่อใหบ้รษิทัฯ เติบโตอยา่งมัน่ 
คง และคงชื่อเสยีงของบรษิทัฯ ใหดี้เยี่ยมตลอดไป

นายพิพิธ  พิชยัศรทัต
 ประธานกรรมการ
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โครงสร้างการถอืหุ้นและการจัดการ 
SHAREHOLDING AND MANAGEMENT STRUCTURE 

 
โครงสร้างการถอืหุ้น / SHAREHOLDING STRUCTURE  
 

 บรษิัทมีทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแลว้จ ำนวน 641,800,446 บำท แบง่เป็นหุน้สำมญั 641,800,446 หุน้    

มลูคำ่ท่ี  ตรำไว ้หุน้ละ 1 บำท  

กลุ่มผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น เมื่อวันที ่10 มิถุนายน 2563 

ชื่อ 

Name 

จ านวนหุ้น 

No.of shares 

ร้อยละ 

% 

1. บรษัิท อำรพ์ีซีจี จ ำกดั (มหำชน) 

    RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED  

309,698,707 48.25 

2. กองทนุเปิด อเบอรด์ีนสมอลแค็พ 

    ABERDEEN  SMALL CAP  

34,100,758 5.31 

3. น.ส.พิมอมุำ เจนธรรมนกุลู 

    Miss Pimauma  Janetumnugul   

24,248,656 3.78 

4. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 21,965,091

  

3.42 

5. น.ส.พีระขวญั ขนัเจรญิสขุ 

    Ms. Peerakuan Khancharoensuk   

21,282,924

  

3.32 

6. น.ส.เมทนี สคุนธรกัษ ์  

    Ms. Maetanee Sukontarug 

17,517,711 2.73 

7. นำยศิรวิฒัน ์อนนัตค์ศูรี  

    Mr. Siriwat Anankusri 

13,000,000 2.03 

8. ทำ่นผูห้ญิงทศันำวลยั ศรสงครำม 

    Thanpuying Dhasanawalaya Sornsongkram 

12,692,742 1.98 

9. สมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี  

     HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Siam Princess Royal 

10,303,320

  

1.61 

10.นำย วรพจน ์ดจีรยิำ  

     Mr. Worapot Dejariya 

8,043,400

  

1.25 

หมำยเหต ุ: ผูล้งทนุสำมำรถดขูอ้มลูผูถื้อหุน้ท่ีเป็นปัจจบุนัไดจ้ำก Website ของบรษัิทก่อนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  

 

 
10



                                                                                                   

การจัดการ / MANAGEMENT 

โครงสร้างการจัดการ / MANAGEMENT STRUCTURE 

 โครงสรำ้งกำรจดักำรของบรษิัทฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบรษิัท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ย จ ำนวน 4 

ชดุ ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรสรร

หำ และพิจำรณำคำ่ตอบแทน   

คณะกรรมการบริษัท  Board of Directors   

1. นำยพิพิธ  พิชยัศรทตั 

ประธำนกรรมกำร 

 

 

2. ประธำนกรรมกำร 
 

3. บรหิำรคว 

1. Mr. Bibit Bijaisoradat 

                Chairman  

 

 Member 

2. นำยสจัจำ  เจนธรรมนกุลู 

กรรมกำร 

2. Mr. Satja Janetumnugul    

Director  
3. นำยธวชั  อึง้สปุระเสรฐิ 

กรรมกำร 

3. Mr. Tawat Ungsuprasert 

Director  
4. นำยอนทุิพย ์ ไกรฤกษ ์

กรรมกำรอิสระ 

4. Mr. Anuthip Krairiks 

Independent Director 

 5. นำยธวชัชยั   ช่องดำรำกลุ 

กรรมกำรอิสระ 

5. Mr. Tawatchai Chongdarakul 

Independent Director 

Director 

 

6. นำงกณุฑลำ  ศศะสมติ 

กรรมกำรอิสระ 

6. Mrs.Koonthala Sasasmit 

Independent Director  

7. นำยกิตติพล  ปรำโมช ณ อยธุยำ 

กรรมกำร 

7. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya 

Director  

 

 

8. นำยณพน  เจนธรรมนกุลู 

กรรมกำร  

8. Mr. Napon Janetumnugul    

Director 

- นำงสพุรรณี   ตณัไชยศรนีคร  :    เลขำนกุำรบรษัิทฯ      

 

คณะกรรมการบริหาร                                       Executive Committee 

1. นำยธวชั  อึง้สปุระเสรฐิ 

ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

1. Mr.Tawat  Ungsuprasert 

Executive Committee Chairman 

2. นำยสจัจำ  เจนธรรมนกุลู 

กรรมกำรบรหิำร  

2. Mr.Satja  Janetumnugul    

Executive Director  

3. นำยพิพิธ  พิชยัศรทตั 

กรรมกำรบรหิำร 

3. Mr.Bibit Bijaisoradat 

Executive Director 

 

 

4.  4.  5.  5.  4.    นำยกิตติพล ปรำโมช ณ อยธุยำ 

กรรมกำรบรหิำร  

4. Mr.Kittipol Pramoj Na Ayudhya 

Executive Director 

5.  นำยณพน  เจนธรรมนกุลู                                                  
 กรรมกำรบรหิำร 

 5.    Mr. Napon Janetumnugul 

Executive Director 

- นำงสำวอิสรยีำ  สดมณี :  เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำร 
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คณะกรรมการตรวจสอบ          Audit Committee   

1. นำยธวชัชยั  ช่องดำรำกลุ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

1. Mr.Tawatchai Chongdarakul  

Audit Committee Chairman 

      2. นำยอนทุิพย ์ ไกรฤกษ ์

กรรมกำรตรวจสอบ 

2. Mr.Anuthip  Krairiksh 

Audit Committee Member 

 

 

 

3. นำงกณุฑลำ  ศศะสมติ* 

กรรมกำรตรวจสอบ 

3.   Mrs.Koonthala  Sasasmit 

Audit Committee Member 

 *กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรสอบทำนควำมนำ่เช่ือถือของงบกำรเงิน 

    

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  Risk Management Committee 

1. นำยธวชัชยั  ช่องดำรำกลุ 

ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

1. Mr.Tawatchai Chongdarakul 

Risk Management Committee Chairman 

2. นำยอนทุิพย ์ ไกรฤกษ ์

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

2. Mr.Anuthip  Krairiksh 

Risk Management  Member 

 

 

3. นำงกณุฑลำ  ศศะสมติ 

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

3. Mrs.Koonthala  Sasasmit 

Risk Management  Member 

 - นำงสำวชดำทิพย ์โชติศิร ิ: เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

   

คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน   Nomination and Remuneration Committee 

1.  นำยธวชัชยั  ช่องดำรำกลุ 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ 

คำ่ตอบแทน 

1. Mr.Tawatchai  Chongdarakul  

Nomination and Remuneration Committee  

Chairman 

      2. นำยอนทุิพย ์ ไกรฤกษ ์

 กรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

2.  

2     Mr.Anuthip  Krairiksh  

Nomination and Remuneration Committee 

Member 

 

3. นำงกณุฑลำ  ศศะสมติ 

 กรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

4.  

5.        กรรมกำรอิสระ 

3     Mrs.Koonthala  Sasasmit 

Nomination and Remuneration Committee 

Member - นำยกิตติพล ปรำโมช ณ อยธุยำ: เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำคำ่ตอบแทน  

   ด ำรงต ำแหนง่ถงึวนัท่ี 22 ธนัวำคม 2563 

- นำยณพน เจนธรรมนกุลู : เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำคำ่ตอบแทน  

   ด ำรงต ำแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 23 ธนัวำคม 2563 จนถึงปัจจบุนั 
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 ฝ่ายจัดการ      Management Offices 
1. นำยกิตติพล  ปรำโมช ณ อยธุยำ* 

กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
1. Mr.Kittipol  Pramoj Na Ayudhya                      

Chief Executive Officer  
2. นำยณพน  เจนธรรมนกุลู 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
2. Mr. Napon Janetumnugul       

Managing Director 
3. นำงสพุรรณี   ตณัไชยศรนีคร 

ผูจ้ดักำรทั่วไป สำยงำนบรหิำรและกำรเงิน 
3. Mrs.Supannee Tanchaisrinakorn 

  General Manager  
 (Finance & Administration  Function) 

4. นำยพนัธิตร ทองส ำรำญ 
ผูจ้ดักำรทั่วไป สำยงำนกำรบรหิำรกำรตลำดและ
ขำย 

4. Mr. Pantitr Thongsomran       
General Manager  
(Maketing Management & Sales Function)  

5. นำยยทุธนำ ทว้มมำ 
ผูจ้ดักำรทั่วไป สำยงำนพฒันำโครงกำรและ
ก่อสรำ้ง 

5. Mr. Yuttana Tuamma  
General Manager 
(Project Development & Construction Function) 

- นำยกิตติพล ปรำโมช ณ อยธุยำ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ด ำรงต ำแหนง่ถึงวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2564 
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ประวัตคิณะกรรมการ และผู้บริหาร 
ชื่อ-นามสกุล นายพิพิธ  พชิัยศรทัต   
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  11 เมษายน 2545 

วัน/เดือน/ปีเกดิ 27  ตลุาคม  2504 

อายุ 59  ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู ่ 1174  ถนนพระรามที่ 4  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

ประวัติการศึกษา พฒันบรหิารศาสตร ์มหาบณัฑิต  สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

  รฐัศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP) 

การอบรมอื่นๆในปี 2563 ไมม่ี 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 19 ปี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 10/11 ครัง้ (คณะกรรมการบรษัิท) 

 19/19 ครัง้ (คณะกรรมการบรหิาร) 

สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท  

ณ วันที่   1 ม.ค.2563 144,822 หุน้ รอ้ยละ 0.023 

ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563 144,822 หุน้ รอ้ยละ 0.023 

การด ารงต าแหน่งปัจจุบนัในกจิการอื่น 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กิจการอืน่ๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

(จ านวน) 

- 3 - 

ประสบการณก์ารท างานอืน่ (ยอ้นหลัง 5 ปี) 

 2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท รวมทนไุทย จ ากดั 

 2543 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท สวุรรณชาด จ ากดั 

 2539 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท มงคลชยัพฒันา จ ากดั 

 2544 – 2561 ประธานกรรมการ /กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการนโยบายและกลยทุธ/์ 

  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน บรษัิท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 2543 – 2560 รองผูอ้  านวยการโครงการพฒันาสว่นพระองค ์  

 2543 – 2560 ผูช้่วยผูจ้ดัการ ส านกังานจดัการทรพัยส์นิสว่นพระองค ์  

 2552 – 2561 ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการ 

  บรษัิท ซิงเกอร ์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น              ไมม่ี   

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมม่ีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
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ชื่อ-นามสกุล นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล 

ประเภทกรรมการ กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหาร 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 ธนัวาคม 2555 

วัน/เดือนปีเกิด 5  กนัยายน  2497    

อายุ  66 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู ่ 378/2  ถนนชลนิเวศน ์ แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 

ประวัติการศึกษา  วศ.บ.ไฟฟา้  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ (ธนบรุ)ี  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP) 20/2004   

การอบรมอื่นๆในปี 2563  ไมม่ี 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  9 ปี 

การเข้าร่วมประชุมปี 2563 9/11 ครัง้ (คณะกรรมการบรษัิท) 

 18/19 ครัง้ (คณะกรรมการบรหิาร) 

สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท  

ณ วันที่   1 ม.ค.2563 ไมม่ี 

ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563 ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งปัจจุบนัในกจิการอื่น 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กิจการอืน่ๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

(จ านวน) 

1 5 - 

ประสบการณก์ารท างานอืน่ (ยอ้นหลัง 5 ปี)  

 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอสซีที สหภณัฑ ์จ ากดั, บรษัิท ซุปเปอรเ์พยีวแก๊ส จ ากดั 

 2544 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท เพยีวพลงังานไทย จ ากดั, บรษัิท อารพ์ีซี แมเนจเมนท ์จ ากดั 

 2541 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษัิท เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จ ากดั  

 2558 – 2562 กรรมการ บรษัิท ไทยพบัลคิพอรต์ จ ากดั 

   

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

 2538 – ปัจจบุนั  กรรมการ/ประธานกรรมการ บรษัิท อารพ์ีซจีี จ ากดั (มหาชน) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมม่ีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
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ชื่อ-นามสกุล นายธวชัชัย  ช่องดารากุล   

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ 

 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการตรวจสอบ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 10 มกราคม 2557 

วัน/เดือน/ปีเกดิ 19  มิถนุายน 2504 

อายุ 59  ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู ่ 128/91 หมูบ่า้นคาซา่วิลล ์ถนนพระรามที่ 2  ซอย 50  แยก 7 แขวงแสมด า 

 เขตบางขนุเทยีน  กรุงเทพมหานคร 

ประวัติการศึกษา นิติศาสตรม์หาบณัฑติ (น.ม.) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 นิติศาสตรบ์ณัฑติ (น.บ.) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Advance Audit Committee Program (AACP), Directors Accreditation Program (DAP) 

การอบรมอื่นๆในปี 2563  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL), Role of the Nomination and 

Governance Committee (RNG) 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 11/11 ครัง้ (คณะกรรมการบรษัิท) 

 8/8  ครัง้ (คณะกรรมการตรวจสอบ) 

 5/5  ครัง้ (คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง) 

 2/2 ครัง้ (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน) 

สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท  

ณ วันที่   1 ม.ค.2563 ไมม่ี 

ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563 ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งปัจจุบนัในกจิการอื่น 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กิจการอืน่ๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

(จ านวน) 

- - - 

ประสบการณก์ารท างานอืน่ (ยอ้นหลัง 5 ปี) 

2548 – ปัจจบุนั ผูช้  านาญการในกระบวนการอนญุาโตตลุาการ และไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาท 

2543 – ปัจจบุนั ทนายความอิสระ 

 - ทนายความวา่ความคดีอาญา และคดีแพง่  

 - คดีเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

 - คดีแพง่ทนุทรพัยส์งู,  คดีทางธุรกิจทั่วไป 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมม่ีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
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ชื่อ-นามสกุล นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์  

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 17 กมุภาพนัธ ์2548 

วัน/เดือน/ปีเกดิ 23 มกราคม 2492 

อายุ 71 ปี  

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู ่ 157/13  ถนนราชวถีิ   แขวงวชิรพยาบาล  เขตดสุติ  กรุงเทพฯ 10300 

ประวัติการศึกษา B.A (Fine and Applied Art) Northeastern  University 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) , Director Certification Program (DCP) 

การอบรมอื่นๆในปี 2563 ไมม่ี 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 16 ปี  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 8/11  ครัง้ (คณะกรรมการบรษัิท) 

 7/8  ครัง้ (คณะกรรมการตรวจสอบ) 

 4/5  ครัง้ (คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง) 

 2/2  ครัง้ (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน)  

สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท  

ณ วันที่   1 ม.ค.2563 217,777 หุน้ รอ้ยละ 0.034  

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 217,777 หุน้ รอ้ยละ 0.034  

การด ารงต าแหน่งปัจจุบนัในกจิการอื่น 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กิจการอืน่ๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

(จ านวน) 

- 1 - 

ประสบการณก์ารท างานอืน่ (ยอ้นหลัง 5 ปี)   

 2535 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท ผลติอปุกรณก์อ่สรา้ง จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมม่ีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 

 

  

17บ้้านท่ี่�หลัับ้สบ้าย ไร้้กัังวลั



ชื่อ-นามสกุล นายธวัช  อึง้สุประเสริฐ 

ประเภทกรรมการ กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหาร 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 4 เมษายน 2556 

วัน/เดือนปีเกิด 30 ตลุาคม 2489   

อายุ  74 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู ่ 584  ถนนเตชะวนิช  แขวงบางซือ่  กรุงเทพฯ 10800 

ประวัติการศึกษา  วท.บ. (เคม)ี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP)   

การอบรมอื่นๆในปี 2563  ไมม่ี 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  8 ปี 

การเข้าร่วมประชุมปี 2563 10/11  ครัง้ (คณะกรรมการบรษัิท) 

 17/19  ครัง้ (คณะกรรมการบรหิาร) 

สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท  

ณ วันที่   1 ม.ค.2563 ไมม่ี 

ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563 ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งปัจจุบนัในกจิการอื่น 

บริษัทจดทะเบียน 

(จ านวน) 

กิจการอืน่ๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

(จ านวน) 

- - - 

ประสบการณก์ารท างานอืน่  (ยอ้นหลัง 5 ปี) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

 2542 – 2556  กรรมการ  บรษัิท เชอรว์ูด้เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมม่ีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
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ชื่อ-นามสกุล นางกุณฑลา  ศศะสมิต 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  

 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มิถนุายน 2559 

วัน/เดือนปีเกิด 17 ตลุาคม 2500 

อายุ  64 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู ่ 94/55 หมูบ่า้นฟลอรา่วิลล ์ถ.สวุินทวงค ์แขวงล าผกัชี เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530 

ประวัติการศึกษา  ปรญิญาโท  UNIVERSITY OF ARIZONA (M.S. FINANCE) 

 ปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (บญัชีบณัฑิต)  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP) 

การอบรมอื่นๆในปี 2563  Risk Management Program for Corporate Leaders ( RCL) 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  4 ปี 

การเข้าร่วมประชุมปี 2563 10/11  ครัง้ (คณะกรรมการบรษัิท) 

 8/8  ครัง้ (คณะกรรมการตรวจสอบ) 

 5/5  ครัง้ (คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง)  

 2/2  ครัง้ (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน) 

สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท  

ณ วันที่   1 ม.ค.2563 ไมมี่ 

ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563 ไมมี่ 

การด ารงต าแหน่งปัจจุบนัในกจิการอื่น 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กิจการอืน่ๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

(จ านวน) 

- - - 

ประสบการณก์ารท างานอืน่ (ยอ้นหลัง 5 ปี)  ไมม่ี  

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   
 2552 – 10 กรกฏาคม 2561                 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรษัิท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย  ไมม่ีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
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ชื่อ-นามสกุล นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา   

ประเภทกรรมการ กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่  

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 สงิหาคม 2541 

วัน/เดือน/ปีเกดิ 10  มกราคม  2515 

อายุ 48  ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู ่ 22 ซ.พหลโยธิน 37  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ 10900 

ประวัติการศึกษา ปรญิญาโท สถาบนับณัฑิต บรหิารธุรกิจศศินทร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

   ปรญิญาตร ีExeter University U.K. (Mechanical Engineering) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Directors Certification Program (DCP 19/2002), Directors Accreditation Program 

( DAP 23/ 2004) , Audit Committee Program ( ACP 5/ 2005) , RE-CU CEO – 

PREMIUM  รุน่ท่ี 1, Role of the Chairman Program (RCP) 45/2019 

การอบรมอื่นๆในปี 2563  ไมม่ี 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 23  ปี  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 10/11  ครัง้ (คณะกรรมการบรษัิท) 

 16/19  ครัง้ (คณะกรรมการบรหิาร) 

สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท  

ณ วันที่   1 ม.ค.2563 2,285,629  หุน้ รอ้ยละ 0.356   

ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563 2,285,629  หุน้ รอ้ยละ 0.356   

การด ารงต าแหน่งปัจจุบนัในกจิการอื่น 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กิจการอืน่ๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

(จ านวน) 

1 5 - 

ประสบการณก์ารท างานอืน่ (ยอ้นหลัง 5 ปี) 
      2563 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษัิท ธนจิรา รเีทล คอรป์อเรชั่น จ ากดั  
      2561 – ปัจจบุนั    กรรมการ บรษัิท สมัมากรพลสั จ ากดั 

2556 – ปัจจบุนั                กรรมการสมาคมอสงัหารมิทรพัยไ์ทย    
2555 – ปัจจบุนั    กรรมการ บรษัิท โปรคิวบ ์เวนเจอร ์จ ากดั  
2549 – ปัจจบุนั      กรรมการ บรษัิท เพยีวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 2553 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท โรงแรมราชด าร ิจ ากดั (มหาชน) 
ข้อพพิาททางกฎหมาย  ไมม่ีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
หมายเหต:ุ นายกิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ด ารงต าแหนง่ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 
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ชื่อ-นามสกุล  นายณพน  เจนธรรมนุกูล   

