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ในปีี 2564 สถานะการณ์์การแพร่ระบาดของ COVID 19 
ทีี่�ยังัมีีการแพร่ระบาดหลายัระลอกยังัส่งผลกระที่บต่่อ สถานการณ์์
เศรษฐกิจ  ที่ำาใหห้ลายัๆธุุรกิจต่อ้งปิีดต่วัลง ไม่ีชั่ั�วคราวกถ็าวร การ
ดำารงชีั่วติ่ต่อ้งเปีลี�ยันแปีลงและปีรับต่วัอยัา่งรวดเร็ว ธุุรกิจทีี่�มีีผลก
ระที่บมีากไดแ้ก่ธุุรกิจท่ี่องเทีี่�ยัวทีี่�เนน้ลูกคา้ต่่างชั่าติ่ ธุุรกิจโรงแรมี 
ธุุรกิจการบิน ร้านอาหาร หา้งและแหล่งท่ี่องเทีี่�ยัวกลางคืนที่ั�งหลายั
ต่่อเนื�อง ส่งผลกระที่บต่่อเศรษฐกิจไที่ยัที่ำาให ้ GDP ของปีี 2564 
(คาดการณ์์) ร้อยัละ 0.9 ซ่ึ่� งสูงกวา่ปีี 2563 (ติ่ดลบ 0.6)

ธุุรกิจอสังหาริมีที่รัพยัใ์นช่ั่วงปีี 2563-2564 การเปิีดต่วับา้น
แนวราบสูงถ่งร้อยัละ 63-68 ส่วนคอนโดมิีเนียัมีเหลือเพียังร้อยัละ 
31-37 ซ่ึ่�งการเกิดโรคระบาดที่ำาใหเ้กิดการเปีลี�ยันแปีลงพฤติ่กรรมี
การใชั่้ชีั่วิต่ใหม่ีๆ หลายัด้าน ไม่ีว่าจะเป็ีนการที่ำางานจากทีี่�
บา้น(Work From Home) ที่ำาใหเ้กิดความีต่อ้งการทีี่�อยัูอ่าศยััแนว
ราบมีากกวา่อาคารชุั่ด เพราะอาคารชุั่ดมีีพื�นทีี่�จ ำากดัและปีระกอบ
กบัการใชั่ชี้ั่วติ่ในอาคารชุั่ดทีี่�ต่อ้งใชั่ร่้วมีกนัหลายัคน แต่่ที่ั�งนี�ก ำาลงั
ซืึ่�อของผูบ้ริโภคทีี่�ยังัต่ำ�าและหนี�ครัวเรือนโดยัเฉลี�ยัยังัอยัูใ่นอตั่ราทีี่�
สูง ยังัเป็ีนปัีจจยััลบต่่อธุุรกิจอสงัหาริมีที่รัพยั ์ที่ำาใหผู้บ้ริโภคยังัไม่ี
สามีารถซืึ่�อทีี่�อยัูอ่าศยััไดต้่ามีความีต่อ้งการทีี่�มีีข่�น 

ผลปีระกอบการในปีี 2564 ของ บริษทัี่ สัมีมีากร จำากัด 
(มีหาชั่น) มีีรายัไดร้วมี 1,441.58 ลา้นบาที่ ลดลงจากปีี 2563 ร้อยั
ละ 15.28 และยัอดกำาไรสุที่ธิุ 42.15 ลา้นบาที่ เพิ�มีข่�นจากปีี 2563 
ร้อยัละ 3.95 และเป็ีนกำาไรต่่อหุน้เท่ี่ากบั 0.07 บาที่ โครงสร้างรายั
ไดห้ลกัของบริษทัี่ฯ ร้อยัละ 86.07 มีาจากธุุรกิจขายัอสงัหาริมีที่รัพยั ์
และร้อยัละ 12.72 มีาจากธุุรกิจการใหเ้ช่ั่าและบริการ 

สำาหรับ 2565 บริษทัี่ฯยังัคงต่อ้งระมีดัระวงัและเฝ้้าดูผลกระ
ที่บของการแพร่ระบาด COVID-19 วา่จะคลี�คลายัมีากนอ้ยัเพยีังใด 
จะมีีโควคิสายัพนัธ์ุุใหม่ีจะมีีผลกระที่บอยัา่งไร ซ่ึ่� ง ยังัเป็ีนปัีจจยััทีี่�
ที่ ำาให้เกิดความีไม่ีแน่นอน รวมีที่ั�งนโยับายัและมีาต่ราการต่่างๆ
ของภาครัฐจะมีีผลกระตุ่น้ทีี่�สำาคญัต่่อการฟืื้� นต่วัของเศรษกิจไที่ยั
อยัา่งไรซ่ึ่�งขณ์ะนี�ยังัไม่ีสามีารถปีระเมิีนไดช้ั่ดัเจน  นอกจากนี�ที่าง
คณ์ะกรรมีการบริษทัี่ฯ จ่งต่อ้งให้ความีสำาคญัอยั่างยัิ�งกับการ
บริหารความีเสี�ยัง การลงทุี่น และการบริหารจดัการภายัในบริษทัี่ฯ 
เพื�อใหส้ามีารถผา่นพน้วกิฤต่นี�ไปีดว้ยัดี คณ์ะกรรมีการบริษทัี่ ขอ
ขอบคุณ์ท่ี่านผูถื้อหุน้ ลูกบา้น พนกังาน คู่คา้ สถาบนัการเงิน และ
ผูเ้กี�ยัวขอ้งทุี่กท่ี่าน  ทีี่�ให้การสนบัสนุนดว้ยัดีมีาต่ลอด  และจะ
ควบคุมีดูแลกิจการดว้ยัคุณ์ธุรรมี ธุรรมีาภิบาลทีี่�ดี  เพื�อใหบ้ริษทัี่ฯ 
เติ่บโต่อยัา่งมีั�นคงและคงชืั่�อเสียังของบริษทัี่ฯ ใหดี้เยัี�ยัมีต่ลอดไปี

(นายพิพิธ  พิชัยศรทัต)
ประธานกรรมการ
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITIES  

FOR THE FINANCIAL STATEMENTS 

 
 คณะกรรมการบริษทั สัมมากร จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะ
คณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีมีต่องบการเงินของบริษทัฯ ซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับเปล่ียนอย่างต่อเน่ือง เพื่อความโปร่งใสและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ     

ผูถื้อหุ้นให้มากท่ีสุด ทั้งน้ีบริษทัฯ ได้ก าหนดนโยบายการบญัชีท่ีมีความเหมาะสมกบัประเภท และขนาดธุรกิจของ
บริษทัฯ และถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอมาโดยตลอด มีการใชดุ้ลพินิจอย่างรอบคอบระมดัระวงั และใชป้ระมาณการท่ีดี
ท่ีสุด ในการจดัท างบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นส่วนส าคญัอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหง้บการเงินสะทอ้นสถานะทางการเงินของบริษทัฯ ตามความเป็นจริง 
 คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการดูแลคุณภาพ
ของงบการเงินและรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุม ระบบตรวจสอบภายใน และระบบการ
บริหารความเส่ียงของบริษทัฯ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่างบการเงินของบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง โปร่งใส มีการปฏิบติัตาม
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งครบถ้วน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นประกอบไวใ้นรายงาน
ประจ าปีน้ีดว้ยแลว้ 

 คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา่งบการเงินและรายงานทางการเงินประจ าปี 2564 ของบริษทัฯ ไดแ้สดง
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั ซ่ึงสามารถให้ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลต่อ
ความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษทัฯ แลว้ 

 

(นายพิพิธ  พิชยัศรทตั) (นายณพน เจนธรรมนุกูล) 
ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ 





ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
และผลการดำาเนินงาน
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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงาน 

  

1.  โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

วิสัยทัศน์ ภายในปี 2025 ด้วยการสนับสนุน (empower) จากการจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐาน (พ้ืนท่ี ระบบ       
กลยทุธ์ บุคลากร) ปลูกฝังค่านิยมการท างาน แนวทางการพฒันาตนเอง (personal development) เพ่ือให้สัมมากรพร้อมเผชิญกบัการ
เปล่ียนแปลง หรืออุปสรรคต่าง ๆ และมุ่งสู่องคก์รอาย ุ100 ปี สัมมากรจะเป็นผูอ้อกแบบพ้ืนท่ีการอยูอ่าศยัท่ีเขา้ใจชีวติคนไทยไดดี้
ท่ีสุด ส่งมอบบา้นท่ีไดคุ้ณภาพ สร้างพ้ืนท่ีท่ีหลบัสบายใหค้นไทยไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็ท่ีพร้อมท่ีเผชิญกบัชีวติในวนัรุ่งข้ึน 

  พนัธกจิ  
  ครอบครัวคนไทย  
  ตลอดระยะเวลา 50 ปี สมัมากรไดผ้า่นการเปล่ียนแปลงของยคุสมยั และการเปล่ียนไปของสงัคม ท าใหส้มัมากร
เขา้ใจดีท่ีสุดถึงวถีิการใชชี้วติของคนไทย สมัมากรปฏิญาณท่ีจะส่งมอบบา้นท่ีหลบัสบายใหแ้ก่ทุกคนในครอบครัว ออกแบบการอยู่
อาศยัจากความเขา้ใจชีวติ และใส่ใจเร่ืองคุณภาพ สมัมากรขอเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหค้นไทยไดมี้พ้ืนท่ีส าหรับการใชชี้วติท่ีดีท่ีสุด ใน
ราคาท่ีคุม้ค่า  