ประเภทกรรมการ กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการผู้จัดการ  

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  21 กรกฎาคม 2563 

วัน/เดือน/ปีเกดิ 10 พฤศจิกายน 2529  

อายุ 35 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู ่ 378/2 ถ.ชลนิเวศน ์แขวงลาดพรา้ว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  

ประวัติการศึกษา ปรญิญาโท MBA, Duke University, USA  

  ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์ภาคภาษาองักฤษ จฬุาลงกรณ ์มหาวิทยาลยั  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 

 Finance and Quantitative Modeling Certificate, University of Pennsylvania 

 Design Thinking Certificate, IDEO U 

 หลกัสตูรกลยทุธบรหิารธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์จฬุาลงกรณ ์มหาวิทยาลยั 

 Department of Philosophy Non-credit Certificate, Duke University 

การอบรมอื่นๆในปี 2563  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 5 เดือน  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 3/3  ครัง้ (คณะกรรมการบรษัิท) 

 8/8  ครัง้ (คณะกรรมการบรหิาร) 

สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท  

ณ วันที่   1 ม.ค.2563 ไมม่ี 

ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563 ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งปัจจุบนัในกจิการอื่น 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กิจการอืน่ๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

(จ านวน) 

- 3 - 

ประสบการณก์ารท างานอืน่ (ยอ้นหลัง 5 ปี) 

 2561 – ปัจจบุนั   กรรมการ บรษัิท สมัมากรพลสั จ ากดั 

 2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท เพทโทร – อินสตรูเมนท ์จ ากดั 

     2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท เพยีวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมม่ีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
หมายเหต ุ: นายณพน เจนธรรมนกุลู เป็นบตุรของนายสจัจา  เจนธรรมนกุลู กรรมการบรษัิทสมัมากร จ ากดั (มหาชน) 
              และเป็นกรรมการของบรษัิท อารพ์ีซีจี จ  ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 
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ชื่อ-นามสกุล  นางสุพรรณี  ตัณไชยศรีนคร   
ต าแหน่งปัจจุบนั  ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและการเงนิ 
อายุ  54  ปี 

คุณวุฒกิารศึกษา / การฝึกอบรม บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

  บรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

  Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุน่ท่ี 18  

  Effective Minutes Taking – EMT รุน่ท่ี 39/2017 

  Strategic Financial Leadership Program 

สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท  

ณ วันที่   1 ม.ค.2563 ไมมี่ 

ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563 ไมมี่ 

ประสบการณก์ารท างาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

      2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท สมัมากรพลสั จ ากดั 

 2559 – ปัจจบุนั        กรรมการ บรษัิท โปรคิวบ ์เวนเจอร ์จ ากดั 

 2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท เพยีวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

 2556 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการทั่วไป สายงานบรหิารและการเงิน บรษัิท อารพ์ีซจีี จ ากดั 

 2555 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท อารพ์ีซี แมเนจเมนท ์จ ากดั  

 2558 – 2562  กรรมการ บรษัิท ไทยพบัลคิพอรต์ จ ากดั 

 2557 – 2563  กรรมการ บรษัิท ซุปเปอรเ์พยีวแก๊ส จ ากดั 

ชื่อ-นามสกุล  นายพนัธิตร ทองส าราญ 
ต าแหน่งปัจจุบนั  ผู้จัดการทั่วไป สายงานการบริหารการตลาดและขาย 
อายุ  37  ปี 

คุณวุฒกิารศึกษา / การฝึกอบรม ปรญิญาโท  Marketing, Kingston University, UK 

  ปรญิญาตร ีศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศ้กึษา  

สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท  

ณ วันที่   1 ม.ค.2563 ไมมี่ 

ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563 ไมมี่ 

ประสบการณก์ารท างาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

   2559 – 2561  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดอาวโุส บรษัิท อเูบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 2559 – 2559     ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดระหวา่งประเทศ บรษัิท แอรเ์อเชีย จ ากดั 

ชื่อ-นามสกุล  นายยุทธนา ทว้มมา 
ต าแหน่งปัจจุบนั  ผู้จัดการทั่วไป สายงานพัฒนาโครงการและก่อสร้าง 
อายุ  56  ปี 

คุณวุฒกิารศึกษา / การฝึกอบรม ปรญิญาตร ีสถาปัตยกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั  

สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท  

ณ วันที่   1 ม.ค.2563 ไมมี่ 

ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563 ไมมี่ 

ประสบการณก์ารท างาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

2556 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการทั่วไป สายงานพฒันาโครงการและก่อสรา้งบรษัิท สมัมากร จ ากดั (มหาชน) 
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การก ากับดูแลกจิการ 

CORPORATE GOVERNANCE 

 

คณะกรรมการบริษัท สมัมากร จ ากดั (มหาชน)  มีความมุ่งมั่นท่ีจะก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ให้

เป็นบริษัทชัน้น าในธุรกิจบา้นจดัสรรท่ีไดร้บัความนิยมเช่ือถือจากประชาชน มีการด าเนินธุรกิจดว้ยการบริหารจดัการ

ท่ียึดหลกัธรรมาภิบาลเป็นส าคญั มีการพฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพสูง และส่งเสริมใหมี้การพฒันาสินคา้ใหมี้

คณุภาพดี พรอ้มการบรกิารท่ีประทบัใจ คณะกรรมการบรษิัท จงึไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการตามหลกั

บรรษัทภิบาล เพ่ือเป็นกลไกการควบคมุและการถ่วงดลุอ านาจ เพ่ือใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และโปรง่ใส ตรวจสอบได ้โดยไดจ้ดัท านโยบายจริยธรรมธุรกิจ คูมื่อจรรยาบรรณส าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังาน เพ่ือปลกูฝังใหทุ้กคนปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ มีความเคารพในสิทธิความเทา่เทียมกนัของผูอ่ื้น

และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึ่งเป็นส่วนส าคญัในการเสริมสรา้งความเช่ือมั่นแก่นกัลงทนุ สถาบนัการเงิน พนัธมิตรธุรกิจ  ผู้

ถือหุน้ ลกูคา้ และผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง มีการดแูลส่ือสารใหเ้กิดความเขา้ใจและยดึถือเป็นแนวปฏิบตัทิั่วทัง้องคก์ร และ

ประการส าคัญไดก้ าหนดวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจเพ่ือให้ทุกคนมีจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกัน  และบริษัทฯ มี

แนวนโยบายจะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เพ่ือใหผู้บ้ริหาร 

พนกังาน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย และบริษัทจดทะเบียนเห็นความส าคญั และร่วมมือกันใหเ้กิดการต่อตา้นการ

ทจุริตในวงกวา้ง รวมทัง้น ามาพฒันาบริษัทฯ โดยใหเ้กิดการปฏิบตัิงานในทกุส่วนงาน เพ่ือส่งเสริมการก ากบัดแูล

กิจการท่ีดีในองคก์รดว้ย ซึ่งบริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ ์โดยเขา้เป็นแนวร่วมแลว้ และจดัท า เป็นนโยบายของ

บรษิัทฯ พรอ้มทัง้ทบทวนการจดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของ

บริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกาศใชเ้ม่ือปลายปี 2556 และไดป้รบัปรุงเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ

ตอ่บรษิัทฯ และ ผูถื้อหุน้โดยมีขอ้ปฏิบตัดิงันี ้

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัท ไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัแก่ผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อย นกัลงทุน 

สถาบนั อย่างเท่าเทียมกนัในการใชสิ้ทธิดแูลรกัษาผลประโยชนข์องตนเอง โดยเฉพาะสิทธิขัน้พืน้ฐาน เช่น การซือ้

ขายหลกัทรพัย ์   การมีส่วนแบง่ก าไร การเขา้รว่มประชมุแสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ และออกเสียงลงมติ

ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ สิทธิรว่มตดัสินใจในเรื่องส าคญั สิทธิในการเลือกตัง้คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนสิทธิในการ

ไดร้บัรูข้อ้มลูข่าวสารอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ทนัเวลา เป็นตน้ และในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่ไดก้ระท าการ

ใดๆ อนัเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

1.1 การด าเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท จัดใหมี้การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ภายใน  4 เดือน นับแต่วันสิน้สุดรอบระยะ

บญัชีของบริษัทฯ ในปี 2563 บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในในวนัองัคารท่ี 21 กรกฎาคม 2563 
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เวลา 10.00 น. ณ หอ้งพิมานแมน ชัน้ 2 โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขท่ี  155 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ ตัง้แตเ่วลา 10.00 -12.00 น. และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม ขอ้มูลประกอบการประชุม

พรอ้ม ความเห็นของคณะกรรมการตามวาระต่างๆ ถึงผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไมน่อ้ยกว่า 21 วนั เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ

หุน้มีเวลาศกึษาขอ้มลูดงักลา่วไดอ้ยา่งละเอียด และมีการอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ในการมารว่มประชมุผูถื้อ

หุน้ จดัเตรียมสถานท่ีและหอ้งประชมุท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวก มีขนาดเหมาะสมในการรบัรองผูเ้ขา้ประชมุ และในกรณีท่ี

ผูถื้อหุน้ไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเองก็สามารถมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมและลงมติแทนได้  โดยเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคดิเห็นและซกัถามกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุ ซึ่งกรรมการไดชี้แ้จงและตอบขอ้ซกัถาม

ของผูถื้อหุน้อย่างทั่วถึง และมีการบนัทึกการประชมุไวถ้กูตอ้งครบถว้น และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ติดต่อส่ือสาร

กนัโดยไมมี่การกีดกนัผูถื้อหุน้แตอ่ยา่งใด อนัเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

 1.2 จัดท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมตทิี่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 บรษิัทฯ ไดจ้ดัประชมุโดยมีขัน้ตอนการประชมุเป็นไปตาม

หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์มีกรรมการเขา้รว่มประชมุ รวมทัง้สิน้ 7 คน โดยปกตใินการประชมุผูถื้อหุน้ทุกครัง้ 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน รวมถึงผูส้อบ

บญัชีของบรษิัทฯ ไดเ้ขา้รว่มชีแ้จงตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ดว้ยเสมอในปี 2563 ประธานท่ีประชมุไดจ้ดัสรรเวลา

ใหอ้ยา่งเหมาะสม และสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสเท่าเทียมกนัในการแสดงความเห็น ขอ้เสนอแนะ ตัง้ค  าถามต่อท่ี

ประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ และเรื่องท่ีเสนอไมมี่การเพิ่มวาระอ่ืนๆท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นหนงัสือนดัประชมุผูถื้อ

หุน้ และไดบ้นัทึกประเด็นซกัถามขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุมท่ีมีการจดัท าอย่างถูกตอ้งครบถว้น

เสร็จสมบรูณใ์นเวลาท่ีเหมาะสม และเปิดเผยมติท่ีประชมุ ผูถื้อหุน้ใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียง

หลงัจากประชมุเสรจ็ และมีระบบการจดัเก็บรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีดีสามารถตรวจสอบและอา้งอิงได้ ซึ่งได้

บนัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนไวใ้นรายงานการประชมุผูถื้อหุน้อย่างละเอียด 

และในปีท่ีผ่านมาไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามไดล้่วงหนา้ โดยผ่านเลขานกุารบริษัทฯ และส่งเสริมใหมี้การ

น าเทคโนโลยีมาใชใ้นการลงทะเบียนการนบัคะแนน การแสดงผล และเปิดเผยไวใ้นรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

หลงัจากประชมุเสรจ็ มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และแจง้ขา่วไวบ้นเว็บไซตบ์รษิัทฯ ในวนั

ท าการถดัไป พรอ้มน าภาพบรรยากาศการประชมุเปิดเผยไมเ่กิน 1 สปัดาห ์

 คณะกรรมการของบริษัท ไดจ้ดัท ารายงานของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจ าปีเสนอต่อผูถื้อหุน้  

โดยอธิบายถึงความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทควบคูไ่ปกบัรายงานทางการเงิน โดยมีเนือ้หาครอบคลมุใน

เรื่องส าคญัๆ ตามขอ้แนะน าของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 2. การปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

 คณะกรรมการบริษัท ไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัแก่ผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อย สนบัสนนุให้

ใชส้ิทธิดแูลรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนัในดา้นตา่งๆ ดงันี ้
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 2.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ บริษัทฯไดจ้ัดส่งหนังสือนัดประชุม  พรอ้มเอกสารขอ้มูลประกอบการ

ประชมุ ท่ีมีรายละเอียดครบถว้น เพียงพอ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุรายลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุเกินกวา่ระยะเวลาท่ีกฎหมาย

ก าหนด ในปี 2563 บรษิัทฯ สง่หนงัสือเชิญประชมุทางไปรษณียล์งทะเบียนลว่งหนา้เกินกว่า 14 วนั และน าขึน้ไวบ้น

เว็บไซตบ์ริษัทฯ ก่อนประชมุ 31 วนั (19 มิถนุายน 2563) เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสศกึษาขอ้มลูดงักล่าวได้

อย่างละเอียด ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองก็สามารถมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุ

และลงมตแิทนได ้และบรษิัทฯไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระรวม 2 คน คือ นางกณุฑลา ศศะสมิตและ นายธวชัชยั ชอ่ง

ดารากลุ เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ อีกทัง้รูปแบบหนงัสือมอบฉันทะของบริษัทฯ สามารถสนองตอบความตอ้งการของผูถื้อ

หุน้ในการก าหนดทิศทางการลงคะแนนไดเ้ป็นอย่างดี และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขัน้ตอนสิทธิ และกฎเกณฑต์า่งๆ 

ท่ีใชใ้นการประชมุ 

 2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย 

  เพ่ือความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุน้ บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลบนเว็บไซตบ์ริษัทฯ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึง

สิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระล่วงหน้า  3 เดือน  และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อ

คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาฯ รวมทัง้การก าหนดระยะเวลาสิน้สดุการเสนอเพิ่มวาระ และเสนอ

ช่ือบุคคล  เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่า จะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบริษัทไม่เคยเสนอเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้  และในวาระท่ีเลือกตัง้

กรรมการบริษัทไดมี้การลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ผูถื้อ

หุน้หลายรายไดม้อบอ านาจใหก้รรมการท่ีบริษัทฯ เสนอเป็นผูร้บัมอบอ านาจใหอ้อกเสียงแทนดว้ย 

 2.3 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

บริษัทฯ ยึดมั่นและค านึงถึงผลประโยชนส์ูงสุดของลูกคา้  และบริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกับ

รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รายการเก่ียวโยง และรายการระหว่างกนัท่ีไมเ่หมาะสม โดยก าหนด

นโยบายใหมี้การท ารายการอย่างเป็นธรรมเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ตามราคาตลาด และตามปกติธุรกิจการคา้ท่ี

แข่งขนัได ้โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ท่ีชดัเจน โปร่งใส และยุติธรรมตามหลกัการก ากับดูแล

กิจการท่ีดีตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และตามหลกัเกณฑท่ี์บริษัทฯ ก าหนด ทัง้นีไ้ดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการบริษัท 

และผูบ้ริหารรบัรองว่าไม่ไดก้ระท าการใดๆ อนัจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัทฯ  และส่งให้

ผูส้อบบญัชีรบัทราบเป็นประจ าทกุปี 

 บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายและวิธีดแูลไม่ใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าขอ้มลูภายในของบรษิัทฯ  ไป

ใชเ้พ่ือประโยชนส์ว่นตน ดงันี ้

 - หา้มไมใ่หผู้บ้รหิารหรือหนว่ยงานท่ีไดร้บัทราบขอ้มลูภายใน เปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บคุคลภายนอก 

หรือบคุคลท่ีไมมี่หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งไมซื่อ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในชว่ง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่

ต่อสาธารณชน ในระหว่างปีท่ีผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด  และ
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คณะกรรมการได้พิจารณารายการท่ีอาจมีความความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบทุกครั้ง ตาม

หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 

 - ก าหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรพัยต์่อส านกังานก ากับหลักทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งกรรมการได้

ถือปฏิบตัอิยา่งสม ่าเสมอ อยา่งนอ้ยรายงานคณะกรรมการบรษิัท ทราบทกุไตรมาส 

 - ก าหนดใหผู้บ้รหิารรายงานการมีสว่นไดเ้สียส าหรบัการพิจารณาเรื่องตา่งๆ โดยผูท่ี้มีสว่นไดเ้สียจะไม่

เขา้รว่มประชมุ หรือถา้เขา้รว่มประชมุก็ตอ้งงดออกเสียง และบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯ ตระหนกัดีว่า แรงสนบัสนนุจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทัง้ลกูคา้ บริษัทคูค่า้ เจา้หนี ้เจา้หนา้ท่ี

ภาครฐัและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง คู่แข่ง ผูถื้อหุน้ ตลอดจนผูบ้ริหารและพนกังานช่วยสรา้งความสามารถใน

การแข่งขนั สรา้งก าไร และสรา้งความส าเร็จในระยะยาวใหก้ับบริษัทฯ ดงันัน้ การใหค้วามส าคญัตอ่สิทธิผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก บริษัทฯ ก าหนดเป็นนโยบายไวใ้น

คู่มือจรรยาบรรณและแจกใหแ้ก่พนกังานทุกคนเพ่ือปฏิบตัิ ตามขอ้ก าหนดของกฏหมายและกฎระเบียบต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านีไ้ดร้บัการดูแลอย่างดี และในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตาม

แนวนโยบายท่ีมีตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียสรุปประเดน็ส าคญัได ้ดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้ นอกจากสิทธิขัน้พืน้ฐาน สิทธิท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิัท สิทธิในการเขา้
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสิทธิในการเสนอแนะ

ขอ้คดิเห็นตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ และสิทธิท่ีจะไดร้บัผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม 

2. ลูกค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดเริ่มตั้งแต่การให้ข้อมูลท่ีถูกตอ้ง

เพียงพอต่อการตัดสินใจส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพ  และบริการท่ีดีรวมทัง้จัดใหมี้ระบบ และช่องทางให้ลูกค้า

รอ้งเรียนเก่ียวกบัคณุภาพของสินคา้ และบรกิาร 

3. พนกังาน บริษัทฯใหค้วามส าคญักบัพนกังานโดยถือว่าเป็นทรพัยากรท่ีมีคณุค่า และมุ่งมั่นจะให้

พนกังานมีความภาคภมูิใจในองคก์ร สง่เสรมิใหพ้ฒันาศกัยภาพของพนกังานทัง้องคก์รอยา่งตอ่เน่ือง ตามบทบาท

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และใหผ้ลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมทัง้สง่เสรมิใหพ้นกังานเป็นคนดีมีคณุธรรม และในปี

ท่ีผ่านมาไดจ้ดัการฝึกอบรมภายในใหก้ับพนกังานทกุระดบั และมีการก าหนดคา่ตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน

ของพนกังาน  มีสวสัดิการใหก้ับพนักงานอย่างเหมาะสม  มีนโยบายการส่งเสริมความปลอดภัย สุขอนามัยใน

สถานท่ีท างานทุกโครงการ จดักิจกรรมฝึกอบรมดา้นสิ่งแวดลอ้ม ดา้นพฒันาชุมชน สงัคม ประเพณีวฒันธรรม 

และมีกองทนุส ารองเลีย้งชีพใหก้บัพนกังานดว้ย 

 

 

26



  

การจัดสวัสดกิารทีเ่หมาะสมแก่พนักงาน   

พนกังานไดร้บัสวสัดิการอ่ืน ๆ เพ่ือลดภาระคา่ครองชีพ ลตความกงัวล รวมถึงสง่เสรมิสวสัดภิาพความ

เป็นอยู่ท่ีดี ของพนักงานท่ีครอบคลุมไปถึงครอบครวัพนักงาน ใหมี้พลานามัยท่ีแข็งแรง อันจะส่งผลดีต่อการ

ปฏิบตัิงานและด ารงชีวิตของพนกังานและไดมี้การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์ และนอกเหนือจากค่าตอบแทนราย

เดือนแลว้ บรษิัทยงัมีการใหร้างวลั ตอบแทนการท างานแก่พนกังานเป็นรายปี โดยพิจารณาจาก ผลการด าเนินงาน