ครอบครัวสมัมากร  
สัมมากรจะมุ่งสู่การเป็นบา้นท่ีย ัง่ยืนส าหรับพนักงาน เติบต่ออยา่งต่อเน่ือง ประกอบธุรกิจดว้ยความสุจริต เป็น

พ้ืนท่ีท่ีให้คนในครอบครัวไดเ้ติบโต ส่งเสริมการพฒันาตวัเอง เพ่ือเป็นบุคคลคุณภาพของสังคม เช่ือมัน่ในส่ิงท่ีท า มีความมุ่งมัน่
ทุ่มเท จิตใจมุ่งหวงัเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูอ้าศยั และพร้อมท่ีจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

 บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์มีคุณภาพ เพ่ือการอยูอ่าศยัท่ีดี
ของคนไทยในราคาท่ีเหมาะสม เราตอ้งการสร้างธุรกิจท่ีย ัง่ยืน พฒันาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรท่ีใส่ใจในความ
เป็นอยูข่องลูกคา้ พนกังาน และสงัคม ปัจจุบนับริษทัฯมีบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม อีก 4 บริษทั ดงัน้ี  

1.บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) ประกอบธุรกิจ ใหเ้ช่าพ้ืนท่ี 

2.บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จ ากดั (บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) ประกอบธุรกิจ บริหารส่วนกลาง 

3.บริษทั สมัมากร พลสั จ ากดั (บริษทัยอ่ยของบริษทั) ประกอบธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

4.บริษทั สัมมากร เอฟแอนด์บี จ ากดั (บริษทัย่อยของบริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั) ประกอบ
ธุรกิจ อาหารและเคร่ืองด่ืม 

บริษัทฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการเติบโตทางธุรกิจ โดยการรุกขยายเพ่ิมส่วนแบ่งของตลาดด้วยการพฒันา
โครงการหลากหลายรูปแบบ พ้ืนท่ี และระดบัราคาเพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มผูบ้ริโภคให้ทั่วถึง โดยมุ่งเน้นการสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมี
คุณภาพ ในราคาท่ีเหมาะสม ภายใตก้ารประกอบธุรกิจท่ีโปร่งใส และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล  

ดว้ยประสบการณ์การท าธุรกิจอสังหาริมทรัพยก์วา่ 50 ปี บริษทัฯ จึงรู้จริงถึงปัญหา และความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของผูอ้ยู่อาศยัในหลากหลายมิติของการอยู่ร่วมกนั บ้านทุกหลงัของสัมมากรจึงเป็นการ “บ้านท่ีหลบัสบาย” ท่ีบริษทัฯ คิด และ
ออกแบบใหล้งตวักบัวถีิชีวติของคนไทยยคุใหม่ 

1.1.1 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

ปี 2562  เดือนธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดใ้หท้รัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยบ์วัหลวง เค.อี.รี
เทล (กองทรัสต์) ได้เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าทั้ ง 3 โครงการ คือสัมมากรเพลส รังสิต คลอง 2 , สัมมากรเพลส 
รามค าแหง และ สมัมากรเพลส ราชพฤกษ ์  เป็นระยะเวลา 30 ปี 
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ปี 2563  มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี 

 -  เดือน มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริษทัมีมติเล่ือนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เน่ืองสถานการณ์
การระบาดของโควคิ และ มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ในอตัรา
หุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงิน 57.76 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 
2563  

- เดือนพฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริษทัฯมีมติเพ่ิมทุนบริษทั สัมมากร พลสั จ ากดั (บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือ
ร้อยละ 51) จากทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้จ านวน 200 ลา้นบาท เป็นจ านวน 300 ลา้นบาท เพ่ือขยายธุรกิจ
พฒันาโครงการใหม่เพ่ิมอีก 2 โครงการ คือ โครงการ Providence Lane (นาคนิวาส) และโครงการ Park Heritage 

(พฒันาการ 30) โดยมีมูลค่าโครงการรวมทั้งสองโครงการประมาณ 2,000 ลา้นบาท 

- คณะกรรมการบริหารมีมติขยายธุรกิจพ้ืนเช่าของบริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั บริษทัย่อยของ
บริษทั ซ่ึงไดข้ยายธุรกิจพ้ืนท่ีเช่าบริเวณซอยอุดมสุข และตลาดเมืองเอกเฟส 2 คาดวา่จะสามารถเปิดด าเนินการ
ไดภ้ายในปี 2565 

ปี 2564  มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี 

- เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติันโยบายการดูแลขอ้มูลส่วนบุคคล และแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 

- เปิดขายโครงการ Providence Lane (นาคนิวาส) เป็นโครงการ super luxury  ในไตรมาสท่ี 4 ของปี  2564  
- เดือน มีนาคม 2564 มีการปรับโครงสร้างองคก์รใหม่ เพ่ือความคล่องตวัและรอรับรองการขยายธุรกิจใหม่เพ่ิม 

- เดือนพฤศจิกายน 2564 บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯได้ จดัตั้ ง
บริษทั สมัมากร เอฟแอนดบี์ จ ากดั โดยถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 ถือเป็นบริษทัยอ่ย มีทุนจดทะเบียน 40 ลา้น
บาท (ช าระเตม็จ านวน) เพ่ือประกอบธุรกิจ อาหารและเคร่ืองด่ืม 

- ในปี 2564 มีการซ้ือท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการ จ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการสัมมากรมิตติ 346 โครงการ
สมัมากรมิตติ ล าลูกาคลอง 6 

1.1.3 การระดมทุนและความคืบหนา้ของการใชเ้งินระดมทุน 

 -ไม่มี- 

1.1.4 ขอ้ผกูพนัในการเสนอขายหลกัทรัพย ์

 -ไม่มี- 

1.1.5 ขอ้มูลทวัไปเก่ียวกบับริษทั 

บริษทั : บริษทั  สมัมากร จ ากดั  (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ  : พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 รอบปีบญัชี : 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม  
ทุนจดทะเบียนหุน้สามญั : 641,800,446 บาท  ทุนช าระแลว้  641,800,446 บาท  
  (มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)   

 ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราช
เทว ีกรุงเทพมหานคร 1040010240  

 เลขทะเบียนบริษทั : 0107537000432   
โทรศพัท ์ : (02) 106-8300 

Email address / Website :  IR@sammakorn.co.th  , www.sammakorn.co.th 
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1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

1.2.1 โครงสร้างรายได้ 

 โครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นหลกั ซ่ึงในปี 2564 มีสัดส่วนร้อย
ละ 86 ของรายไดร้วม นอกจากนั้นก็มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่า รายไดจ้ากการบริการ และรายไดอ่ื้น โครงสร้างรายไดใ้นรอบ 3 ปี ท่ีผา่น
มามีสดัส่วนดงัน้ี 

โครงสร้างรายได้เปรียบเทยีบ 3 ปี (งบการเงนิรวม) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้
        รายไดจ้ากการขายบา้น 1,241           86.06% 1,489           87.54% 1,675           72.76%

        รายไดจ้ากการขายหอ้งชุด -               0.00% 2                  0.12% 128              5.56%

        รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 97                6.73% 96                5.64% 107              4.65%

        รายไดค้า่บริการ 87                6.03% 81                4.76% 157              6.82%

        รายไดอ่ื้น 17                1.18% 33                1.94% 235              10.21%

รวมรายได้ 1,442           100.00% 1,701           100.00% 2,302           100.00%

ประเภทรายได้
2564 2563 2562

 

โครงการในอนาคต  

ช่ือ - ทีต่ั้งโครงการ 
ประเภท
โครงการ 

Unit 
ราคาขายประมาณ
การ (ล้านบาท) 

มูลค่า
โครงการ 

(ล้านบาท) 

ความคืบหน้าใน
การพฒันาโครการ 

คาดว่าเปิด
ขาย 

Ananpana : ladkrabang บา้นเด่ียว 62 7.19 - 13.9 650 20% Q3 

Mitti:Chiyapruek-

Wongwaen บา้นเด่ียว 126 5.99 - 8.89 945 20% Q3 

Two : Ekkamai บา้นเด่ียว 2 75 150 5% Q3 

One gate : ramintra บา้นเด่ียว 3 80 - 100 270 5% Q3 

Mitti : klong 6 บา้นเด่ียว 191 4.79 - 5.29 955 10% Q4 

Mitti : 346 บา้นเด่ียว 157 4.39 - 4.89 705 10% Q4 

KhaoYai บา้นเด่ียว 47 15.90 - 25 845 10% Q4 

krungthep kreetha บา้นเด่ียว 64 25 - 35 1,920 10% Q4 

park heritage : pattanakarn บา้นเด่ียว 35 50 - 80 2,275 20% Q3 

 