ของบริษัทในแต่ละปี  สวัสดิการเหล่านีใ้หพ้นักงาน ทุกคนรบัทราบสิทธ์ิของตนเองผ่านทางคู่มือ Intranet โดย 

สวสัดกิารดงักลา่วสามารถจ าแนกออกเป็น 4 หมวดหลกั ดงันี ้ 

สวัสดกิารเงนิช่วยเหลือ อาทิเงินชว่ยเหลือคา่ใชจ้า่ยในกรณี พนกังาน คูส่มรสของพนกังานหรือบิดา

มารดาของ พนกังานเสียชีวิต และเงินชว่ยเหลืออ่ืนๆ  

สุขภาพและประกันชีวิต อาทิ การตรวจสขุภาพพนกังานประจ าปี การประกนัสขุภาพกลุม่ และการ

ประกนัอบุตัเิหตกุลุม่  

สวัสดกิารเงนิกู้ อาทิ เงินกูส้วสัดธินาคารอาคารสงเคราะห ์ 

กองทุน อาทิ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ กองทนุเงินทดแทนกองทนุประกนัสงัคม  

บริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือพัฒนา บุคลากรในด้านความรู้

ความสามารถในการปฏิบตัิงาน และรกัษาบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถท างานกับบริษัทในระยะยาว โดยมี

ความก้าวหนา้ในอาชีพ บริษัทไดจ้ัดใหมี้การจัดอบรมทัง้ใน และนอกสถานท่ีอย่างสม ่าเสมอ บริษัทฯ ไดมี้การ

จดัท าแผนการฝึกอบรมขึน้ทุกปีโดยจะส ารวจความตอ้งการในการฝึกอบรมของบุคลากรทุกระดบัในแต่ละฝ่าย 

และจะค านงึถึงการจดัการฝึกอบรมใหเ้หมาะสมกับงานในแตล่ะสายงาน โดยจะมีการฝึกอบรมใน หลกัสตูรปกติ

และโครงการพิเศษส าหรบัพนักงานทั่วไปและผูบ้ริหาร บริษัทฯ  มีนโยบายและมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนา

ศกัยภาพ ของพนกังานในทกุระดบัอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือความเจรญิเตบิโตโดยรวม ของบรษิัทและเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ใหแ้ก่บคุลากรเพ่ือใหมี้ความรู ้ความสามารถพรอ้มตอ่การเปล่ียนแปลงในทกุมิติท่ีเกิดขึน้กบับริษัทฯ ซึ่งในปีท่ีผา่น

มาจงึไดมี้การจดัอบรมตามหลกัสตูร ดงันี ้

 รายงานสรุปผลการฝึกอบรม/สัมมนา ปี 2563  (ภายใน) 

ล าดับ 

ที ่

  

หลักสูตร 

การฝึกอบรม/สัมมนา 

(I/O) 

รายชื่อผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรม-สัมมนา วันที่ 

ฝึกอบรม-สัมมนา 

  

จ านวนวัน 

  

  

ระดับบริหาร 

(คน) 

ระดับฝ่ายและ

พนักงาน (คน) 

1 

Sale Management 

คูมื่อและขัน้ตอนการปฏิบตังิาน 

ส าหรบัเจา้หนา้ท่ีขาย 

ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบ ICON 

- 20 2 ก.ย. 63 
1 วนั 

6.15 ชม. 
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ล าดับ 

ที ่

  

หลักสูตร 

การฝึกอบรม/สัมมนา 

(I/O) 

รายชื่อผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรม-สัมมนา วันที่ 

ฝึกอบรม-สัมมนา 

  

จ านวนวัน 

  

  

ระดับบริหาร 

(คน) 

ระดับฝ่ายและ

พนักงาน (คน) 

2 เพิ่มยอดขายดว้ยภาพลกัษณ์ - 22 3 พ.ย. 63 
1 วนั 

6.15 ชม. 

3 มาตรฐานงานซอ่ม - 30 20 พ.ย. 63 
1 วนั 

6.15 ชม. 

 รายงานสรุปผลการฝึกอบรม/สัมมนา ปี 2563 (ภายนอก) 

ล าดับ 

ที ่

  

หลักสูตร 

การฝึกอบรม/สัมมนา 

(I/O) 

รายชื่อผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรม-สัมมนา วันที่ 

ฝึกอบรม-สัมมนา 

 

จ านวนวัน 

 

 

ระดับบริหาร 

(คน) 

ระดับฝ่ายและ

พนักงาน (คน) 

1 Creative Advertising Talk Show   4 29 ก.พ. 63 5.30 ชม. 

2 
การลงโทษทางวินยั การเลิกจา้ง 

และการปรบัลดจ านวนพนกังาน 
 1 23 ม.ค. 63 6 ชม. 

3 DAP 169-2020 1  24 ก.พ. 63 1 วนั 

4 Marketing in Action 
 

 
2 

15,16,22,23 

ก.พ. 63 
4 วนั 

5 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

NPAEs พรอ้มตวิเขม้อ่านและเขียน 

รายงานผูส้อบบญัชี รุน่ท่ี 1 

1 1 10 ก.ย. 63 1 วนั 

6 Update ล่าสดุ กฎหมาย e-payment 1  20 พ.ย. 63 
1 วนั 

6 ชม. 

7 Employment Law Seminar  2 26 พ.ย. 63 ครึง่วนัเชา้ 

8 
Professional Purchasing Strategy 

Techniques 
 1 30 พ.ย. 63 

1 วนั 

6 ชม. 

9 
หลกัเกณฑก์ารออกและใชใ้บก ากบั 

ภาษีอิเล็กทรอนิกส ์
 1 2 ธ.ค. 63 

1 วนั 

6 ชม. 

10 Design+ Build  1 18-22 พ.ย. 63 
2 วนั 

12 ชม. 

  คา่ตอบแทนพนกังาน (ไมร่วมผูบ้รหิาร) บรษิัทฯ มีการจา่ยคา่ตอบแทนในรูปของเงินเดือน คา่จา้ง 

โบนสั และเงินไดอ่ื้นๆ อาทิ ค่าเดินทาง ค่าตอบแทนพนักงานขาย เบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ รวมถึงจดัใหมี้

สวสัดกิารและสิทธิประโยชนต์า่งๆ ในระดบัท่ีสงูกว่ากฎหมายแรงงาน อาทิเชน่ นโยบายการลาพกัรอ้น ลากิจ แบบ
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ขัน้บนัไดตามอายงุานท่ีเพิ่มขึน้ ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ มีพนกังานทัง้หมด 147 คน เป็นพนกังานหญิง 76 คน และ

พนกังานชาย 72 คน 

  4.     คูค่า้ และ คูแ่ขง่ มีเกณฑก์ารคดัเลือกอยา่งเหมาะสมทัง้ดา้นคณุภาพของสินคา้ จรรยาบรรณ

ของ การท าธุรกิจ ส่วนคู่แข่งทางการคา้ บริษัทฯ ไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ท่ีเป็นการท าลายภาพลกัษณข์องคู่แข่ง โดย

บรษิัทจะปฏิบตัติอ่คูแ่ขง่ทางการคา้ โดยไมล่ะเมิดความลบัหรือลว่งรูค้วามลบัทางการคา้ของคูแ่ขง่ขนัดว้ยวิธีฉ้อฉล         

จงึก าหนดแนวทางปฏิบตัดิงันี ้

- ประพฤตปิฏิบตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัท่ีดี  

- ไมแ่สวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไมส่จุรติหรือไมเ่หมาะสม  

- ไมท่  าลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย  

- สนบัสนนุและส่งเสริมการคา้เสรี เป็นธรรมไม่ผกูขาดหรือก าหนดใหล้กูคา้ของบริษัทตอ้งท า

การคา้กบับรษิัทเทา่นัน้ 

- สนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการคา้ท่ีเป็นประโยชนข์องผูบ้ริโภค มิใช่เป็นไปเพ่ือการ

ผูกขาดการจดัสรรรายไดแ้ละส่วนแบ่งการตลาด การลดคณุภาพของสินคา้และบริการการ

ก าหนดราคาสินคา้และบรกิาร อนัจะก่อใหเ้กิดผลเสียตอ่ผูบ้รโิภคในภาพรวม 

 5. เจา้หนี ้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกรอบการแขง่ขนัทางการคา้ท่ีสจุริต โดยยึดถือการปฏิบตัิตามสญัญา 

จรรยาบรรณ และค ามั่นสญัญาท่ีใหไ้วก้บัคูค่า้ และเจา้หนี ้และท าธุรกิจอยา่งเป็นธรรมเสมอภาค 

 6.  สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน และไม่ท าการใดๆ ท่ีเป็น

การละเมิดสิทธิมนษุยชนรวมทัง้การจา้งแรงงานเดก็ 

  รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัท ารายงานของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจ าปีเสนอตอ่ผูถื้อหุน้  โดย

อธิบายถึงความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ควบคู่ไปกับรายงานทางการเงิน โดยมีเนือ้หาครอบคลุมใน

เรื่องส าคญัๆ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไดจ้ดัท านโยบายตา่งๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และไดเ้ปิดเผยไว ้

ดงันี ้

 นโยบาย และแนวปฏิบัตดิ้านทรัพยส์ินทางปัญญา 

 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจและส่งเสริมใหพ้นกังานปฏิบตัิหนา้ท่ีภายใตก้ฎหมาย หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกับ

สิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิความลบัทางการคา้ และทรพัยส์ิน

ทางปัญญาด้านอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องโดยโปรแกรม
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คอมพิวเตอรท์กุชนิดจะตอ้งผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านัน้ ซึ่งนโยบาย

อนัเก่ียวกับพรบ.ว่าดว้ยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร  ์พ.ศ. 2550 และแจง้ใหพ้นกังานรบัทราบเป็นลายลกัษณ์

อกัษรโดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้ 

 1. พนกังานทกุคนมีหนา้ท่ีปกป้องและรกัษาความลบัอนัเก่ียวกับทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัทเพ่ือมิ

ใหข้อ้มูลเหล่านัน้รั่วไหล และตอ้งไม่น าทรพัยส์ินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใชเ้พ่ือประโยชน ์ส่วนตวั

หรือเพ่ือบคุคลอ่ืนโดยมิไดร้บัอนญุาต 

 2. พนักงานทุกคนตอ้งเคารพและใหเ้กียรติต่อทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น และไม่น าผลงานอนัมี 

ทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้นไมว่า่ทัง้หมด หรือบางสว่นของผลงานไปใชโ้ดยท่ีไมไ่ดร้บัอนญุาตจากเจา้ของผลงาน 

นโยบาย และแนวปฏิบัตดิ้านเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบรษิัท สนบัสนนุ และเคารพการปกปอ้งสิทธิมนษุยชน ดแูลมิใหธุ้รกิจของบรษิัทฯพนกังาน ตลอดจน

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มิใหเ้ขา้ไปมีส่วนรว่มในการล่วงละเมิดสิทธิมนษุยชนโดยไม่มีการบงัคบัใชแ้รงงาน  หรือ แรงงาน

เดก็ ไมมี่การใชแ้รงงานตา่งดา้วท่ีผิดกฎหมาย ใหค้วามเคารพนบัถือ และปฏิบตัติอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายดว้ยความ

เป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย ์โดยไมเ่ลือกปฏิบตั ิไมแ่บง่แยกถ่ินก าเนิด เชือ้ชาต ิเพศ อาย ุสีผิว 

ศาสนา สภาพร่างกาย  ฐานะ และบริษัทฯ เคารพในเกียรติของพนักงาน โดยจะด าเนินการเพ่ือรับประกันว่า 

พนกังานจะมีสิทธิในดา้นความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิท่ีจะมีสถานท่ีท างานท่ีสะอาดปลอดภัย ถูก

สุขลกัษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงทุกรูปแบบ และใชห้ลกัความยุติธรรมในการบริหาร

จดัการเก่ียวกบัคา่จา้ง และผลประโยชนข์องพนกังานและไมเ่ลือกปฏิบตัิ 

นโยบาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของ

พนักงานทุกระดบั ซึ่งผูป้ฏิบตัิงานทุกคนของบริษัทฯ จะตอ้งไดร้บัความปลอดภัย มีสุขภาพอนามยัท่ีดี ภายใต้

สภาพการท างาน และสิ่งแวดลอ้มท่ีดี และจดัหาเครื่องมือ เครื่องใชท่ี้มีสภาพปลอดภยั จดักิจกรรม ตา่งๆ เพ่ือให้

ความรูร้วมถึงการปลูกฝังจิตส านึกใหพ้นักงานทุกคนในดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอ้มแก่

พนกังาน เชน่  

ความรบัผิดชอบตอ่สิ่งแวดลอ้ม -   รณรงคใ์หล้ดการใชถุ้งพลาสติก ส่งเสริมใหใ้ชถุ้งผา้ท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้ม  

 -  รณรงคใ์หป้ระหยดัพลงังาน เช่น ปิดหนา้จอคอมพิวเตอรท์ุกครัง้ท่ี

พกัการใชง้าน การเปิดแอรอ์ณุหภูมิ 25 องศา ปิดสวิตชไ์ฟเม่ือไมใ่ช้

งาน การใชบ้นัไดแทนลิฟต ์
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ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
(ตอ่) 

-  รณรงคใ์หป้ระหยัดทรพัยากรภายในส านักงาน เช่น เก็บไฟลง์าน
โดยการสแกนงานแทนการใชก้ระดาษ ส่งเมลแ์ทนการส่งเอกสาร 
ปรนิทสี์เทา่ท่ีจ  าเป็น 

 -  การประชุมระหว่างพนักงานในองคก์ร และกับบุคคลภายนอก 
ปัจจุบนัใช้ VDO Conference มากขึน้ เพ่ือความสะดวก ลดเวลา 
และลดการสรา้งมลพิษจากการเดนิทาง 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

  

-  จดัใหมี้การอบรมการดบัเพลิงขัน้ตน้ ประกอบดว้ยภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตัิ รวมถึงการประชุมชีแ้จงและซกัซอ้มผูท่ี้เก่ียวขอ้งเรื่อง
แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ 
แผนการอพยพหนีไฟ การค้นหาและช่วยเหลือ เคล่ือนย้าย
ผู้ประสบภัย โดยการจ าลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือน
เหตกุารณจ์รงิ 

 -  จดักิจกรรม Big Cleaning พรอ้มกนัทกุโครงการ  

 -  จดัใหมี้การตรวจสขุภาพประจ าปีใหแ้ก่พนกังานทกุคน 

 -  จัดให้มีการท างานท่ีบ้าน (work from home) ในช่วงโรคระบาด 
COVID 19 

รวมถึงการส่งเสริมให้ความรูแ้ก่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพราะถือว่าบุคลากรเป็น
ทรพัยากรท่ีมีคณุคา่สงูสดุขององคก์ร ส าหรบัปี 2563 สถิตกิารลาป่วย 566  วนั การลากิจ 269 วนั การลาคลอด 0 
วนั (ค  านวนเฉพาะพนกังานหญิง) การลาบวช 0 วนั (ค  านวนเฉพาะพนกังานชาย) และการเกิดอุบตัิเหตใุนงาน 
จ านวน 1 ราย 

นโยบาย และแนวปฏิบัตดิ้านการต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอรรั์ปช่ัน 

คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนัก และใหค้วามส าคญัโดยสนับสนุนใหบ้ริษัทฯ เขา้ร่วมเป็นบริษัทท่ี
ประกาศเจตนารมณเ์ป็นแนวรว่มปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนเพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร 
พนกังาน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียรว่มมือกนัตอ่ตา้นการทจุริตในทกุภาคสว่น รวมทัง้พนกังานในองคก์รเพ่ือช่วยกนั
ป้องกันการทุจริต เบือ้งตน้ไดจ้ัดท าเป็นนโยบายและประกาศใช้เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 และแจ้งให้
พนกังานทกุระดบัน าไปปฏิบตัิ เพ่ือผลประโยชนส์งูสุดของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และจะพฒันาโดยจะก าหนด
แนวทางการประเมิน การก ากบัดแูลปอ้งกนัตดิตามนโยบายท่ีวางไวต้อ่ไป  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังเนน้ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกคนร่วมมือร่วมใจกันรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ 
ท างานเป็นทีม มีเปา้หมายรว่มกนั ลดความสญูเปล่าและดอ้ยประสิทธิภาพ พบเห็นสิ่งใดท่ีไม่ควร ใหแ้จง้บริษัทฯ 
ทางจดหมาย โทรศพัท ์อีเมล ์เว็บไซตร์บัขอ้รอ้งเรียน หรือแจง้ตอ่กรรมการอิสระ ในลกัษณะของ Whistle Blower  
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โดยมีรายละเอียดตาม https://sammakorn.co.th/Whistleblower.pdf  เพ่ือใหก้รรมการอิสระเป็นผูพ้ิจารณา

ด าเนินการ และมีกระบวนการในการปกป้องพนักงานผู้ร ้องเรียน เป็นผลให้บริษัทฯด าเนินธุรกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีคณุธรรม โปรง่ใส และมีจรรยาบรรณ เป็นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและสรา้งผลก าไร

อีกทางหนึ่ง 

การรับแจ้งข้อมูล  

กรรมการอิสระจะพิจารณาทุกขอ้มูลท่ีไดร้บัแจง้ และจะติดต่อโดยตรงกับผูแ้จง้ โดยด าเนินการเป็น

ความลับ ดงันัน้ขอ้มูลท่ีแจง้ควรมีความสมบูรณเ์พียงพอท่ีจะใหก้รรมการอิสระสามารถติดตามตรวจสอบและ

สืบคน้ขอ้เท็จจรงิได ้ 

ทั้งนี ้ผู้แจ้งควรแจ้งข้อมูลท่ีเป็นจริง ไม่ใส่รา้ยผู้ อ่ืน เพราะหากข้อมูลเป็นเท็จอาจท าใหเ้กิดความ

เสียหาย และเป็นความผิดตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบรษิัท 

การปกป้องผู้แจ้งข้อมูล  

ในกรณีผูแ้จง้ระบช่ืุอตนเอง กรรมการอิสระจะเก็บเป็นความลบั ไม่เปิดเผยช่ือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

หากมี เหตกุารณท่ี์ก่อใหเ้กิดความไมป่ลอดภยักบัผูแ้จง้ทัง้ทางดา้นรา่งกายและจิตใจ ผูแ้จง้สามารถรอ้งขอใหมี้การ

คุม้ครอง หรือ สอบหาขอ้เท็จจรงิจากคณะกรรมการอิสระได ้

การพจิารณาข้อมูล  

เม่ือไดร้บัแจง้ขอ้มลูแลว้ กรรมการอิสระจะพิจารณาและด าเนินการดงันี ้

1. ประเมินระดบัความส าคญัของขอ้มลู ขอ้เท็จจรงิความนา่เช่ือถือ  

2. น าขอ้มลูเขา้พิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 1 เดือน  

3. ส่งขอ้มลูท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชนก์บัองคก์รใหผู้บ้ริหารท่ีรบัผิดชอบโดยตรง เพ่ือแกไ้ข หรือแตง่ตัง้

คณะกรรมการเฉพาะเพ่ือด าเนินการตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิตอ่ไป  

4. สรุปขอ้เท็จจริงเพ่ือพิจารณาก าหนดมาตรการป้องกัน และปรบัปรุงระเบียบวิธีปฏิบตัิ โดยเสนอ 

คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามเห็นชอบก่อนการประกาศใชต้อ่ไป 

ผู้รับแจ้งข้อมูล  

ผูร้บัแจง้ขอ้มลูจะเป็นกรรมการอิสระทกุท่านท่ีไมมี่สว่นเก่ียวขอ้งในการปฏิบตัิงานหรือการด าเนินงาน 

โดยผูแ้จง้ ขอ้มลูสามารถสง่ขอ้มลูไปยงักรรมการอิสระทกุทา่นหรือกรรมการอิสระตามรายช่ือท่ีอยู ่ดงัตอ่ไปนี  ้

ชื่อ – นามสกุล ทีอ่ยู่ Email Address, โทรศัพท,์ Website 

1. นายธวชัชยั ช่องดารากลุ  เลขที่ 128/91 หมู่บา้นคาซ่าวิลล ์พระราม

ที2่ ซอย 50 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมด า 

เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 

tawatchai_chongdarakul@yahoo.com 

โทร. 081 934 0920  

แฟกซ ์02 497 7159  

32



  

ชื่อ – นามสกุล ทีอ่ยู่ Email Address, โทรศัพท,์ Website 

2. นายอนทุิพย ์ไกรฤกษ์ เลขที่ 157/13 ถนนราชวิธี แขวง      วชิรพ

ยาบาล เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300  

anuthipk@gmail.com 

โทร. 086 076 8535 

แฟกซ ์02 668 9436  

3. นางกณุฑล ศศะสมิต เลขที่ 94/55 หมู่บา้นฟลอร่าวิวล ์ถนนสวุิ

นทวงศ์ แขวงล าผักชี  เขตหนองจอก 

กรุงเทพฯ 10530  

koonthalas@yahoo.com 

โทร. 089 816 3566 

                      ผู้รับผิดชอบ             ล าดับการท างาน 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 

 4.1 การเปิดเผยข้อมูล 

 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารของบริษัทฯ ตอ่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และ

สาธารณชนทั่วไปดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถ้วน ทั่วถึง เพียงพอ ทันเวลาตามเกณฑท่ี์ตลาดหลักทรพัยฯ์ 

ก าหนดไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ ส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ สามารถตรวจสอบได ้ใหผู้ใ้ชข้อ้มลูไดร้บัประโยชนใ์น

การประกอบการตดัสินใจลงทนุมากท่ีสุดโดยจดัใหมี้ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ท่ีรบัผิดชอบงานเก่ียวกบัผูล้งทนุสมัพนัธ์

ผูแ้จง้ขอ้มลู 

(บคุคลภายใน/ภายนอก) 

คณะกรรมการอิสระ 

ผูบ้รหิารโดยตรงหรอื 

คณะกรรมการเฉพาะกิจ 

คณะกรรมการบรษัิทหรอื 

มอบอ านาจ 

                   แจง้ขอ้มลู  

1. จดหมาย  

2. โทรศพัท ์ 

3. E-mail  

4. Website 

กลั่นกรองเบือ้งตน้วา่นา่เช่ือถือหรอืไม ่ถา้

นา่เช่ือถือ แจง้ฝ่ายบรหิารที่รบัผิดชอบโดยตรง 

หรอืตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิ 

ค าเนินการตรวจสอบและสรุปขอ้เท็จจรงิ เพื่อ

พิจารณาก าหนดมาตรการปอ้งกนั ปรบัปรุง

เพื่อใหบ้รษัิทไดร้บัประโยชน ์เสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

พิจารณาขอ้มลูเบือ้งตน้ท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นชอบแลว้ เพื่อน าไปก าหนด เป็น

ระเบียบขอ้บงัคบัใหน้ าไปปฏิบตัิ 
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เป็นตวัแทนในการใหข้อ้มลู ส่ือสารกบัผูล้งทนุ และนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ั่วไป เพ่ือใหมี้ความชดัเจนและโปรง่ใส  

ในปีท่ีผ่านมามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านส่ือมวลชนเป็นครัง้คราว และไดมี้การเปิดเผยสารสนเทศ

รายงานขอ้มลูทางการเงินอย่างครบถว้น ถกูตอ้ง และภายในก าหนดเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ทัง้นีผู้ล้งทนุสามารถ

ติดตอ่ นางสพุรรณี ตณัไชยศรีนคร เลขานกุารบริษัท และนางสาวอิสรียา สดมณี หมายเลขโทรศพัท ์(66) 0 2106 

8300 หรือ  E-mail address: supannee.t@sammakorn.co.th, issareeya.s@sammakorn.co.th 

 งบการเงินของบริษัทฯและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี  และเว็บไซตข์อง

บริษัทฯ  www.sammakorn.co.th จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ี

เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ ใชดุ้ลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดท า

รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพ่ือเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ 

และผูล้งทุนทั่วไป ท่ีจะไดร้บัทราบข้อมูลท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีครบถ้วนเป็นจริงและ

สมเหตสุมผล ซึ่งคณุภาพของรายงานทางการเงินปรากฏอยู่ในรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อ

รายงานทางการเงินในรายงานประจ าปี 

 ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความ

เป็นอิสระและไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูดู้แลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเรื่องนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้

ในรายงานประจ าปีแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ การบริหารความเส่ียงและระบบการควบคมุภายในของ

บริษัทฯ เพียงพอมีประสิทธิผลและไมพ่บขอ้บกพรอ่งท่ีเป็นสาระส าคญั สามารถสรา้งความเช่ือมั่นอย่างมีเหตผุล

ตอ่ความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 4.2 ข้อมูลทีเ่ปิดเผยบนเว็บไซตบ์ริษัทฯ 

 คณะกรรมการบรษิัท ไดส้ง่เสรมิใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูเพิ่มเตมิ นอกจากการเผยแพรข่อ้มลูตามเกณฑ์

ท่ีก าหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน

ประจ าปีแลว้ และใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล ผ่านช่องทางอ่ืนๆ ดว้ย เช่น Website ของบริษัทฯ และน าเสนอขอ้มลูท่ี

เป็นปัจจบุนั ขอ้มลูขัน้ต  ่าท่ีบรษิัทฯเปิดเผยบน website ของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

 -  วิสยัทศัน ์และพนัธกิจของบรษิัทฯ 

 -  ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ 

 -  รายช่ือคณะกรรมการ และผูบ้รหิาร 

 -  งบการเงิน และรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทัง้ฉบบัปัจจบุนั และปีก่อนหนา้ 

 -  แบบรายงาน 56-1 และรายงานประจ าปี ท่ีสามารถใหด้าวนโ์หลดได ้

 -  ขอ้มลู หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทฯ น าเสนอตอ่นกัวิเคราะหผ์ูจ้ดัการกองทนุ หรือส่ือตา่งๆ 

 -  โครงสรา้งการถือหุน้ทัง้ทางตรง และทางออ้ม 

 -  โครงสรา้งกลุม่บรษิัทฯ รวมถึงบรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม 
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 -  กลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ทัง้ทางตรง และทางออ้มท่ีถือหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหนา่ย 

  ไดแ้ลว้ทัง้หมดและมีสิทธิออกเสียง 

 -  การถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู 

 -  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และวิสามญัผูถื้อหุน้ 

 -  ขอ้บงัคบับรษิัท หนงัสือบรคิณหส์นธิ 

 -  นโยบายดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 

 -  กฎบตัรหรือหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงเรื่องท่ีตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ 

  จากคณะกรรมการบรษิัท 

 -  กฎบตัรก าหนดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ คณุสมบตั ิวาระการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการบริหาร  

- คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา  

    และพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 -  จรรยาบรรณส าหรบัพนกังาน และกรรมการของบรษิัท  

 4.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้ในอัตราประมาณรอ้ยละ  60 ของก าไรสุทธิเฉพาะ

กิจการ ทัง้นีบ้ริษัทฯ คาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปีตอ่ไปตามปกติทกุปี ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร

และเหมาะสม โดยตอ้งใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัประโยชนอ์ยา่งสงูสดุ 

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 

 5.1.1  องคป์ระกอบของคณะกรรมการและความเป็นอิสระ 

 คณะกรรมการบริษัทคดัเลือกมาจากผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณก์วา้งขวางใน

สาขาต่างๆ และก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท  ใหมี้จ านวนท่ีเหมาะสม และมีความสมดลุในการ

ก ากบัดแูลธุรกิจตา่งๆ ของบรษิัทฯ คือ ไมน่อ้ยกวา่ 5 คน และไมเ่กิน 12 คน ซึ่งในปัจจบุนับรษิัทฯ มีกรรมการทัง้หมด 

จ านวน 8 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และเพ่ือใหมี้การถ่วงดลุระหว่าง

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหารกบักรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร บรษิัทฯ มีกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร 3 คน กรรมการบรหิาร 5 

คน ทัง้นีไ้ม่ไดก้ าหนดจ านวนบริษัทจ ากัดท่ีกรรมการแต่ละคนจะเขา้ไปด ารงต าแหน่งกรรมการ เวน้แต่ก าหนดให้

กรรมการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งไม่มีกรรมการท่านใดด ารงต าแหน่งเกิน

ในบรษิัทจดทะเบียน และแตล่ะทา่นไดป้ฏิบตัหินา้ท่ีและใหเ้วลาบริหารงานของบริษัทฯ อยา่งเพียงพอตามท่ีบริษัทฯ 

ก าหนด 

 5.1.2  คณุสมบตัแิละการคดัเลือกกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีสรรหาผูท่ี้สมควรไดร้บัการแต่งตัง้ทดแทน

กรรมการ ฝ่ายจดัการ และท่ีปรึกษา ท่ีพน้จากต าแหน่งเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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เพ่ือลงมตแิตง่ตัง้โดยพิจารณาคดัเลือกบคุคลท่ีมีประสบการณ ์ความรู ้และความเช่ียวชาญ จากหลายสาขาอาชีพ 

จากผูท่ี้มีภาวะผูน้  า มีวิสยัทศัน ์เป็นผูมี้คณุธรรม มีจริยธรรม ประวตัิการท างานดี และมีความสามารถในการการ

แสดงความคดิเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

 5.1.3  เลขานกุารบรษิัท 

 คณะกรรมการบรษิัท ไดจ้ดัใหมี้เลขานกุารบรษิัทตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์(ฉบบัท่ี 

4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 เพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎหมายในการจดัท าและเก็บรกัษาเอกสารส าคญัของบรษิัทฯ 

ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผูถื้อหุน้  รายงาน

ประจ าปี และเก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ และผูบ้ริหาร จดัประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ

การประชมุผูถื้อหุน้ และด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด และยงัท าหนา้ท่ีให้

ค  าแนะน าเก่ียวกับกฎระเบียบต่างๆ และท่ีคณะกรรมการบริษัท ควรรบัทราบและปฏิบตัิ ตลอดจนดแูลกิจกรรม

ของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ประสานงานใหมี้การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท  และผูถื้อหุน้อย่าง

ถกูตอ้งครบถว้น 

  5.2 กรรมการอิสระ 

 บริษัทฯ ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับขอ้ก าหนดขัน้ต  ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาด

หลกัทรพัยฯ์ในเรื่องการถือหุน้ในบรษิัทฯ  คือ ตอ้งถือหุน้ในบรษิัทฯไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมด และไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นอิสระต่อการบริหารจดัการจากผูถื้อหุน้

ใหญ่ และไมมี่ธุรกิจกบับรษิัทฯ ซึ่งอาจท าใหผ้ลประโยชนข์องบริษัทฯ และ/หรือ ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ตอ้งลดลง 

โดยบรษิัทฯไดก้ าหนดคณุสมบตัไิว ้ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหุน้ท่ีถือโดย

บุคคลท่ีเก่ียวข้องของหุ้นท่ีออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีเป็น

กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหุน้ดงักลา่วจะจ ากดัไมใ่หเ้กินรอ้ยละ 0.5 

2. ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการบริหารจดัการวนัต่อวนั หรือเป็นพนกังาน/ลูกจา้ง/ท่ีปรึกษาท่ีไดร้บั

เงิน เดือนประจ า/ผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือ

นิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในเวลา 2 ปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

3. ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คูส่มรส พ่ี

นอ้ง และบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร กับผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ผูมี้อ านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดร้บั

การเสนอช่ือเป็นผูบ้รหิารหรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบรษิัทยอ่ย 

4. ไมมี่ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัทฯ นิตบิคุคลหรือบคุคลท่ีถือวา่เขา้ขา่ยไมอิ่สระตามขอ้ก าหนด

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์              

ทัง้ความสัมพันธใ์นลักษณะของการใหบ้ริการวิชาชีพ และความสัมพันธ์ทางการคา้ทางธุรกิจทุกประเภทตาม
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ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ยกเวน้มีเหตจุ  าเป็นและสมควรซึ่งมิไดเ้กิดขึน้

อยา่งสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง ตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิัทก่อน และมตท่ีิไดต้อ้งเป็นมตเิป็นเอกฉนัท ์

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีรบัการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ

หุน้ซึ่งเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ ยกเวน้ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหต้ดัสินใจ

ในการด าเนินกิจการของบรษิัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจ

มีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินในรูปแบบองคค์ณะ 

6. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของ

บรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม บรษิัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

7.  ไมเ่ป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม และบรษิัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั 

8. สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีไดร้ับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทไดโ้ดยอิสระ ไม่อยู่ภายใตก้ารควบคมุของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บรษิัทฯ รวมทัง้ผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหป้ระธานกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ  ตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพ่ือ

แบง่แยกบทบาทหนา้ท่ีใหช้ดัเจน และเพ่ือใหมี้ความสมดลุในอ านาจการด าเนินงานระหว่างผูน้  าฝ่ายนโยบาย และ

ผูน้  าฝ่ายบริหาร ปัจจุบนัประธานกรรมการบริษัทเป็นผูน้  าของคณะกรรมการในฐานะผูน้  าฝ่ายนโยบาย  ปฏิบตัิ

หนา้ท่ีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและในฐานะประธานการประชุมผูถื้อหุน้  ดา้นบริหารมี

คณะกรรมการบริหารเป็นผูร้บัผิดชอบก ากับดูแลโดยตรง  มีหนา้ท่ีในการวางกรอบนโยบายและก ากับดูแลการ

บรหิารงานประจ า  โดยก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารในแตล่ะระดบัชัน้ไวช้ดัเจน สามารถตรวจสอบไดง้่าย 

ซึ่งท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทดแูลใหป้ฏิบตัิตามกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั และไม่มี

การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบและขอ้บงัคบัเลย 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหมี้การประชมุโดยปกติอย่างนอ้ยปีละ  6 ครัง้โดยจะก าหนดวนัประชมุไว้

ล่วงหนา้ตลอดปีอย่างชดัเจน แจง้วาระการประชมุลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 14 วนั รวมทัง้มีการสง่รายละเอียดประกอบ

วาระการประชุมให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหนา้ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า  7 วัน การ

พิจารณาวาระต่างๆ ประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้

กรรมการแสดงความเห็นอย่างอิสระ นอกจากนีก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชมุพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น 

โดยไมมี่ฝ่ายจดัการรว่มดว้ย พรอ้มทัง้จดัท าและเปิดเผยอ านาจอนมุตัขิองคณะกรรมการบรษิัทใหท้ราบ 

 ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 11 ครัง้ และมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

ตามความจ าเป็น โดยกรรมการบรษิัทสามารถตดิตอ่ส่ือสารกบัฝ่ายบรหิารทกุคนโดยตรง เพ่ือซกัถาม ปรกึษาหารือ 

และใหค้วามเห็นในเรื่องท่ีเป็นนโยบายและมติของคณะกรรมการบรษิัท เพ่ือใหฝ่้ายบรหิารไดด้  าเนินการแตล่ะเรื่อง

ใหถ้กูตอ้งครบถว้น ทนัเวลา เป็นประโยชนก์บัธุรกิจบรษิัทฯ 
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 คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการ

โดยรวม และประเมินผลการปฏิบตังิานตนเองทกุปี และไดมี้การแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท ซึ่งท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน า

กฎระเบียบตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบและปฏิบตั ิตลอดจนดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบรษิัท รวมทัง้

ประสานงานใหมี้การปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบทบาทหนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการและเลขานกุารก าหนด

ไวใ้นแบบแสดงขอ้มลูรายการประจ าปี (แบบ 56-1) 

  5.3 คณะกรรมการชุดย่อย 

  บริษัทฯ ก าหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเร่ืองขึน้ เพ่ือรับผิดชอบในการก ากับดูแลและ

กลั่นกรองงานท่ีตอ้งการความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นแทนคณะกรรมการบริษัท ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง โดยมี

วาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี ตามวาระของการครองต าแหนง่กรรมการบริษัทและเม่ือครบก าหนดออกตาม

วาระแลว้ อาจไดร้บัการพิจารณาจากคณะกรรมการบรษิัทแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ตอ่ไปได ้

  การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามภาระหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและความจ าเป็น เพ่ือให้

งานลลุว่งตามเปา้หมายและใหร้ายงานผลการปฏิบตังิานตอ่คณะกรรมการบรษิัท 

 5.3.1  คณะกรรมการบรหิาร 

 คณะกรรมการบริหารก าหนดใหมี้การประชมุอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ ก าหนดวนัประชมุไวล้่วงหนา้

ตลอดทัง้ปีอย่างชดัเจนโดยท าหนา้ท่ีกลั่นกรองนโยบาย กลยุทธ ์และโครงสรา้งการบริหารงานรวมทัง้ก ากับดแูล

และบริหารจดัการต่างๆ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯมีการเติบโตอย่างมั่นคงสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ

และการแขง่ขนั พิจารณาก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการบรหิารตา่งๆ รวมถึงการตรวจสอบติดตาม

การด าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการด าเนินงานและ

พิจารณากลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งด  าเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

มอบหมาย และรายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าทกุเดือน 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น ซึ่งในปี 2563 มีการ

ประชมุคณะกรรมการบรหิารรวม 19 ครัง้ 

 5.3.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีวางหลักเกณฑ ์การก ากับดแูลกิจการท่ีดี สอบทานกระบวนการ

จัดท ารายงานฐานะการเงิน และก ากับการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหถู้กตอ้งตามนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคับ 

ตลอดจนการปฏิบตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูล สง่เสริมใหพ้ฒันาระบบงานทางการเงิน

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลและขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ 

โปรง่ใส และตรวจสอบได ้โดยแต่งตัง้ใหก้รรมการ 1 คน คือ นางกณุฑลา ศศะสมิต เป็นกรรมการท่ีมีความรูแ้ละ

ประสบการณเ์พียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบยงัท า
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หนา้ท่ีในการสอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในท่ีไดม้าตรฐาน และมี

การประเมินระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ รดักุม เหมาะสม ทันสมัย และมีการจัดท ารายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทฯ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ท่ี และการแสดงความคิดเห็นตา่งๆ  โดยให้

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และใหมี้สิทธิในการพิจารณา

แต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาอนุมัติงบประมาณและก าลังพลของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน และมีสิทธิจา้งท่ีปรกึษาแนะน าทางวิชาชีพซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได ้นอกจากนี ้ยงัมี

หนา้ท่ีในการพิจารณาผลการปฏิบตัิงานและประสิทธิภาพของผูส้อบบญัชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทใหค้วาม

เห็นชอบในการเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้  ใหเ้ปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี โดยแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี บริษัท ส านกังาน อี

วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ในปี 2563 ตอ่ไปอีก 1 ปี เป็นปีท่ี 15 ในอตัราคา่สอบบญัชีมากกว่าปี 2562 

โดยก าหนดคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีและค่าสอบทานงบการเงิน ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักัดใน

รอบปีบญัชีท่ีผ่านมามีจ านวนเงินรวม 1,550,000 บาท (บริษัท สมัมากร จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1,015,000 บาท

และบริษัทย่อย จ านวน 535,000 บาท) และใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกับบริษัทย่อยดว้ย ค่าบริการอ่ืนของส านัก

งานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บคุคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานบญัชีดงักลา่ว ในรอบ

ปีบญัชีท่ีผ่านมามีจ านวนเงินรวม 130,110 บาท ส่วนบริษัทย่อยอ่ืนท่ีใชบ้ริการของผูส้อบบญัชีจากส านกังานอ่ืน 

เน่ืองจากเหมาะสมกบัขนาดธุรกิจ 

  ในปีท่ีผ่านมามีการประชมุ คณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครัง้ (รวมการประชมุกรรมการอิสระ เป็นการ

ประชุมร่วมกับบริษัทตรวจสอบบญัชีท่ีไม่มีฝ่ายจดัการและผูบ้ริหารเขา้รว่มดว้ย 1 ครัง้ เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 

2563) เพ่ือพิจารณาและด าเนินงานตา่งๆ ตามความรบัผิดชอบ ซึ่งไดเ้ปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วไวใ้นรายงานประจ าปี 

 5.3.3  คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ท าหนา้ท่ีก าหนดหลกัเกณฑ ์นโยบาย และวิธีการ

พิจารณาสรรหาผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถ มีช่ือเสียง เกียรติประวตัิท่ีดีและประสบการณเ์หมาะสมท่ีจะไดร้บัการ