1.2.2 ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภัณฑ์ 

(1) ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ และการพฒันานวตักรรมธุรกิจ 

  บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์พกัอาศัยประเภทแนวราบ และแนวสูง ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล โดยโครงการท่ีอยู่อาศยัแนวราบ เป็นโครงการลกัษณะสร้างเสร็จก่อนขาย ประกอบดว้ย บา้นเด่ียว ภายใตช่ื้อแบรนด ์
“สัมมากร” และทาวน์โฮม 2 และ 3 ชั้น ภายใตช่ื้อแบรนด์ “สัมมากร อเวนิว” ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตชุมชนใกลก้บัสถานท่ีอ านวยความ
สะดวก และแหล่งคมนาคม เพ่ือความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตอย่างเต็มรูปแบบ โครงการท่ีอยู่อาศัยแนวสูงของบริษัทฯ 
ประกอบดว้ยโครงการคอนโดมีเนียม ภายใตช่ื้อแบรนด์ “สัมมากร S9” ซ่ึงตั้งอยูใ่กลก้บัสถานีรถไฟฟ้า แหล่งการคา้ และยา่นธุรกิจ
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แห่งใหม่ โครงการโฮมออฟฟิศ ภายใตช่ื้อแบรนด์ “ออฟฟิศ พาร์ค” และโครงการท่ีอยูอ่าศยัแนวนาบ Super Luxury ใจกลางเมือง 
ภานใตช่ื้อแบรนด ์“Providence Lane”  

 (2)  ตลาดและการแข่งขนั 

 (ก) นโยบายการแข่งขนั และจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทั 

 ดว้ยสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโควดิ – 19 รวมถึงการแข่งขนัในตลาดท่ีเขม้ขน้ ส่งผลใหน้โยบายทางการตลาด 

และการจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทัตอ้งมีการปรับตวั แกไ้ข พฒันาอยูต่ลอดเวลา โดยมุ่งเนน้ไปท่ี  

1. การเพ่ิมศกัยภาพของส่ือการตลาดรวมทั้งเน้ือหาทางการส่ือสารทางการตลาดใหไ้ดผ้ลและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อกลุ่มเป้าหมายในแต่ละ segment ของบริษทั เช่น ริเร่ิมใชช่้องทางส่ือสารใหม่ๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงกลุม้เป้าหมายไดดี้ข้ึน เช่น TikTok  

หรือ Online influencer ท่ีมีฐานลูกคา้ตรงกบัสินคา้ของบริษทั รวมทั้งการออกแบบและวางเน้ือหาในแต่ละช้ินงานมีการออกแบบ
โดยเนน้ท่ีมาจาก Insight ของลูกคา้ในแต่ละกลุ่มเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด 

2. การใชง้บประมาณทางการตลาดอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกๆช่องทาง เพ่ือให้เกิดผลลพัท์ท่ีดีท่ีสุดต่อเม็ด
เงินท่ีลงไปในแต่ละกิจกรรมทางการตลาด 

3. มุ่งเนน้การสร้างแบรนดส์ัมมากรอยา่งต่อเน่ืองและเป็นแผนระยะยาวเพ่ือท าให้แบรนดส์ัมมากร รวมทั้งแบรนด์
ต่างๆ ภายใตแ้บรนด์สัมมากรเป็น Top of  Mind ในการซ้ือบ้านท่ีอยู่อาศัย รวมทั้ งเพ่ือเพ่ิม Organic traffic ของทุกโครงการของ
บริษทั 

 (ข) ภาวะการตลาดและการแข่งขนั 

  ดว้ยประสบการณ์กา้วเขา้สู่ปีท่ี 51 ท่ีสมัมากรไม่เพียงแต่สร้างบา้น และท่ีอยูอ่าศยั แต่เรายงัมีประสบการณ์ในการ 

ดูแลลูกบา้นกวา่หม่ืนชีวิต เราจึงรู้ถึงความตอ้งการในทุกมิติ เขา้ใจไถึงการใชชี้วิตในบา้นท่ีหลากหลาย และเปล่ียนไปของคนไทย 
เป็นท่ีมาของปรัชญาบริษทั “บา้นท่ีหลบัสบาย” ท่ีสมัมากรน าไปใชใ้นการคิดทุกรายละเอียดอยา่งใส่ใจ และออกแบบใหทุ้กพ้ืนท่ีใน
บา้นถูกใชส้อยอยา่งเหมาะสมลงตวักบัวถีิชีวติของคนไทยทุกยคุทุกสมยั  