แต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการ และท่ีปรึกษาของบริษัทฯ ทดแทนผูท่ี้พน้จากต าแหน่ง รวมทัง้พิจารณา

ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัท และมีหนา้ท่ี ศกึษา พิจารณา และติดตาม

การเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร โดย

พิจารณาผลสรุปขอ้มลูคา่ตอบแทนกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของฝ่ายวิจยัและพฒันา

สถาบนักรรมการบริษัทไทย ไดจ้ดัท าขึน้ เปรียบเทียบคา่ตอบแทนของบรษิัทอ่ืนตามขนาดของทนุจดทะเบียน ก าไร

สุทธิ กับค่าตอบแทนกรรมการท่ีไดร้ับอยู่ เพ่ือเสนอเป็นนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ

ผู้บริหารให้มีความเหมาะสมตามหน้าท่ีความรับผิดชอบและเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา

ค่าตอบแทนในปี 2563 เท่ากับปี 2562 และได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
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คา่ตอบแทนอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ในปีท่ีผา่นมามีการประชมุ 2 ครัง้ เพ่ือพิจารณาและด าเนินงานตา่งๆ ตามความ

รบัผิดชอบ ซึ่งไดเ้ปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วไวใ้นรายงานประจ าปี 

  นอกจากนีปี้ 2563 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ไดเ้สนอคณะกรรมการบริษัทให้

ความเห็นชอบในการเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จา่ยคา่ตอบแทนพิเศษแก่กรรมการ 100,000 บาท 

 การอนมุตัคิา่ตอบแทนของกรรมการ และผูบ้รหิารก าหนดไวด้งันี ้

1. ผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมตัิค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และค่าตอบแทนพิเศษใหแ้ก่กรรมการ โดย
พิจารณาจากหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากหน้าท่ีความ
รบัผิดชอบผลการปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

 5.3.4  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการบริหารความเส่ียง

ตามหลกัสากลและการประเมินความเส่ียงของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดมาตรการป้องกันและ

สญัญาณเตือนภัย เพ่ือจดัการความเส่ียงอย่างเหมาะสม มีการก ากับดแูลใหทุ้กหน่วยงานปฏิบตัิตามกฎหมาย 

และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดก้ าหนดใหจ้ดัท ารายงานการบริหารความเส่ียงเป็น

ประจ าทกุไตรมาสและมีการสอบทานการบริหารความเส่ียงเป็นประจ า ซึ่งความเส่ียงท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียง

จากการขายและการโอนท่ีไมไ่ดต้ามเปา้หมาย  และความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง ซึ่งจากการตรวจสอบการ

บริหารความเส่ียงดงักล่าวท่ีผ่านมาเห็นว่าอยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้แต่ทัง้นีไ้ดพ้ยายามแกไ้ขรายการความเส่ียงท่ี

เกิดขึน้ใหล้ดลง และไดมี้การทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงทกุปี  

 ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีถึงประโยชนค์วามหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่า

เป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหนึ่งในการ เพิ่มประสิทธิภาพในการตดัสินใจและการท างานของคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้

ความหลากหลายนัน้ไม่ไดจ้  ากัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึง อายุ ประวตัิการศึกษา ประสบการณใ์น

วิชาชีพ ทกัษะ และความรู ้ดงันัน้ในการสรรหาและการพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื ้นฐานของ

ความรูค้วามสามารถและใช้หลักเกณฑ ์ในการคัดเลือกซึ่งไดค้  านึงถึงผลประโยชนข์องความหลากหลายมา

ประกอบดว้ย 

 หลักเกณฑแ์ละกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่ 

 ในกรณีท่ีกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทฯว่างลง บริษัทฯมีหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการใน

การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูอย่างโปรง่ใส คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะท า

หน้าท่ีในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงคนใหม่โดยมีหลักเกณฑ ์คือ จะพิจารณาจาก 

คณุสมบตั ิความรูค้วามสามารถประสบการณใ์นการท างาน ทกัษะจ าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบรษิัทและ
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ผูบ้ริหารระดบัสงู โดยไมจ่  ากดัเพศ และพรอ้มอทุิศเวลา เพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเต็มท่ี รวมทัง้ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม

ตามกฎหมายและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ทัง้นี ้ในการแตง่ตัง้กรรมการของบรษิัทฯ นัน้ สว่นหนึ่งจะพิจารณา

จากฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) หรือบริษัทท่ีปรึกษาแล้วแต่กรณี (Professional Search Firm) ซึ่งจะ

ก่อใหเ้กิดความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ และจดัท า Board Skill Matrix เพ่ือก าหนดคณุสมบตัิ

ของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะจ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยุทธ์ในการ

ด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ เช่น หากบริษัทฯ มีกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจใหมท่ี่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมท่ีด  าเนินการ

อยู่ การสรรหากรรมการก็จ าเป็นตอ้งสรรหาผูมี้คุณสมบัติและประสบการณใ์ห้ตรงกับธุรกิจใหม่ท่ีบริษัทฯ จะ

ด าเนินการตอ่ไป เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแลว้แต ่กรณีซึ่งถือเป็น

กระบวนการในการแตง่ตัง้กรรมการของบรษิัทฯ 

คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 

สรุปการเขา้ประชมุของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย ปี 2563 

 

            * กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับรษิัท 

** กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 

*** เขา้เป็นกรรมการตามวาระเมื่อวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563 

รายช่ือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และคณะกรรมการ และพิจารณาค่าตอบแทน

บริหารความเส่ียง

1. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั ประธานกรรมการ กรรมการ

2. นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ กรรมการอิสระ ประธาน ประธาน

3.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ

4. นางกณุฑลา  ศศะสมิต กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ

5. นายธวชั   อ้ึงสุประเสริฐ กรรมการ ประธาน

6. นายสจัจา   เจนธรรมนุกลู กรรมการ กรรมการ

7. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

8.นายณพน เจนธรรมนุกลู กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ

คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย

วาระการด ารง การเข้าประชุม/ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ

ต าแหน่ง การประชุมทั้งหมด บริหาร ตรวจสอบ บริหารความเส่ียง พิจารณาค่าตอบแทน

1. นายธวชัชยั ช่องดารากุล 7 ปี/ก.ค.63-เม.ย.66 11/11 8/8 5/5 2/2

2.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ 16 ปี/เม.ย.61-เม.ย.64 8/11 7/8 4/5 2/2

3. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั* 19 ปี/ก.ค.63-เม.ย.66 10/11 19/19

4.  นายสจัจา  เจนธรรมนุกูล* 9 ปี/ เม.ย.62-เม.ย.65 9/11 18/19

5.  นายธวชั  อ้ึงสุประเสริฐ* 8 ปี/ก.ค.63-เม.ย.66 10/11 17/19

6. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา* 23 ปี/ เม.ย.62-เม.ย.65 10/11 16/19

7. นางกุณฑลา  ศศะสมิต** 4 ปี/ เม.ย.62-เม.ย.65 10/11 8/8 5/5 2/2

8.นายณพน เจนธรรมนุกูล*** 5 เดือน/ ก.ค.63-ก.ค.66 3/3 8/8

รายช่ือ
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 5.4 คณะผู้บริหาร 

  5.4.1  ประธานกรรมการ 

  ประธานกรรมการบริษัท เป็นผูน้  าของคณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิหนา้ท่ีในฐานะประธานการประชุม

คณะกรรมการบรษิัท และในฐานะประธานการประชมุผูถื้อหุน้ 

  5.4.2  ฝ่ายจดัการ 

  เพ่ือใหก้ารบรหิารจดัการของบรษิัทฯ สามารถด าเนินงานไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บรษิัทฯไดจ้ดัใหมี้

ฝ่ายจดัการ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสงู ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการบริหาร  

สายงาน (ตัง้แต่วันท่ี 1 มีนาคม 2564 มีการปรบัเปล่ียนโครงสรา้งองคก์ร ฝ่ายจัดการ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร

ระดบัสงู ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการบริหารสายงาน) ผูบ้ริหารตามโครงสรา้งผงับริหารงานของบริษัทฯ 

มีหนา้ท่ีในการก าหนดกลยทุธ ์พิจารณา และใหข้อ้เสนอแนะในเร่ืองเก่ียวกับนโยบาย ทิศทางการด าเนินงานของ

บรษิัทฯ และการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ท่ีคณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดไว ้  

 5.5 บทบาทหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 5.5.1 ก าหนดนโยบาย และวิสยัทศัน ์

 คณะกรรมการบริษัท มีความมุง่มั่นท่ีจะก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ใหเ้ป็นบรษิัทชัน้น าในธุรกิจบา้น

จดัสรรท่ีไดร้บัความนิยมเช่ือถือจากประชาชน มีการด าเนินธุรกิจดว้ยการบริหารจดัการท่ีแข็งแกร่ง มีการพฒันา

บคุลากรใหมี้ประสิทธิภาพ พฒันาสินคา้ใหมี้คณุภาพดีท่ีสดุ มีการบริการเกินความคาดหวงั เพ่ือใหค้ณะกรรมการ

บริษัท ภายใตก้ารน าของประธานกรรมการบริษัท มีภาวะผูน้  าและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถ

ก าหนดนโยบาย และก ากับดแูลการด าเนินงานของผูบ้ริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงแบ่งแยก

บทบาทหนา้ท่ีระหว่างประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจ้ัดการออกจากกันอย่างชัดเจน และตอ้งไม่เป็น

บคุคลเดียวกนั 

 5.5.2  บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ 

 คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ท่ีก าหนดวิสยัทศัน ์นโยบาย พนัธกิจ กลยทุธ ์เปา้หมาย ภารกิจ และทิศ

ทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดแูลใหฝ่้ายบริหารปฏิบตัิตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัตวับทกฎหมาย และมติท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ซ่ือสตัยส์จุริต ระมดัระวงั โปรง่ใส ก ากบัดแูล และพฒันาบรรษัทภิบาลของ

บริษัทฯ ใหเ้ป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล พิจารณาแผนการด าเนินงานและพฒันาขีดความสามารถของบริษัทฯ ให้

สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นไดดี้ รวมทัง้คอยติดตามดแูลใหฝ่้ายจดัการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ี

วางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือผลประโยชนส์งูสุดของบริษัทฯ ของผูถื้อหุน้ และของผูมี้ส่วนไดเ้สียทัง้หลาย และ

จดัการแบง่ผลประโยชนน์ัน้แก่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่ายอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 
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 5.5.3 การบรหิารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกับการประเมินการบริหารความเส่ียง  โดยก าหนดใหมี้

ระบบและวิธีการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นมาตรฐานสากล  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร และสอบทานผลการประเมินความเส่ียง และกระบวนการท างานเพ่ือควบคมุ

ความเส่ียงของหน่วยงานต่างๆ และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ รวมทัง้ทบทวน และเสนอนโยบายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ รวมถึงใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้หรือ

รายการผิดปกต ิและใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

 5.5.4 การควบคมุภายใน 

 การสอบทานระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมินระบบการ

ควบคมุภายในท่ีส านกังานตรวจสอบภายในไดจ้ดัจา้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากัด ตรวจสอบ

ภายในและรายงานเป็นรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไดจ้ดั

ฝึกอบรมใหค้วามรูใ้นเรื่องการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงแก่พนกังานระดบั

ปฏิบตัิการ โดยน าประเด็นส าคญัท่ีตรวจพบมาเป็นกรณีศกึษา เพ่ือเสริมสรา้งใหพ้นกังานเกิดความเขา้ใจรว่มกนั

ในเรื่องความเส่ียง ผลกระทบและการควบคมุภายในท่ีส าคญัของแตล่ะขัน้ตอนปฏิบตัิงาน ประเมินผลการท างาน

ไดด้ว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ในด้านการตรวจสอบภายใน ก าหนดให้ส  านักงานตรวจสอบภายใน ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบตัิงานของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรกึษาธุรกิจ จ ากดั 

ซึ่งท าการตรวจสอบการควบคุมภายในทั้งหมด ตามแผนงานประจ าปีท่ีไดร้ับอนุมัติแล้ว  พบว่าไดบ้รรลุตาม

เปา้หมาย ส าหรบัการพฒันางานตรวจสอบนัน้ ไดใ้หค้วามส าคญัทัง้การพฒันาคนและเครื่องมือในการตรวจสอบ 

ใหเ้ป็นไปตามหลกัการของมาตรฐานสากล และเป็นเชิงป้องกัน เพ่ือใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มกับหน่วยงานท่ีตรวจอย่าง

เป็นระบบ 

 5.5.5 การก ากบัดแูลกิจการ 

 คณะกรรมการบรษิัทตระหนกัถึงขอ้พงึปฏิบตัิท่ีดี ส าหรบัคณะกรรมการบรษิัทจดทะเบียนเก่ียวกับการ

ก ากบัดแูลกิจการ จึงมอบหมายใหค้ณะกรรมการก ากบัดแูลกิจกาฝ่ายจดัการ ก าหนดแนวปฏิบตัิ และปรบัปรุงให้

สอดคลอ้งตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และมาตรฐานสากลคณะกรรมการบริษัท เป็นผูก้  ากบัดแูล ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือพิจารณา และเสนอแนวทางพัฒนาเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจให้ยั่ งยืน  รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแนวการบริหารสมัยใหม่ 

ตลอดจนแนวนโยบายในการตรวจสอบใหเ้กิดความโปร่งใส  โดยเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ เพ่ือผลประโยชน์

สงูสดุของผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย และควรทบทวนนโยบาย และการปฏิบตัิตามนโยบายตามหน่วยงานก ากับดูแล 

อยา่งเหมาะสม และทนัเหตกุารณอ์ยา่งสม ่าเสมอ 
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 5.5.6 จรยิธรรมธุรกิจ คูมื่อจรรยาบรรณ ส าหรบักรรมการผูบ้รหิาร และพนกังาน 

 คณะกรรมการของบริษัท มีหนา้ท่ีก ากบัดแูลใหฝ่้ายบริหารจดัท าจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจ  พรอ้ม

ทัง้เผยแพร่เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนมีมาตรฐาน และมีจิตส านึกดา้นจริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใหภ้ารกิจของบริษัทฯ บรรลเุป้าหมายดว้ยพืน้ฐานของคณุธรรม ความซ่ือสตัยส์ุจริต 

และมีความโปรง่ใส โดยมีกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูประพฤตตินเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

  5.6 การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 

  บริษัทฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิัท มีการประชมุอย่างนอ้ยปีละ 6 ครัง้ โดยการประชมุแตล่ะครัง้

จะก าหนดวันประชุมไวล้่วงหนา้ตลอดปีอย่างชัดเจน รวมทัง้มีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้

คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหนา้อย่างนอ้ย 5 วันท าการก่อนวันประชุม การพิจารณาวาระ

ตา่งๆ จะเปิดโอกาสใหก้รรมการมีการแสดงความเห็นอยา่งอิสระและเพียงพอ โดยมีประธานกรรมการเป็นผูด้แูลให้

ใชเ้วลาในการประชุมอย่างเหมาะสม และส่งเสริมใหก้รรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของ

จ านวนการประชมุคณะกรรมการบริษัทท่ีจดัขึน้ในรอบปี และในกรณีท่ีบริษัทฯ ไมไ่ดมี้การประชมุทกุเดือน บรษิัทฯ 

ควรส่งผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไม่ไดมี้การประชมุ เพ่ือใหค้ณะกรรมการสามารถก ากบั 

ควบคมุ และดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจัดการไดอ้ย่างต่อเน่ืองและทนัการ โดยไดร้ายงานจ านวนครัง้การเขา้

ประชมุของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจ าปี 

  ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท จะมีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชมุเพ่ือรายงานชีแ้จง หรือเสนอเรื่อง

ในสว่นท่ีตนเองรบัผิดชอบโดยตรง 

  นอกจากนี ้ยงัมีการประชุมเฉพาะเรื่องของคณะกรรมการชุดย่อยอีกปีละหลายครัง้  ตามวาระหนา้ท่ี

ความรบัผิดชอบและความจ าเป็น เพ่ือใหง้านลลุว่งตามเปา้หมาย 

  อนึ่ง ระหว่างคณะกรรมการเอง จะมีการประชมุอย่างไมเ่ป็นทางการเพ่ือพบปะ ปรกึษาหารือในเรื่อง

ต่างๆ เม่ือเห็นสมควรก็ได้ และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย และควรสนับสนุนให้

คณะกรรมการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ัดการ เลขานุการบริษัท หรือผูบ้ริหารอ่ืนท่ี

ไดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด 

  ในปี 2563 ไดมี้ก าหนดตารางการประชุมกรรมการประจ าปี  2564 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการ

ประชมุนี ้อาจมีการเปล่ียนแปลงได)้ โดยไมร่วมการประชมุวาระพิเศษ ดงันี ้

 วนัพฤหสับดีท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2564 เวลา  09.00 น. ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

       เวลา  11.00 น. ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

       เวลา  13.00 น. ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ  

 วนัพฤหสับดีท่ี 8 เมษายน 2564  เวลา  10.00 น. ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
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 วนัองัคารท่ี 11 พฤษภาคม 2564  เวลา  09.00 น. ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

       เวลา  11.00 น. ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

       เวลา  13.00 น. ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ 

 วนัองัคารท่ี 10 สิงหาคม 2564  เวลา  09.00 น. ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

       เวลา  11.00 น. ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

       เวลา  13.00 น. ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ 

 วนัองัคารท่ี 9 พฤศจิกายน 2564  เวลา  09.00 น. ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

        โดยไมมี่ฝ่ายจดัการ 

       เวลา  09.30 น. ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

       เวลา  11.30 น. ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

       เวลา  13.00 น. ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ 

 วนัองัคารท่ี 21 ธนัวาคม 2564  เวลา  09.00 น. ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

       เวลา  11.00 น. ประชมุคณะกรรมการสรรหา  

        และพิจารณาคา่ตอบแทน 

       เวลา  13.00 น. ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ 

   5.7 การประเมินผลการปฎิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 

  บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ( Self 

Assessment) และคณะกรรมการชดุยอ่ย รวมทัง้การประเมินผลงานทัง้คณะ และผูบ้รหิาร เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการ

ตรวจสอบการปฏิบตังิานในหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัท และผูบ้รหิารอยา่งสม ่าเสมอ และการเปรียบเทียบการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท วา่ไดด้  าเนินการตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ท่ีไดอ้นมุตัไิวแ้ละ/หรือ

ตามแนวปฏิบตัิท่ีดี (Good Practices) หรือไม่ เพ่ือปรบัปรุงการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ใหส้อดคลอ้ง

กับแนวนโยบายท่ีก าหนดไว ้และเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัท ร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหาแนวทางเพ่ือการ

ปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป  

  การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัทแบบท้ังคณะ และรายบุคคล  

  แบ่งการประเมินเป็น 6 หัวขอ้หลัก ตามแนวทางของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ (1) 

โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ (2) บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การ

ประชมุคณะกรรมการ (4) การท าหนา้ท่ีของกรรมการ (5) ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ (6) การพฒันาตนเองของ 

กรรมการและการพฒันาผูบ้รหิารโดยมีกระบวนการในการประเมินดงันี ้  
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 1. ด  าเนินการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ และ

รายบคุคล อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

 2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

บริษัทตอ่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเพ่ือพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพฒันาปรบัปรุง

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน  

 3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอผลและแนวทางทางการพัฒน าปรับปรุง 

ประสิทธิภาพการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบรษิัท 

 การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบท้ังคณะ 

 โดยมีกระบวนการในการประเมินดงันี ้ 

 1. ด  าเนินการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการชดุยอ่ยแบบทัง้คณะ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

 2. เลขานกุารบรษิัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทกุชุด ตอ่

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน  

 3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอผลการประเมินและแนวทางทางการ ปรบัปรุงเพิ่ม

ประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุตอ่คณะกรรมการบรษิัท 

 ซึ่งการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการรายบคุคล ในปี 2563 คะแนนท่ีไดอ้ยู่ในเกณฑ์

ดี 3.8 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ รอ้ยละ 94.89 การประเมินผลการปฎิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการรายคณะ  

คะแนนท่ีไดอ้ยู่ในเกณฑดี์ 3.77 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ รอ้ยละ 94.25 การประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คะแนนท่ีไดอ้ยู่ในเกณฑดี์มาก  4 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ รอ้ยละ 

100 การประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คะแนนท่ีไดอ้ยู่ในเกณฑดี์มาก 4 

จากคะแนนเตม็ 4 หรือ รอ้ยละ 100 และ การประเมินผลการปฏิบตังิานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบคะแนน

ท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑดี์ 3.99 จากคะแนนเตม็ 4 หรือ รอ้ยละ 99.65 

  5.8 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอนโยบายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และเป็น

ธรรม โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนในธุรกิจเดียวกัน ประสบการณ ์ขอบเขตบทบาท และความ

รบัผิดชอบกรรมการท่ีไดม้อบหมายหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบเพิ่มขึน้ และบรษิัทฯ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วไวใ้น

รายงานประจ าปี  
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  การอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และผูบ้รหิารก าหนดไวด้งันี ้

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากหน้าท่ีความ
รบัผิดชอบ ผลการปฏิบตังิาน และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการ

สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. ผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี ซึ่งไดพ้ิจารณาจาก
หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน  

 คา่ตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 เป็นรายบคุคลมีรายละเอียดดงันี ้ 

 

 หมายเหต ุ:   คา่ตอบแทนกรรมการบรษิัททกุรูปแบบไดร้บัการอนมุตัจิากผูถื้อหุน้เป็นประจ าทกุปี  

  5.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดนโยบายการพฒันากรรมการ และผูบ้ริหาร เพ่ือเพิ่มพูนพฒันาความรู้

ความเขา้ใจและทกัษะของกรรมการ และผูบ้ริหาร ทัง้ในลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ และหลกัสตูรอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นต่อ  

การปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างตอ่เน่ือง โดยสนบัสนนุใหก้รรมการเขา้อบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

หรือหน่วยงานอ่ืนตามความเหมาะสม โดยก าหนดรูปแบบ และวิธีพฒันาดงักล่าว ทัง้จากการปฐมนิเทศ การไดร้บั

ขอ้มลู ข่าวสาร และความรู ้ท่ีจ  าเป็นตอ่การปฏิบตัิหนา้ท่ีใหก้รรมการบรษิัท กรรมการใหม่ ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้ง

ในระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ เพ่ือใหมี้การปรบัปรุงอยา่งตอ่เน่ือง 

 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนพิเศษ รวม

บริษทั บริหาร ตรวจสอบ ความเส่ียง และพิจารณาคา่ตอบแทน

1. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั ประธานกรรมการ 390,000         744,000         -                -                            -                                  100,000               1,234,000 

2.  นายอนุทิพย  ์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ 288,000         -                276,000         92,000                      46,000                             100,000               802,000    

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเส่ียง

กรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน

3. นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ กรรมการอิสระ 288,000         -                300,000         125,000                    50,000                             100,000               863,000    

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน

4.  นางกณุฑลา  ศศะสมิต กรรมการอิสระ 288,000         -                276,000         115,000                    46,000                             100,000               825,000    

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเส่ียง

กรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน

5. นายธวชั   อ้ึงสุประเสริฐ กรรมการ 288,000         744,000         -                -                            -                                  100,000               1,132,000 

6. นายสจัจา   เจนธรรมนุกลู กรรมการ 288,000         744,000         -                -                            -                                  100,000               1,132,000 

7. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 288,000         -                -                -                            -                                  - 288,000    

8. นายณพน เจนธรรมนุกลู กรรมการผูจ้ดัการ 120,000         -                -                -                            -                                  - 120,000    

คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ

รายช่ือ คณะกรรมการบริษทั
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุคน เพ่ือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใน

ธุรกิจ และการด าเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีของก รรมการ 

ขณะเดียวกันก็มีนโยบายท่ีจะเสริมสรา้งความรูแ้ละมุมมองใหม่ๆ ใหก้ับกรรมการทุกคนทัง้ในแง่การก ากับดูแล

กิจการภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพของกรรมการใหส้ามารถเขา้รบัต าแหนง่ไดเ้ร็วท่ีสดุ โดยมีเลขานกุารบรษิัทฯ เป็นผูป้ระสานงานในเรื่อง

ตา่งๆ ดงันี ้

1. เรื่องท่ีควรทราบ: โครงสรา้งธุรกิจ และโครงสรา้งกรรมการขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีกฎหมายท่ีควร

ทราบ  

2. ความรูท้ั่วไปของธุรกิจ แนวทางการด าเนินงาน และเย่ียมชมกระบวนการผลิต 

3. จดัใหมี้การพบปะหารือกบัประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ เพ่ือสอบถามขอ้มลูเชิงลึกเก่ียวกับ

การด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ  

ในปี 2563 บริษัทฯ ไดมี้การสรรหากรรมการใหม่ 1 ท่าน เพ่ือใหก้รรมการไดร้บัทราบขอ้มูลข่าวสารท่ี

เป็นปัจจบุนั จงึไดอ้บรมและใหค้วามรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

 รายการระหว่างกันในรอบปี 2563  

 

รายการระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั (มหาชน)

จ านวนเงิน (ลา้นบาท)

ปี 2562 ปี 2563

บริษทัฯ จ่ายดอกเบ้ีย บริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั 4.77 11.18

บริษทั เพียวสมัมากร รับรายไดจ้ากการให้บริการพืนท่ีส่วนกลางส านกังาน 0.42 0.22

ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

(บริษทัยอ่ย)

รายการระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั

ปี 2562 ปี 2563

บริษทัฯ รับรายไดจ้ากการให้เช่าท่ีดิน นายสจัจา เจนธรรมนุกูล กรรมการของบริษทั เป็นกรรมการของ 1.48                 1.14

จ่ายค่าน ้ามนั บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั 0.20                 0.11

บริษทั เพียวสมัมากร รับรายไดจ้ากการให้เช่าส านกังาน 1.54                 0.92

ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั รับรายไดจ้ากการให้บริการพืนท่ีส่วนกลางส านกังาน 1.14                 0.00

(บริษทัยอ่ย) จ่ายค่าน ้ามนั -                  

รายการระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั แอสเซท โปร กรุ๊ป จ ากดั

ปี 2562 ปี 2563

บริษทั สมัมากร พลสั จ่ายดอกเบ้ีย บริษทั แอสเซท โปร กรุ๊ป จ ากดั เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัยอ่ย 0.48                 0.00

จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ค่าบริหารจดัการ 9.00                 0.75

ค่าค  ้าประกนั 0.15                 0.78

ลกัษณะรายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์
จ  านวนเงิน (ลา้นบาท)

จ านวนเงิน (ลา้นบาท)

ลกัษณะรายการ

ลกัษณะรายการ

ลกัษณะความสมัพนัธ์

ลกัษณะความสมัพนัธ์
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

REPORT FROM THE AUDIT COMMITTEE 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตามขอบเขต หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามกฎบตัรท่ีอนุมตัิโดย

คณะกรรมการบรษิัท ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ในรอบปีบัญชี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการรวม 3 ท่าน คือ นายธวัชชัย ช่องดารากุล  

ท าหน้าท่ีเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอนุทิพย ์ไกรฤกษ์ และนางกุณฑลา ศศะสมิต ท าหน้าท่ีเป็น

กรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชมุรวมทัง้สิน้ 8 ครัง้ 

โดยมีวาระการประชมุรว่มกนัระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายบรหิารเขา้รว่มประชมุดว้ย 

1 ครัง้ เพ่ือพิจารณาขอ้เสนอแนะเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน และแผนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2563  ของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และกรรมการตรวจสอบทุกท่านเขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุม โดยเป็นการรว่มประชุมกับ

ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระส าคญัของการปฏิบตังิาน ไดด้งันี  ้

 1. งบการเงนิ   คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 

2563 ของบริษัทฯ และบรษิัทย่อยของบรษิัท รว่มกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี โดยไดส้อบถามและรบัฟังค าชีแ้จง ใน

เรื่องความถูกตอ้ง รายละเอียดครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูล ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกับผูส้อบบญัชีว่างบการเงินดงักล่าวมีความถูกตอ้งตามท่ีควรจะเนน้ในสาระส าคญั

ตามมาตรฐานการบญัชี และมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  และผูส้อบ

บญัชีแสดงความคดิเห็นตอ่งบการเงินแบบไมมี่เง่ือนไข 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัไดน้  าแนวปฏิบตัิทางการบญัชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรบั

ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพ่ือรองรบัผลกระทบจากสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-

19) เพ่ือลดผลกระทบบางเรื่องจากการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพ่ือใหเ้กิดความ

ชดัเจนในวิธีปฏิบตัทิางบญัชีในชว่งเวลาท่ียงัมีความไมแ่นน่อนเก่ียวกบัสถานการณด์งักลา่ว 

2. รายการระหว่างกัน   คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลรายการระหว่างกัน และ

รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ซึ่งผูส้อบบญัชีมีความเห็นว่ารายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้งไดถู้กเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชี รวมทัง้มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขธุรกิจการคา้

ปกติทั่วไป และเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มูล

อยา่งถกูตอ้งและครบถว้น ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
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 3. ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง   คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายงาน

การตรวจสอบภายในและความคืบหนา้ของการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส ตามแผนงานท่ีไดร้บัอนุมตัิ พรอ้มทัง้ให้

ขอ้เสนอแนะกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรกึษาธุรกิจ จ ากดั ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ขึน้ตรง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบตัิงานใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการติดตามและด าเนินการแกไ้ขใน

ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือใหห้น่วยงานตา่งๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของบรษิัท มีระบบการควบคมุ

ภายในท่ีเหมาะสม รวมทัง้สอบทานนโยบายแนวทางการบริหารความเส่ียง ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณปั์จจบุนัของ

บริษัทฯ ทัง้ในดา้นคดีความ และการด าเนินธุรกิจในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ไดมี้

การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ มีประสิทธิผล และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  และ

บรษิัทยอ่ยของบรษิัท เป็นไปอยา่งอิสระเพียงพอ และเหมาะสม 
นอกจากนีภ้ายใตส้ถานการณร์ะบาดของ COVID-19 บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยประกาศใชม้าตรการปอ้งกนัการ

ติดเชือ้และแพร่ระบาด โดยแจง้ใหพ้นักงานทัง้ท่ีส  านกังานใหญ่และโครงการทุกท่านทราบ เพ่ือความปลอดภัยของ

พนกังานและลดความเส่ียงของการติดเชือ้ดงักล่าวอนัอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ย 

4. การปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการปฏิบตัิตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์และข้อบังคับของคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของ

บรษิัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บรษิัทฯมีการปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและไมพ่บประเดน็ท่ีเป็น

สาระส าคญั 

5. การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการปฏิบตัิงานในปีท่ีผ่าน

มา รวมถึงความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ความน่าเช่ือถือ และความเพียงพอของทรพัยากร รวมถึง การประเมิน

ความเป็นอิสระและคณุภาพงานของผูส้อบบญัชีในรอบปีท่ีผา่นมา ส าหรบัคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีนัน้ ไดพ้ิจารณาถึง

ขอบเขตความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีส านกังานอ่ืน  เห็นว่ามีความเหมาะสม จึงเสนอ

ตอ่คณะกรรมการบรษิัทฯ เพ่ือขออนมุตัิในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ โดยคดัเลือกบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบ

บญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2563 
 ทัง้นีส้ถานการณร์ะบาดของ COVID-19 ท าใหบ้ริษัทฯ พิจารณาเล่ือนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 

2563 ท่ีก าหนดไว้เดิมออกไปเป็นวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 อย่างไรก็ตามส านักงานก ากับหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ไดมี้ประกาศแนวทางปฏิบตัิใหบ้รษิัทจดทะเบียนท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์

การแพรร่ะบาดของ COVID-19 จนท าใหต้อ้งเล่ือนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีออกไป และเป็นเหตทุ าใหไ้ม่

สามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีได ้ซึ่งบริษัทฯ สามารถแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เขา้
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ท าการสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยก่อนได ้เพ่ือใหส้ามารถเปิดเผยขอ้มูล

และน าสง่งบการเงินตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ไดท้นัตามก าหนด 

 6. การก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัในการบริหารงานตามหลักการของการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ ากบัดแูลใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ และถกูตอ้ง รวมทัง้ ส่งเสริมให้

บรษิัทฯ มีระบบธรรมาภิบาล การบรหิารจดัการท่ีดี เพ่ือใหมี้ความโปรง่ใส และมีจริยธรรม ก่อใหเ้กิดความเช่ือมั่นแก่ผู้

ถือหุน้ ผูล้งทุน พนักงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทัง้ ไดส้อบทานวิธีการรายงานส่วนไดเ้สียของกรรมการและ

ผูบ้รหิาร เพ่ือใหเ้ป็นไปตามท่ีพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

 โดยสรุปในภาพรวมแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีอยู่ในเกณฑดี์มาก ครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้น 

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเห็นว่า บริษัทฯ ถือนโยบายการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และมีมาตรฐานเป็นส าคญั มีผลใหร้ะบบการควบคมุภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ และไม่พบ

ขอ้บกพร่องอย่างเป็นสาระส าคญั มีการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ มีประสิทธิผล การจัดท างบการเงิน และการ

เปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท าขึน้อย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองโดยทั่วไป มีการ

เปิดเผยรายการระหว่างกันท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น รวมทัง้มีการ

ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

(นายธวชัชยั ชอ่งดารากลุ) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITIES  
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS 
 
 คณะกรรมการบริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงภาระหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในฐานะ
คณะกรรมการบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ท่ีมีตอ่งบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งไดจ้ดัท าขึน้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรบัเปล่ียนอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือความโปรง่ใสและเพ่ือรกัษาผลประโยชนข์อง      
ผูถื้อหุน้ใหม้ากท่ีสุด ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการบญัชีท่ีมีความเหมาะสมกับประเภท และขนาดธุรกิจของ
บริษัทฯ และถือปฏิบตัอิย่างสม ่าเสมอมาโดยตลอด มีการใชด้ลุพินิจอย่างรอบคอบระมดัระวงั และใชป้ระมาณการท่ีดี
ท่ีสดุ ในการจดัท างบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นส่วนส าคญัอย่างเพียงพอใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพ่ือใหง้บการเงินสะทอ้นสถานะทางการเงินของบรษิัทฯ ตามความเป็นจรงิ 
 คณะกรรมการบรษิัท ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผิดชอบเก่ียวกบัการดแูลคณุภาพ
ของงบการเงินและรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคมุ ระบบตรวจสอบภายใน และระบบการ
บริหารความเส่ียงของบริษัทฯ เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกตอ้ง โปร่งใส มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งครบถว้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเห็นประกอบไวใ้นรายงาน
ประจ าปีนีด้ว้ยแลว้ 
 จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 
ถึง 3 ของปี 2563 กลุม่บรษิัทไดเ้ลือกปฏิบตัติามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรบัทางเลือกเพิ่มเตมิทางบญัชีในเรื่อง 
การวดัมลูคา่ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตามวิธีการอยา่งง่าย และการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุใน
ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ต่อมาในไตรมาส 4 ปี 2563 กลุ่มบริษัทไดป้ระเมินผลกระทบทางการ
เงินเก่ียวกบัมลูคา่ของสินทรพัยจ์ากความไม่แน่นอนของสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโครติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
แลว้ดงันัน้ในการจดัท างบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบตัิ
ตามมาตรการผอ่นปรนชั่วคราวส าหรบัทางเลือกเพิ่มเตมิทางบญัชีส าหรบัทกุเรื่องท่ีกลุม่บรษิัทไดเ้คยถือปฏิบตัใินชว่งท่ี
ผา่นมาโดยไมมี่ผลกระทบอยา่งมีสารถส าคญัตอ่งบการเงินของกลุม่บรษิัท 
 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินและรายงานทางการเงินประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ ได้
แสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีถูกตอ้งครบถ้วนในสาระส าคญั ซึ่งสามารถใหค้วามเช่ือมั่นอย่างมี
เหตผุลตอ่ความนา่เช่ือถือของงบการเงินของบรษิัทฯ แลว้ 

(นายพิพิธ  พิชยัศรทตั) (นายกิตตพิล ปราโมช ณ อยธุยา) 
ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

TYPE OF BUSINESS 

 

ประวัตคิวามเป็นมา 

 บรษิัท สมัมากร จ ากดั (มหาชน) ก่อตัง้มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2513 ด  าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ประเภท

บา้นจดัสรรเพ่ือการอยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2517 เป็นการพฒันาโครงการบา้น

เดี่ยวพรอ้มท่ีดินเพ่ือขายเป็นหลกั จวบจนถึงปัจจบุนัเป็นกวา่ 50 ปีบรษิัทฯ ไดพ้ฒันาโครงการเพ่ืออยู่อาศยัและส่งมอบ

บา้นแก่ผูซื้อ้แลว้กว่า 6,000 หนว่ย โดยบรษิัทฯมุง่เนน้ท่ีจะพฒันาอสงัหารมิทรพัยท่ี์มีคณุภาพ เพ่ือการอยูอ่าศยัท่ีดีของ

คนไทยในราคาท่ีเหมาะสม นอกจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัยเ์พ่ือขายแลว้ บริษัทฯ ไดข้ยายธุรกิจเขา้สู่ตลาด

อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทใหเ้ชา่อีกดว้ย  

การประกอบธุรกิจ 

 รายไดห้ลกัของบริษัทฯ มาจากการจ าหน่ายโครงการอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ืออยู่อาศยัเป็นหลกั โดยแบง่เป็น

โครงการแนวราบ โครงการแนวสงู และโครงการอสงัหาริมทรพัยเ์ พ่ือการเช่า โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีโครงการหลกัท่ี

สรา้งรายไดท้ัง้หมด 9 โครงการ เป็นโครงการบา้นเด่ียว 4 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการสมัมากร ชยัพฤกษ์-วงแหวน 2,

โครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์-แจง้วัฒนะ บนถนนชัยพฤกษ์ตัดใหม่, โครงการสัมมากร รงัสิตคลอง 7 โซน 4  และ

โครงการสมัมากร ไพรม ์7 ซึ่งเป็นสว่นดา้นหนา้ของโครงการสมัมากรรงัสิต คลอง 7 เดมิ โครงการทาวนโ์ฮม 3 โครงการ 

ไดแ้ก่ โครงการสมัมากร อเวนิว รามอินทรา-วงแหวน บนถนนคูบ้อนใกลห้า้งสรรพสินคา้แฟชั่นไอสแ์ลนด,์ โครงการ

สมัมากร อเวนิว สวุรรณภมูิ และโครงการสมัมากร อเวนิว ชยัพฤกษ-์วงแหวน ตัง้อยูต่ดิกบัโครงการสมัมากร ชยัพฤกษ-์
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วงแหวน 2 โครงการโฮมออฟฟิต 1 โครงการ คือ โครงการสัมมากร ออฟฟิศ พารค์ และโครงการคอนโดมีเนียม 1 

โครงการ คือ โครงการสมัมากร เอสเกา้ คอนโดมิเนียม บนถนนรตันาธิเบศร ์บรษิัทฯ ยงัคงเนน้พฒันาโครงการบนพืน้ท่ี

ในบริเวณใกลก้บัถนนสายท่ีเป็นเสน้ทางหลกัในการเดินทางและสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ อาทิ รถไฟฟ้า ทางดว่น 

เป็นตน้ นอกจากนี ้ส าหรบัปี 2564 ทางบรษิัทยงัมีการพฒันาโครงการระดบัพรีเม่ียมส าหรบักลุม่ลกูคา้ท่ีมีก าลงัจบัจ่าย

สงู ซึ่งโครงการส่วนใหญ่มีท าเลตัง้อยู่ใจกลางเมือง (CBD) อาทิ บริเวณถนนเอกมยั เป็นตน้ โดยพฒันาภายใตบ้ริษัท

สมัมากรและในนามบรษิัทสมัมากร พลสั  

นโยบายการด าเนินธุรกิจ  

 บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัย์ประเภทท่ีอยู่อาศัยเพ่ือจ าหน่ายอย่าง

ต่อเน่ือง โดยในปี 2563 ยงัคงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ จงัหวดัปทมุธานี และจงัหวดันนทบุรี 