 หลงัจากบริษทัฯ ประสบความส าเร็จจากการเปล่ียนนโยบายสร้างบา้นแบบสั่งสร้าง มาเป็นสร้างเสร็จก่อนขาย ท าให้
บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้ท่ีจะด าเนินนโยบายดงักล่าวต่อไป โดยบริษทัฯ ไดเ้พ่ิมนโยบายการส่งมอบบา้น และห้องชุดให้แก่ลูกคา้ดว้ย
คุณภาพท่ีดี และตรงเวลา ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้นน้ให้บา้นทุกหลงั และห้องชุดทุกยนิูตท่ีจะส่งมอบให้แก่ลูกคา้ ตอ้งผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพจากทั้ งทีมวิศวกรท่ีมีประสบการณ์ และทีมดูแลลูกคา้ โดยการเสริมขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพระหว่าง
หน่วยงาน (Quality Control) เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่บา้น และหอ้งชุดท่ีสร้างเสร็จจะถูกตอ้งตามหลกัวศิวกรรม ไดคุ้ณภาพ และตรงความ
ตอ้งการของลูกคา้เป้าหมาย บริษทัฯ มัน่ใจว่ากลยทุธ์ดงักล่าวจะเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัฯ และยงัเพ่ิมความเช่ือมัน่
ใหแ้ก่ลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน  

 ในปีท่ีผา่นมา ทางบริษทัใหค้วามส าคญัในทุกดา้นครอบคลุมทุกประสบการณ์ท่ีลูกคา้ไดรั้บตั้งแต่การท าการตลาดท่ี
ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย การเสนอโปรโมชัน่ท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูซ้ื้อ การส่งมอบบา้นและหอ้งชุดท่ีมีคุณภาพดี รวมทั้งใส่ใจ
และให้ความส าคญัอย่างเต็มท่ีกบังานบริการหลงัการขายเพ่ือให้ลูกคา้ทุกคนไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนด
นโยบายท่ีจะสร้างสังคมเพ่ืออยูอ่าศยั และออกกฎระเบียบการอยูอ่าศยัร่วมกนัของลูกบา้น เพ่ือเป็นการวางรากฐานสังคมท่ีดีให้กบั
ชุมชนในอนาคต รวมทั้ งปรับปรุงแก้ไขช่องทางการส่ือสารระหว่างบริษทัและลูกบ้านให้มีประสิทธิภพและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัพฒันาอยา่งต่อเน่ืองในการใชเ้ทคโนโลยี เพ่ือให้พนักงานท่ีดูแลการบริการหลงัการขายในแต่ละโครงการ
สามารถเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ และสามารถใหก้ารบริการท่ีดีเกินความคาดหวงั 

 อีกหน่ึงกลยทุธ์ท่ีบริษทัฯ ให้ความส าคญัสูง คือ กลยทุธ์ในการวางแผนการตลาด การด าเนินงาน ของบริษทัฯ ได้
เน้นหนักความเขา้ใจในลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเป็นหลกัอย่างถ่องแท้ ทั้ งน้ีเพ่ือสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้อย่าง
ถูกตอ้ง ในการวางแผนการตลาดของโครงการต่าง ๆ จะมีความแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บักลุ่มเป้าหมายของโครงการนั้น ๆ ซ่ึงมีความ
แตกต่างกนัไป หากจ าแนกกลุ่มเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ สามารถจ าแนกออกไดด้งัน้ี 
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 1. กลุ่มเป้าหมายท่ีมีท่ีท างานในท าเลเดียวกบัโครงการ และตอ้งการหาท่ีพกัอาศยัท่ีอยูใ่กลก้บัท่ีท างาน หรือเดินทาง
ไปท างานสะดวก 

 2. กลุ่มเป้าหมายท่ีพกัอาศยัในโครงการบา้น หรือทาวน์โฮมขนาดเลก็มาระยะหน่ึง และตอ้งการขยายขนาดท่ีอยูอ่าศยั
ท่ีมีพ้ืนท่ีใหญ่ข้ึน  

 3. กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการขยายครอบครัวแต่ไม่ตอ้งการยา้ยท าเล หรือยา้ยห่างไกลจากครอบครัวเดิม 

 นอกจากน้ีทาง บริษทัฯ ยงัคงใหค้วามส าคญัในการขยายฐานลูกคา้ สร้างแบรนด ์สมัมากร ให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน ผา่น
การท าการตลาดในทุกช่องทาง และในส่วนของสินคา้ท่ีมุ่งเน้นตอบโจทยก์ารอยูอ่าศยัครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยปัจจุบนั
ทางบริษทัฯ มีกลุ่มสินคา้ ดงัน้ี 

 1.Brand “สมัมากร” ส าหรับท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียว 

 2.Brand “S9” ส าหรับท่ีอยูอ่าศยัประเภทอาคารชุด 

 3.Brand “สมัมากร อเวนิว" ส าหรับท่ีอยูอ่าศยัประเภททาวน์โฮม 

 4.Brand “สมัมากร ออฟฟิศ พาร์ค” ส าหรับโฮมออฟฟิศ 

                        5.Brand “Providence Lane” โครงการบา้นเด่ียว Super Luxury ใจกลางเมือง  

เพ่ือใหน้โยบายดงักล่าวขา้งตน้บรรลุถึงเป้าหมาย บริษทัฯ จึงเสริมความพร้อมในดา้นต่างๆอีกดงัน้ี 

 1.ความพร้อมทางดา้นการเงิน และสภาพคล่อง โดยการปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมกบัลกัษณะการพฒันา
โครงการ เตรียมวงเงินหมุนเวยีนให้เพียงพอ เพ่ือป้องกนัปัญหาขาดสภาพคล่อง หากโครงการ ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามแผนท่ี
ก าหนดไว ้ 

 2.ความพร้อมดา้นการก่อสร้างและพฒันาโครงการ นอกจากการเตรียมแผนการบริหารโครงการก่อสร้าง ใหเ้ป็นระบบและ
รัดกมุ ทั้งก่อนและหลงัการก่อสร้าง เพ่ือลดงานแกไ้ขใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดแลว้ บริษทัฯไดน้ าเอาเทคโนโลยผีนงัหล่อส าเร็จรูปมาใชใ้น
การสร้างบา้น เน่ืองดว้ยระบบดงักล่าวในปัจจุบนัไดถู้กพฒันาไปไกลกวา่ในอดีตมากแลว้ ท าให้บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงโอกาสในการ
น ามาใช้เพ่ือตอบสนองแผนการตลาดและขายท่ีจะตอ้งรวดเร็วข้ึน ในขณะท่ีคุณภาพของสินคา้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ตอ้งยงัอยู่ใน
มาตรฐานคุณภาพของบริษทัฯ  
 3.ความพร้อมดา้นการตลาดและการขาย นโยบายในดา้นการวางแผนกลยทุธ์การตลาดและการขายของบริษทัฯ จะเน้น
ความรวดเร็วในการขายแต่ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพ่ือจะให้เกิดความสามารถในการหมุนเวยีนเงินทุนท่ีรวดเร็ว และบรรลุตามนโน
บาย บริษทัฯ จึงเนน้หนกัในการวิเคราะห์การตลาดอยา่งต่อเน่ือง ทั้งทางดา้นอุปทาน และอุปสงค์ สภาพตลาดปัจจุบนั เทรนด์ของ
กลุ่มเป้าหมาย ราคา ความตอ้งการอ่ืนๆ เพ่ือน ามาก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑใ์ห้สอดรับกบัช่องวา่งทางการตลาด และยงัช่วยในการ
พฒันาสินคา้ให้เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายทั้งทางดา้น รูปแบบสินคา้ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการตลาด (Distribution 

channel) และรูปแบบการส่งเสริมการขาย (Promotion) ส่วนในดา้นการพฒันาคุณภาพสินคา้ บริษทัฯไดเ้ร่ิมน าเทคโนโลยผีนงัส าเร็จ
มาใชก้บังานก่อสร้างบา้น เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการก่อสร้าง ในขณะท่ีสามารถลดจุดบกพร่องตามส่วนต่างๆของสินคา้ท่ีเกิดข้ึน
ต่อเน่ืองจากขอ้จ ากดัของวธีิการก่อสร้างแบบเดิม อาทิ รอยร้าวตามผนงั เป็นตน้  นอกจากน้ียงัเร่ิมหันมามุ่งพฒันาการท าการตลาด
ดว้ยส่ือออนไลน์เพ่ือกระตุน้ยอดขายและสร้างให้แบรนด์สมัมากรเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน โดยมุ่งเนน้ทั้งในเร่ืองของการพฒันาเน้ือหาให้
ตรงต่อความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการส่ือสารออนไลน์ใหม่ๆ เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึน  

 4.ความพร้อมดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละการพฒันาบุคลากร บริษทัฯ เนน้ใหผู้บ้ริหารน าความคิดรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างจาก
ท่ีเคยปฏิบติัมาใชเ้พ่ือการวางแผน และมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันา และเพ่ิมความสามารถของบุคลากร ในขณะท่ีระดบัพนกังานถูกก าหนดให้
เรียนรู้ในการท างานอยา่งเป็นทีม มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมระบบการส่ือสารระหวา่งหน่วยงานท่ีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