โดยมีเปา้หมายและนโยบายหลกั ๆ ดงันี ้

 มุ่งเนน้พฒันาสินคา้ประเภทบา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน โดยตัง้เป้าหมายเร่งปิดการขายโครงการปัจจบุนั เพ่ือ

สรา้งสภาพคลอ่งในการซือ้ท่ีดนิใหมเ่พ่ือพฒันาโครงการใหม่อยา่งตอ่เน่ือง 

 พฒันาโครงการแนวราบประเภทอ่ืนๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น โครงการทาวนโ์ฮม หรือบา้นแฝดในท าเลใกล้

เมืองเพ่ือรองรบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการท่ีอยู่อาศยัใกลเ้มืองแตไ่ม่สามารถเป็นเจา้ของบา้นเด่ียวท่ีมีราคา

สูงขึน้ตามราคาของท่ีดินได  ้โดยทางบริษัทมีแผนงานในการเปิดตวัโครงการแนวราบใหม่ๆ อย่างต่อเน่ืองในอนาคต  

นอกจากนีย้งัมีแผนในการพฒันาโครงการท่ีมีท าเลอยู่ใจกลางเมืองเพิ่มขึน้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้

ใหก้วา้งขึน้กวา่เดมิอีกดว้ย 

 พฒันาปรบัปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ใหอ้ยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมกับการใชง้าน เม่ือดแูล

รกัษาครบก าหนดตามโครงการและวิธีการจัดสรรแลว้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจดัตัง้นิติบุคคลบา้นจดัสรร เพ่ือให้

เจา้ของรว่มไดมี้ส่วนรว่มกนัในการบริหารจดัการชมุชนดว้ยตนเอง โดยมีสิทธ์ิและหนา้ท่ีตามกฎหมาย อนัจะน ามาซึ่ง

ความเขม้แข็งของแตล่ะชมุชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 คุณภาพบา้นท่ีพรอ้มส่งมอบแก่ผูซื้อ้ บริษัทฯ จัดทีมตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอย่างต่อเน่ืองและ

สม ่าเสมอ เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ บรษิัทฯ จะสง่มอบบา้นท่ีมีคณุภาพใหแ้ก่ผูซื้อ้ไดต้ามก าหนดเวลา  

 พฒันาทีมงานบริหารลกูคา้สมัพันธ ์บริการหลงัการขาย และสรา้งกฎระเบียบท่ีอยู่อาศยัภายในโครงการ

เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของสังคมภายในโครงการในอนาคต  อาทิ การเริ่มใชเ้ลขโทรศพัท ์4 ตวั 1427 ใน

ปลายปี 2563 ผา่นมาเพ่ือใหล้กูบา้นสามารถแจง้ปัญหาไดง้่ายขึน้และรวดเร็วยิ่งขึน้ 

การพัฒนาองคก์ร และบุคลากร 

 ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงใหค้วามส าคญัต่อการพัฒนาองคก์รอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในดา้นบุคลากร และ

ระบบปฏิบตัิการ เพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถท างานไดอ้ย่างทดัเทียมกับบริษัทชัน้น าในตลาด โดยก าหนดเป้าหมายให้

บคุลากรของบริษัทฯ มุ่งเนน้ และใหค้วามส าคญักบัความพงึพอใจของลกูคา้เป็นหลกัในการท างาน บริษัทฯ ไดเ้ตรียม
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ความพรอ้มในดา้นโปรแกรมฝึกอบรมใหแ้ก่บคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือใหบ้คุลากรมีความเขา้ใจในแนวทางการเติบโต

ทางธุรกิจของบริษัทฯ ในทิศทางเดียวกัน และยังส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานของบุคลากรทุก

หน่วยงาน ในขณะท่ีระบบปฏิบตัิการท่ีบริษัทฯ จะน ามาประยกุตใ์ชจ้ะตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดความรวดเร็วและถกูตอ้งใน

การท างานระหว่างฝ่ายมากยิ่งขึน้ โดยน าเอาเทคโนโลยีและโปรแกรมการท างานใหม่ๆมาใชเ้พ่ือใหบุ้คลากรสามารถ

ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังมีเกณฑ์การวัดความส าเร็จขององค์กรทั้งส่ีด้าน ตามหลักการของ Balance 

Scorecard  ไดแ้ก่ 

 1. มมุมองดา้นการเงิน (Financial Perspective) 

 2. มมุมองดา้นลกูคา้ (Customer Perspective) 

 3. มมุมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 

 4. มมุมองดา้นการเรียนรูแ้ละการพฒันา (Learning and Growth Perspective) 

บรษิัทฯ จงึเช่ือมั่นวา่ บรษิัทฯ จะเตบิโตอยา่งยั่งยืนดงัเชน่ท่ีด  าเนินธุรกิจมาอยา่งยาวนาน 

โครงสร้างรายได้ 

 โครงสรา้งรายได้ของบริษัทฯ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรพัยเ์ป็นหลัก ซึ่งในปี 2563 มี

สดัสว่นรอ้ยละ 88% ของรายไดร้วม นอกจากนัน้ก็มีรายไดจ้ากการใหเ้ชา่ รายไดจ้ากการบรกิาร และรายไดอ่ื้น โครงสรา้ง

รายไดใ้นรอบ 3 ปี ท่ีผา่นมามีสดัสว่นดงันี ้

โครงสร้างรายได้เปรียบเทยีบ 3 ปี (งบการเงนิรวม) 

ประเภทรายได ้
2563 2562 2561 

จ านวนเงิน สดัสว่น% จ านวนเงิน สดัสว่น% จ านวนเงิน  สดัสว่น% 

รายไดจ้ากการขายบา้น 1,488.70  88%   1,675.06  73%     879.10  63% 

รายไดจ้ากการขายหอ้งชดุ 2.02   0%     127.78  6%     226.75  16% 

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่ 96.51 6%      106.68  5%     105.51  8% 

รายไดค้า่บริการ      81.40  5%      157.08  7%     158.13  11% 

รายไดอ่ื้นๆ 32.87 2%      235.85  10%       24.81  2% 

รวมรายได ้ 1,701.50  100%   2,302.45  100%  1,394.30  100% 

โครงการในอนาคต 

 บรษิัทฯ ยงัคงยดึมั่นในนโยบายจดัสรรโครงการบนท าเลท่ีดีท่ีสดุ โดยในอนาคตมีแผนท่ีจะพฒันาโครงการ

ท่ีมีท าเลอยู่ใจกลางเมืองมากขึน้ รวมทัง้การพฒันาสินคา้ใหต้รงกับกลุ่มท่ีมีก าลงัซือ้หลกัในท าเลนัน้ๆ นอกจากนัน้

บรษิัทฯ จะเนน้การสรา้งสงัคมภายในโครงการใหมี้ระเบียบของการอยู่อาศยัรว่มกนัเพ่ือก่อใหเ้กิดชมุชนและสงัคมเพ่ือ
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การอยู่อาศยัท่ีสงบสขุอย่างแทจ้ริง ปัจจบุนับริษัทฯ มีโครงการท่ีอยู่ในระหว่างการพฒันาตวัอย่างเช่น โครงการ ท ูเอก

มยั และโครงการอนาพนา 

 

ผลตอบแทนทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลตอบรับของตลาดในปี พ.ศ. 2563 พบว่าแบรนด์ “สัมมากร” ได้รับความนิยมและจดจ าจาก

กลุ่มเปา้หมายเพิ่มมากขึน้ โดยส่ิงหนึ่งท่ีสามารถเห็นไดคื้อจากจ านวนผูค้น้หาช่ือแบรนด ์ ‘สมัมากร’ ท่ีมีอตัราเติบโตขึน้

อย่างต่อเน่ือง และมีผลตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากด้วย ส่งผลให้มียอดขายและยอดโอนสูงขึน้กว่าปี 2562 

โดยเฉพาะกลุ่มเปา้หมายรุน่ใหม่ท่ีใหก้ารตอ้นรบัท่ีดีตอ่โครงการทาวนโ์ฮม สมัมากร อเวนิว นอกจากนัน้แบรนด ์“สมัมา

กร” ยังถูกจดจ าถึงคุณค่าของแบรนดท่ี์ส่งมอบบา้นท่ีมีคุณภาพไดอ้ย่างต่อเน่ือง ดงันัน้แผนธุรกิจในปี พ.ศ.2563 ท่ี

มุ่งเนน้การส่งมอบบา้นท่ีมีคณุภาพและการเพิ่มและพฒันาหน่วยงานตรวจสอบคณุภาพ และบริการหลงัการขายท่ีจะ

น ามาซึ่งการแนะน าจากลกูคา้สู่กลุม่เปา้หมายใหม่ รวมถึงการท าการตลาดรูปแบบใหม่ๆ  และการสรา้งแบรนดส์มัมากร

ใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัในวงกวา้งมากขึน้ และการแกปั้ญหาอย่างรวดเร็วทนัท่วงทีจากเหตกุารณโ์รคระบาดท่ีเกิดขึน้และส่งผล

กระทบตอ่ธุรกิจโดยรวม ท าใหบ้รษิัทฯ มียอดรายไดแ้ละก าไรตามเปา้หมายท่ีวางไว ้

ปัจจัยทีท่ าให้บริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้ 

 บริษัทฯด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยม์ายาวนาน มีความรูแ้ละมีความเขา้ใจในธุรกิจเป็นอย่างดี      

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ จงึเตบิโตและมีก าไรอย่างตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่ไดใ้กลเ้คียงกบั

เปา้หมายท่ีวางไว ้ยกเวน้กรณีมีปัจจยัท่ีมีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคม เช่น ปัญหาโรคระบาด ปัญหาเศรษฐกิจ

ชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2563 ท่ีมีการระบาดของโรค COVID-19 ท่ีส่งผลกระทบรุนแรงตอ่

สภาพธุรกิจโดยรวมของประเทศและการใชจ้า่ยของคนในประเทศ ซึ่งอาจเป็นเหตใุหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินงานให้

ส  าเรจ็ตามแผนหรือตามเปา้หมายท่ีวางไว ้

ผลชีวั้ดการด าเนินงานในด้านอื่นๆ 

ใชส่ื้อ online และ social media ช่วยในการท าการตลาดและกระตุน้ยอดขาย ปี 2563 เป็นปีท่ีบริษัทให้

ความส าคญัมากขึน้กว่าปีท่ีผ่านๆมา โดยหันมาลงทุนและใชส่ื้อออนไลนใ์นช่องทางต่างๆ มากขึน้ ทัง้ในดา้นการ

พฒันาเนือ้หา (content) ใหมี้ความนา่สนใจและตรงกลุม่เปา้หมาย รวมทัง้การเพิ่มชอ่งทางส่ือออนไลน ์(channel) เชน่ 

การใช ้Online Influencer มาช่วยสรา้งการรบัรูข้องการเปิดตวัโครงการใหม่ โครงการสมัมากร ชยัพฤกษ์-วงแหวน 2  

ซึ่งเป็นหนึ่งตวัแปรท่ีสง่ผลใหส้ามารถปิดยอดขายไดส้งูเกินกวา่เปา้หมายท่ีตัง้ไว ้  นอกจากนี ้ส่ือ online ยงัชว่ยสง่ผลให้

จ  านวนลูกคา้ท่ีติดต่อบริษัทมีผ่านช่องทางต่างๆ มีจ านวนมากขึน้ และเขา้มาท่ีส านกังานขายมากขึน้ มีอตัราเติบโต

มากขึน้ทกุไตรมาส  
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ส ารวจความพงึพอใจของลูกค้า 

บริษัทใหค้วามพึงพอใจในการใหบ้ริการลกูคา้ท่ีพึงพอใจต่อโครงการของเรา และถือว่าการส ารวจความ

พึงพอใจของลูกคา้ (End User) เป็นกลยุทธ์ท่ีส  าคญัต่อการแข่งขัน ซึ่งบริษัทฯ จะท าการส ารวจความพึงพอใจของ

ลูกค้าเป็นประจ าและสรุปภาพรวมเป็นรายปี เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ ให้มี

ประสิทธิภาพ โดยในปี 2563 ท่ีผา่นมา บรษิัทฯ ไดมี้การส ารวจความพงึพอใจตอ่ลกูคา้ ซึ่งสามารถสรุปผลได ้ดงันี  ้

จ านวนโครงการทีส่ ารวจความพงึพอใจ จ านวน 9 โครงการ 

รายละเอียดหวัขอ้ท่ีมีการส ารวจ 1.ความพงึพอใจโดยรวมของลกูคา้  

เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ 4 ท าได้ 4.27 

2. คณุภาพงานก่อสรา้ง 

เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ 4 ท าได้ 3.69 

ปัจจยัท่ีลกูคา้พงึพอใจ 1. พนกังานขาย พนกังานก่อสรา้ง พนกังานบริการ 

2. คณุภาพของสินคา้และการก่อสรา้ง 

3. ราคาและโปรโมชั่น 

 

ความเสี่ยงหลักในการด าเนินธุรกิจ 

การแขง่ขนัในตลาดท่ีรุนแรงเน่ืองจากปรมิาณโครงการท่ีอยู่อาศยัมีมากขึน้อยา่งรวดเร็วรวมทัง้การระบาด

ของ COVID-19 สง่ผลตอ่อปุทานในตลาดโดยรวม สง่ผลใหเ้กิดการแขง่ขนักนัทางดา้นราคามากขึน้ (Price War) อยา่ง

ชดัเจนในปี 2563 เจา้ของแบรนดส์่วนใหญ่ในตลาดมีการน าเสนอโปรโมชั่นต่างๆ มากขึน้ และแรงขึน้ใหก้บัลกูคา้ ซึ่ง

อาจจะท าใหย้ากขึน้ส าหรบับริษัทฯ ในการรกัษายอดขายใหเ้ป็นไปตามเปา้หมายในขณะท่ียงัคงรกัษาราคาเดิมเอาไว้

เท่าเดิม อาจจ าเป็นตอ้งพิจารณาลดราคาขายลง รวมทัง้เพิ่มมูลค่าโปรโมชั่นแก่ลูกคา้เพ่ือต่อสูก้ับรายอ่ืนๆในตลาด 

สง่ผลกระทบตอ่ก าไรสทุธิในการขายของบรษิัทฯ 

รวมทัง้การเพิ่มการใชจ้่ายในการท าการตลาดเพ่ือเพิ่มจ านวนลกูคา้ในภาวะท่ีอปุทานลดลงอาจสง่ผลให้

บรษิัทมีคา่ใชจ้า่ยในการท าการตลาดมากขึน้จากท่ีวางแผนไว ้

แนวทางป้องกันและแก้ไข  

  1. สรา้งมลูคา่ของแบรนดส์มัมากรใหส้งูขึน้ (Brand Value) เพ่ือชว่ยในการดงึดดูลกูคา้กลุม่เปา้หมาย

นอกจากการใชร้าคาเพียงอยา่งเดียว รวมทัง้การเป็นท่ีรูจ้กัมาขึน้ยงัสง่ผลตอ่การเย่ียมชมโครงการท่ีสงูขึน้อีกดว้ย 

  2. ควบคุมการใช้จ่ายของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ และมีการทบทวนทุกไตรมาสเพ่ือ

ตรวจสอบว่ายงัเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้เม่ือเทียบกบัยอดขายจริงท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้การบริหารคา่ใชจ้่ายท่ีใชปั้จจบุนัให้

มีประสิทธิภาพสงูสดุ 

  3. การพฒันาสินคา้ใหมี้คณุภาพท่ีดี เพ่ือสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัลกูคา้ในการเลือกซือ้ 
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  4. พฒันาการบริการหลงัการขายเพ่ือสรา้งความพึงพอใจกับลูกบา้นส่งผลต่อการแนะน าใหม้าซือ้

โครงการของบรษิัท 

  5. พฒันาบคุลากรเพ่ือใหท้  างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

เป้าหมายในระยะยาว 

  สรา้งแบรนดส์มัมากรรวมถึงแบรนดร์องแตล่ะโครงการของบรษิัทใหเ้ป็น Top of Mind ของกลุม่ลกูคา้

เปา้หมาย เพ่ือเพิ่มมลูคา่ของสินคา้ และบรกิารรวมทัง้เพิ่มปรมิาณลกูคา้แตล่ะโครงการใหม้ากขึน้ และท าใหค้า่ใชจ้่าย

ในการดงึลกูคา้ผา่นการซือ้ส่ือโฆษณามีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

  ขยายโครงการทัง้ในฝ่ังตะวนัตกและตะวนัออกใหม้ากขึน้โดยยึดจากความตอ้งการของตลาดเป็นหลกั 

นอกจากนีย้งัจะขยายโครงการของสมัมากรเขา้มาในเขตเมือง (CBD) มากขึน้ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและขยาย

ฐานลกูคา้กลุม่ใหมใ่หก้บับรษิัทฯ 

วัตถุประสงค/์เป้าหมายระยะยาวของบริษัท 

  บริษัทมีเป้าหมายท ารายได  ้5,000 ล้านบาท ภายในปี 2566 เพ่ือบรรลุเป้าหมายนี ้เราไดพ้ัฒนา

แผนงานท่ีเหมาะสมในการรองรบัโอกาสและเผชิญกบัความทา้ทายในอนาคต ควบคูไ่ปกบัการเตมิเตม็ความตอ้งการท่ี

จ าเป็นของการเป็นองคก์รท่ีมีความบัผิดชอบตอ่สงัคมในทกุแง่มมุของการด าเนินงานของเรา 
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ปัจจัยความเสี่ยง   

RISK FACTORS 

 ในปี 2563 ตลาดท่ีอยู่อาศยัการปรบัตวัเพิ่มขึน้ในอตัราท่ีถดถอยอย่างมีนยัส าคญัจากปีก่อน โดยในดา้น   

อุปสงคมี์อัตราการเติบโตท่ีเพิ่มขึน้เล็กน้อย และอุปทานมีอัตราท่ีลดลงเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา การขยายตัว

ดงักล่าวมีผลมาจากความตอ้งการท่ีเพิ่มขึน้ของท่ีอยู่อาศยัแนวราบประเภทท่ีมีพืน้ท่ีใชส้อยมาก เช่น บา้นเด่ียว 

และบา้นแฝด แมก้ารเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะมีอตัราหดตวัอย่างรุนแรง ซึ่งเกิดจากผลกระทบ

ของการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ท่ีท าใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีเคยเป็นส่วนขบัเคล่ือนผลิตภัณฑ์

มวลรวมของประเทศตอ้งหยุดชะงกั ความตอ้งการของท่ีอยู่อาศยัยงัคงมีอตัราเติบโตตอ่เน่ือง โดยขอ้มลูจากศนูย์

ขอ้มูลอสงัหาริมทรพัย ์แสดงมูลค่ายอดโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2563 เพิ่มมากขึน้

จากปี 2562 ในอตัรารอ้ยละ 0.26 ซึ่งเป็นผลมาจากความตอ้งการของท่ีอยู่อาศยัแนวราบท่ีเพิ่มมากขึน้จากการ

เหตกุารณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 ท่ีท าใหผู้บ้ริโภคตอ้งใชเ้วลาอยู่บา้นมากกว่าปกติ ผูบ้ริโภคจึงตอ้งการพืน้ท่ี

ท่ีเพิ่มขึน้เพ่ือใหต้อบรบักับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่นี ้อย่างไรก็ตามราคาท่ีอยู่อาศยัมีการปรบัตวัลดลงจากก าลงัซือ้ท่ี

ถดถอย และการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการ ซึ่งสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่ยอดโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัอยา่งมีนยั 

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 ไดร้บัผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย

เลขาธิการสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติคาดว่าผลิตภัณฑม์วลรวมของประเทศจะหดตวัในอัตรา

รอ้ยละ 6.1 เป็นอัตราการหดตัวท่ีต  ่าสุดในรอบ 22 ปี แมก้ารใชจ้่ายของรฐับาล และการลงทุนภาครฐัขยายตวั

เพิ่มขึน้ แต่ภาคการส่งออกมีการหดตัวงอย่างชัดเจนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีลดลงของประเทศคู่ค้า ซึ่ง

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีถดถอยนีส้่งผลกระทบต่อก าลงัซือ้โดยตรง และความมั่นใจในการตดัสินใจซือ้ท่ีอยู่

อาศัยของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ด้วยความสามารถในการซือ้ของผู้บริโภคลดลง และความไม่แน่นอนของ

ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีผลตอ่แนวโนม้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ อาจท าให้ตลาดซือ้ขาย

ท่ีอยู่อาศยัขยายตวัในอตัราท่ีลดลง เป็นเหตใุหก้ารแข่งขนัทางธุรกิจจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึน้ซึ่งเป็นความเส่ียง

ท่ีบริษัทฯ จะต้องติดตามดูแลเป็นพิ เศษ และมีการปรบักลยุทธ์ท่ีเหมาะสม เพ่ือลดผลกระทบ มิให้เกิดความ

เสียหายรา้ยแรงแก่บรษิัทฯ 

 ปัจจัยความเส่ียงท่ีมีโอกาสจะเกิดขึน้ และมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 มี

ดงัตอ่ไปนี ้

 1.  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขัน 

 ธุรกิจจดัสรรบา้นและท่ีดินเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัสงูเป็นปกติอยู่โดยตลอด เพราะมีผูป้ระกอบการใน

ตลาดมากราย แต่ละรายก็เนน้ท่ีจะเพิ่มยอดขายและก าไร และยังตอ้งแข่งขันกับคอนโดมิเนียมซึ่งมีปริมาณท่ี

เพิ่มขึน้สงู 
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  แนวทางแก้ไข คือ ตอ้งติดตามสถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศยัโดยเฉพาะบา้นจัดสรร  และทิศทางภาวะ

เศรษฐกิจอย่างใกลชิ้ด วางแผนการก่อสรา้งล่วงหนา้ใหเ้หมาะสม สรา้งบา้นคณุภาพตามความตอ้งการของตลาด 

ประการส าคญัตอ้งควบคมุตน้ทนุ เนน้การสรา้งความเช่ือมั่นและความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ ใชว้ิธีและส่ือการตลาด

ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเขา้ถึงลูกคา้เป้าหมายไดภ้ายใตง้บประมาณท่ีตัง้ไว ้สรา้งความแตกต่าง และบริษัทฯ 

จะตอ้งปรบัตัวใหท้ันเหตุการณ์หากมีสัญญาณทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงหรือเกิดภาวะบา้นจัดสรรลน้ตลาด

เกิดขึน้ 

 2. ความเสี่ยงเร่ืองก าลังซือ้ลดลง 

      ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับก าลังซือ้ของผู้บริโภค อาจเกิดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ท าให้มี

ผลกระทบตอ่การส่งออกและการท่องเท่ียวอยา่งมีสาระส าคญั เม่ือการส่งออก และรายไดจ้ากการท่องเท่ียวลดลง

จะมีผลกระทบตอ่อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศค่อนขา้งมาก เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจพึ่งพา

การสง่ออกและการท่องเท่ียวในอตัราท่ีสงู ประกอบกบัความไม่แน่นอนของการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทย จึงอาจท า

ใหผู้บ้รโิภคท่ีแมมี้ก าลงัซือ้แตอ่าจขาดความเช่ือมั่น และระมดัระวงัเรื่องการใชจ้า่ยมากขึน้ 

     แนวทางแกไ้ข คือ บริษัทฯ ตอ้งเนน้การสรา้งบา้นคณุภาพในราคาท่ีแข่งขนัได ้โดยใชน้วตักรรมตา่ง ๆ เขา้

มาช่วยใหม้ากขึน้ ทัง้รูปแบบวสัด ุและกระบวนการก่อสรา้ง บริษัทฯ ตอ้งใชก้ารตลาดใหห้ลากหลายมากขึน้ เพ่ือ

กระตุน้ยอดขาย ในขณะท่ียงัมีขอ้ดี คือ อตัราดอกเบีย้เงินกูแ้มจ้ะเริ่มปรบัตวัเพิ่มขึน้แต่อตัรายงัคอ่นขา้งต ่า อาจ

เป็นตวักระตุน้ใหล้กูคา้เรง่ซือ้บา้นได ้เพราะถา้รอชา้ไปดอกเบีย้อาจปรบัตวัสงูขึน้ ตน้ทนุคา่ก่อสรา้งก็จะสงูขึน้ดว้ย 

ดงันัน้ผูซื้อ้บา้นในปีนีก็้จะไดร้บัประโยชน ์หากเศรษฐกิจประเทศไทยเริ่มดีขึน้ชดัเจนในครึ่งหลงัของปี สถานการณ์

การเมืองมีความมั่นคง ประชาชนจะมีความเช่ือมั่นสงูขึน้ คาดวา่ก าลงัซือ้นา่จะเพิ่มขึน้ ความเส่ียงจะลดลง อยา่งไร

ก็ดีบรษิัทฯ ตอ้งตดิตามสถานการณอ์ย่างใกลช้ิด 

 3. ความเสี่ยงเร่ืองสภาพคล่อง  

       ความเส่ียงดงักล่าว เป็นความเส่ียงท่ีส าคญัยิ่งของบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ปัญหาขาดสภาพคล่อง

จะเกิดไดจ้ากการท่ีรายรบัของกิจการไดต้  ่ากว่าเป้าหมายมาก ในขณะท่ียอดรายจา่ยสูง หรือกรณีท่ีสภาพคลอ่งมี

นอ้ย แตมี่การลงทนุเพิ่มจ านวนมาก หรือมีภาวะหนีผ้กูพนัระยะสัน้ท่ีตอ้งจา่ยตามก าหนดเวลาจ านวนมาก 

      แนวทางแกไ้ข คือ บริษัทฯ ตอ้งติดตามดแูลปัญหาสภาพคล่อง โดยเฉพาะกระแสเงินสดและบญัชีรายรบั

รายจ่ายอยา่งใกลช้ิด และตอ้งไมก่่อหนีจ้  านวนมากเกินขีดความสามารถท่ีจะช าระได ้อาจตอ้งชะลอการลงทนุท่ีจะ

ก่อภาระหนีส้ินจ านวนมากออกไปก่อน หากจ าเป็นตอ้งลงทนุก็ตอ้งประเมินความเส่ียงอย่างรอบคอบรดักุมท่ีสุด 

นอกจากนัน้ จะตอ้งมีการเจรจาท าความตกลงกบัธนาคารใหผ้่อนปรนมากท่ีสดุและจะตอ้งมีการส ารองเงินสดให้

เพียงพอ และขอวงเงินกูก้ับธนาคารส ารองไวด้ว้ย และท่ีส าคญัตอ้งมีสัญญาณไวค้อยเตือนภัยเพ่ือรูล้่วงหนา้ให้

ทนัเวลาก่อนท่ีจะเกิดปัญหา 
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ภาวะอุตสาหกรรมภาคอสังหาริมทรัพย ์

REAL ESTATE BUSINESS  

 การระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 หรือ Covid-19 เริ่มมีผลกระทบในประเทศไทยประมาณเดือน

กมุภาพนัธ ์2563 ท าใหห้ลายๆธุรกิจตอ้งปิดตวัลง ไม่ชั่วคราวก็ถาวร การด ารงชีวิตตอ้งเปล่ียนแปลงและปรบัตวัอยา่ง

รวดเร็ว ธุรกิจท่ีมีผลกระทบมากไดแ้ก่ธุรกิจท่องเท่ียวท่ีเนน้ลูกคา้ต่างชาติ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการบิน รา้นอาหาร หา้ง

และแหล่งท่องเท่ียวกลางคืนต่างๆ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยท าให ้GDP ของปี 2563 ติดลบถึงรอ้ยละ 6.1 เม่ือ

เทียบกบัปี 2562 ท่ีเตบิโตรอ้ยละ 2.3 

ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยด์า้นท่ีอยู่อาศยัก็โดนผลกระทบเช่นกนั แต่ผลกระทบนัน้แตกต่างระหว่างแนวราบ คือ

บา้นเด่ียว บา้นแฝดและทาวนเ์ฮา้ส ์กบัแนวสงู คืออาคารชดุ ชว่งเวลาท่ีประเทศไทยมีการ Lock Down กลบักลายเป็น

ท าใหเ้กิดความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัแนวราบเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2562 สาเหตุอาจมาจากการท่ี

ประชาชนตอ้งอยู่บา้น ท างานท่ีบา้น เด็กนกัเรียนตอ้งเรียนจากท่ีบา้น ท าใหพื้น้ท่ีใชส้อยภายในบา้นไม่เพียงพอ เกิด

ความตอ้งการขยับขยายท่ีอยู่อาศยัเพ่ือรองรบักิจกรรมต่างๆท่ีตอ้งท าภายในบา้นพรอ้มๆกัน กอปรกับกลุ่มลูกคา้ท่ี

ก าลงัหาท่ีอยู่อาศยัอาจหนัมาเลือกประเภทแนวราบเน่ืองจากตอ้งการลดความเส่ียงในการติดเชือ้ Covid-19 จากการ

ใชพื้น้ท่ีส่วนกลาง เช่น ลิฟท ์และประตทูางเขา้อาคาร เป็นตน้ รว่มกบัผูค้นจ านวนมาก นอกจากนีแ้ลว้ผูป้ระกอบการ

หลายๆรายก็มีการเพิ่มการส่งเสริมการขาย เร่งใหลู้กคา้ซือ้และโอนโดยเร็ว เพ่ือรกัษาหรือเพิ่มระดบักระแสเงินสด

ภายในบรษิัท เตรียมส าหรบัความเส่ียงท่ีไมแ่นน่อนท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัเศรษฐกิจไทย 

ขอ้มลูของศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัยท่ี์แสดงมลูคา่การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 

2563 เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากปี 2562 หรือรอ้ยละ 0.3 (ตารางท่ี 1) โดยยอดท่ีเพิ่มขึน้มาจากท่ีอยู่อาศยัแนวราบเท่านัน้ 

ในขณะท่ีจ านวนหน่วยโอนกรรมสิทธ์ิลดลงถึงรอ้ยละ 4.7 (ตารางท่ี 2) แสดงใหเ้ห็นถึงราคาต่อหน่วยท่ีเพิ่มขึน้ในปี 

2563 เม่ือเทียบกบัปี 2562 

ตารางท่ี 1: ยอดมลูคา่การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพฯและปรมิณฑล (หนว่ย: ลา้นบาท) 

 2559 2560 2561 2562 2563 YoY 

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 444,113 427,741 631,778 612,017 613,590 0.3% 

อาคารชุด 195,703 200,283 288,708 269,974 260,374 -3.6% 

บ้านเดีย่ว 107,265 97,820 158,744 152,983 166,648 8.9% 

ทาวนเ์ฮ้าส ์ 91,707 88,103 120,340 124,680 126,578 1.5% 

บ้านแฝด 14,787 18,503 25,905 27,419 31,049 13.2% 
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ตารางท่ี 2: ยอดหนว่ยโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพฯและปรมิณฑล (จ านวนหนว่ย) 

 2559 2560 2561 2562 2563 YoY 

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 175,315 163,454 209,377 206,290 196,639  -4.7% 

อาคารชุด 90,077 80,226 103,234 102,066 98,698  -3.3% 

บ้านเดีย่ว 20,392 22,274 29,234 27,949 27,670  -1.0% 

ทาวนเ์ฮ้าส ์ 51,111 47,813 59,614 60,099 55,234  -8.1% 

บ้านแฝด 4,791 5,958 7,568 7,365 7,796  5.9% 

 
ที่มา :ขอ้มลูจากศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

ตารางท่ี 3: ราคาเฉล่ียตอ่หนว่ย (ลา้นบาท) 

ราคาทีอ่ยู่อาศัย ราคาต่อหน่วย (ลบ.)  

 2562 2563 % 

กรุงเทพฯ – ปริมณฑล 2.97 3.12 5.2% 

อาคารชุด 2.65 2.64 -0.3% 

บ้านเดีย่ว 5.47 6.02 10.0% 

ทาวนเ์ฮ้าส ์ 2.07 2.29 10.5% 

บ้านแฝด 3.72 3.98 7.0% 

ตารางท่ี 3 แสดงราคาต่อหน่วยของท่ีอยู่อาศยัท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในกรุงเทพฯและปริมณฑล เห็นไดว้่าราคาต่อ

หนว่ยท่ีอยูอ่าศยัประเภทแนวราบสงูขึน้จากปี 2562 อยา่งชดัเจน บา้นเด่ียวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.0 ทาวนเ์ฮา้สเ์พิ่มขึน้รอ้ย

ละ 10.5 และบา้นแฝดเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.0 ในขณะท่ีราคาตอ่หน่วยของอาคารชุดลดลงเล็กนอ้ย หรือรอ้ยละ 0.3 ทัง้นี ้
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การท่ีราคาตอ่หน่วยของท่ีอยู่อาศยัแนวราบเพิ่มขึน้มิไดห้มายความวา่ราคาขายท่ีดินตอ่ตารางวาหรือราคาขายสิ่งปลกู

สรา้งตอ่ตารางเมตรสงูขึน้ แตจ่ากการส ารวจตลาดพบวา่มีสินคา้ท่ีเนน้ตลาดบนมากขึน้ คือบา้นราคาแพงท่ีอยูใ่นท าเล

ในเมือง มีพืน้ท่ีใชส้อยตอ่สงู จบัตลาดกลุ่มลกูคา้ท่ีมีก าลงัซือ้สงู ส่วนบา้นท่ีเนน้ตลาดระดบักลางหรือล่าง ยงัคงเผชิญ

กบัปัญหาก าลงัซือ้ของลกูคา้ท่ีต  ่า ยอดปฏิเสธสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยย์งัคงอยูใ่นอตัราท่ีสงู 

ผลกระทบของโรคระบาด Covid-19 ยงัไมส่ิน้สดุ และยงัไมส่ามารถคาดการไดช้ดัเจนวา่จะสิน้สดุลงเม่ือไหร่    

ปี 2564 จงึยงัเป็นปีท่ีผูป้ระกอบการทกุรายตอ้งระมดัระวงั ตอ้งวิเคราะหก์ารลงทนุใหล้ะเอียด บรษิัทฯยงัมีการซือ้ท่ีดนิ

เพ่ือเตรียมพฒันาโครงการอยา่งตอ่เน่ือง โดยจะเนน้โครงการท่ีมีขนาดไมใ่หญ่ จบักลุม่ลกูคา้ท่ีมีก าลงัซือ้สงู เนน้การ

ออกแบบบา้นท่ีทนัสมยั และท าการตลาดใหต้รงตอ่กลุม่ลกูคา้ 
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ข้อมูลเกีย่วกับบริษัท 
Company Profile 

ช่ือบรษิัท : บรษิัท สมัมากร จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีตัง้ : 

 
 
 
 
: 
 
 
 

86 อาคารสมัมากรเพลส รามค าแหง  
ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 10240 
โทรศพัท ์(66) 0 2106 8300 โทรสาร  (66) 0 2106 8399 
บรษิัทยา้ยท่ีตัง้ส  านกังานใหม ่เริ่มมีผลตัง้แตว่นัท่ี 16 มีนาคม 2564 เป็น
ตน้ไป  
ท่ีตัง้ใหม ่เลขท่ี 188 อาคารสปรงิ ทาวเวอร ์ชัน้ 21 ถนนพญาไท  
              แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
              โทรศพัท ์(66) 0 2106 8300    
E-mail : IR@sammakorn.co.th 
Website : www.sammakorn.co.th 
Facebook : http://www.sammakorn.co.th 
 
Line :  

ประเภทธุรกิจ : พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
จ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่าย : หุน้สามญั 641,800,446 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 
ทนุจดทะเบียน  : 641,800,446 บาท 
ทนุช าระแลว้  : 641,800,446 บาท 
ผูส้อบบญัชี  : บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา 193/136-137 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์(66) 0 2264 9090 โทรสาร  (66) 0 2264 0789 

  โดย นายฉัตรชยั เกษมศรีธนาวฒัน ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5813 และ/หรือ 
นางสาวศริาภรณ ์  เอือ้อนนัตก์ลุ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3844 และ/หรือ 
นางชลรส  สนัตอิศัวราภรณ ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4523  

นายทะเบียนบริษัท : บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
เลขท่ี 93 ชัน้ 14 ถนนรชัดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์(66) 0 2009 9000 โทรสาร  (66) 0 2009 9992 
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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร  
 MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 

 ผลการด าเนินงานปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,701.50 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปีก่อนมีรายได้รวม 
2,302.10 ลา้นบาท  ลดลง 600.60 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 26.09 บริษัทฯมีค่าใชจ้่ายรวม 1,609.87 ลา้นบาท 
เม่ือเทียบกบัปีก่อนมีคา่ใชจ้่ายรวม 1, 985.08 ลา้นบาท ลดลง 375.21 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 18.90 เม่ือเทียบ
กับปีก่อนมาจากตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรพัยท่ี์ลดลง 255.98 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 18.11 ซึ่งเป็นการ
ลดลงท่ีสอดคลอ้งกับรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยท่ี์ลดลง ตน้ทนุใหเ้ช่าและบริการลดลง 52.98 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 27.42 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 29.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 18.69 เป็นการลดลงไปใน
ทิศทางเดียวกบัยอดขาย  และคา่ใชจ้่ายในการบริหารลดลง 5.51 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 3.09  ในปี 2563  และ 
ปี 2562 บริษัทฯ ไดท้  าการรือ้ถอนอาคารให้เช่าเดิม เพ่ือปรบัปรุงพืน้ท่ีด  าเนินงาน ท าให้เกิดผลขาดทุนจากการตัด
จ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุจ านวน 9.89 และ 40.91 ลา้นบาท ตามล าดบั ก าไรสทุธิของบรษิัทฯในปี 2563 
เทา่กบั 40.55 ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อนมีจ านวน 78.79 ลา้นบาท ลดลง 38.24 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 48.53 โดย
คิดเป็นอัตราก าไรต่อหุ้น ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ ปี 2563 และปี 2562 อยู่ท่ี 0.06 และ 0.12 บาท
ตามล าดบั 

ในปี 2563 เม่ือเทียบกับปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมลดลง จ านวน 95.20 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.72 
โดยในปี 2563 มีจ  านวนสินทรพัยร์วม 5,444.89 ลา้นบาท  เทียบกับปีก่อนท่ีมีจ านวน 5,540.09 ลา้นบาท ทบริษัทฯ 
ยงัคงนโยบายควบคมุสตอ็กบา้นใหมี้อยู่ในปรมิาณท่ีเหมาะสมในปี 2563  บริษัทฯและบริษัทย่อยไดจ้ดัหาท่ีดนิมาเพ่ือ
รอการพฒันาเพิ่มขึน้ 677.58  ลา้นบาท  คดิเป็นรอ้ยละ 43.31 

 บริษัทฯ มีหนี ้สินรวมลดลง  92.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.07 โดยในปี 2563 มีจ  านวนหนี้สินรวม 
2,935.14 ลา้นบาท เทียบจากปีก่อนมีจ านวน 3,027.98 ลา้นบาท บริษัทฯ ไดด้  าเนินการจดัหาวงเงินสินเช่ือทัง้ระยะ
สัน้และระยะยาวเขา้มาเพิ่มเติม  ทัง้นี ้บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงการบริหารเงินสดใหมี้ความสอดคลอ้งระหว่างรายไดแ้ละ
เงินกู ้ มีการดแูลการบรหิารเงินสดอย่างรอบคอบ และไดจ้ดัเตรียมวงเงินส ารองเพ่ือใชใ้นกิจการ อตัราส่วนหนีส้ินรวม
ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ ปี 2563 เทา่กบั 1.17 ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีอตัรา 1.21 

สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษิัทลดลง จ านวน 49.72 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.08 โดยในปี 2563 มีส่วนของผูถื้อ
หุน้ของบรษิัทฯ มีจ านวน 2,343.91 ลา้นบาท เทียบจากปีก่อนมีจ านวน 2,393.63 ลา้นบาท 
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facebook : sammakorn

Line : @sammakorn
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สะพานพระนั่งเกล�า
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สะพานสะพาน 
มหาเจษฎาบดินทรานุสร��

ลรัทนซ็เ
�รศบเธิานตรั

บร�ษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) 
ทะเบียนเลขที่ บมจ.290

เลขที่ 188  อาคารสปร�ง ทาวเวอร�  ชั้น 21  ถนนพญาไท  

แขวงทุ�งพญาไท  เขตราชเทว�  กรุงเทพฯ  10400
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