  (3) การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

วตัถุดิบท่ีส าคญัของธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายของบริษทั ไดแ้ก่ท่ีดินและวสัดุก่อสร้าง โดยบริษทัให้ความส าคญักบัการจดัหา
ท่ีดินท่ีมีศกัยภาพและมีท าเลท่ีตั้งของโครงการท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาท าเลท่ีอยูใ่นเส้นทางท่ีใกลร้ะบบขนส่งสาธารณะ สามารถ
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เดินทางไดส้ะดวกและมีระบบสาธารณูปโภคของรัฐรองรับ ส่วนวสัดุก่อสร้างท่ีใชใ้นโครงการของบริษทั หากเป็นวสัดุท่ีมาราคา
แพงหรือมีการใชจ้ านวนมากหรือเป็นวสัดุท่ีตอ้งควบคุมคุณภาพทางบริษทัจะด าเนินการจดัหาและซ้ือเอง เพ่ือให้ไดคุ้ณภาพและ
มาตรฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการและไดป้ระโยชน์ในการบริหารตน้ทุนวสัดุก่อสร้างจากการซ้ือจ านวนมาก ส่วนวสัดุก่อสร้างอ่ืนๆท่ี
ให้ผูรั้บเหมาของบริษทัซ้ือจะมีการระบุมาตรฐานท่ีชดัเจนเพ่ือให้ยงัคงมีคุณภาพและไดม้าตรฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการ ส าหรับการ
วา่จา้งผูรั้บเหมาของบริษทันั้น ใชว้ธีิจา้งผูรั้บเหมารายยอ่ยท่ีผา่นการทดสอบตามมาตรฐานของบริษทัและมีประสบการณ์ท างานและ
ความช านาญท่ีเหมาะสมกบัแต่ละโครงการของบริษทั มีผลงานท่ีดี สามารถรักษามาตรฐานและคุณภาพงานอีกทั้งสามารถส่งมอบ
งานไดต้ามก าหนด   

 บริษทัให้ความส าคญักบัการพิจารณาเลือกวสัดุก่อสร้างและขั้นตอนการท างานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยปัจจุบัน
บริษทัมีการพฒันาการก่อสร้างโดยใชเ้ทคโนโลยีการผลิตแบบคอนกรีตส าเร็จรูป(PRECAST) มาใชร่้วมกบัการก่อสร้างแบบปกติ 

(CONVENTIONAL) ซ่ึงจะช่วยลดขั้นตอนการท างานท าให้ใชแ้รงงานจ านวนนอ้ยลด สามารถควบคุมคุณภาพไดม้ากข้ึนและท าให้
เศษวสัดุท่ีเกิดจากกระบวนการก่อสร้างในพ้ืนท่ีก่อสร้างลดลงอยา่งมาก อีกทั้งยงัช่วยลดเวลาการก่อสร้างไดม้าก มีการออกแบบบา้น
รุ่นใหม่ท่ีมีความเขา้ใจในการใชชี้วิต โดยเนน้ออกแบบให้เป็นบา้นท่ีหลบัไดอ้ยา่งสบาย ไร้กงัวล และมีการออกแบบท่ีค านึงถึงกลุ่ม
คนทุกวยั เลือกใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ประหยดัพลงังาน ไดแ้ก่ กระจกเขียวตดัแสง หลอดไฟ LED โครงหลงัคาส าเร็จรูป 
เป็นตน้ 
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 (4) ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

ที่ดินที่บริษทัด าเนินการท าโครงการจัดสรรทั้งที่เปิดขายแล้ว  และยงัไม่ได้เปิดขาย ณ. วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มรีายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียด

เน้ือท่ี/ตารางวา กรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั

   บริเวณท่ีจดัโครงการแลว้
โครงการบา้นเด่ียว
    สมัมากรรังสิต คลอง 7  (โซน 3 ) 401.00                          Samco ไม่มีภาระผกูพนั

    สมัมากรรังสิต คลอง 7  (โซน 1 , 2, 4) 18,324.60                     Samco ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน
    สมัมากร ชยัพฤกษ-์แจง้วฒันะ 1,327.20                       Samco ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน
    สมัมากร อเวนิว-รามอินทราวงแหวน 2,652.70                       Samco ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน
    สมัมากร อเวนิว-สุวรรณภูมิ 4,196.90                       Samco ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน
    สมัมากร อเวนิวชยัพฤกษ ์วงแหวน 2,225.30                       Samco ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน
    สมัมากร ออฟฟิศ พาร์ค 68.40                            Samco ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน
    สมัมากร ชยัพฤกษ ์วงแหวน2 328.60                          Samco ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน
    สมัมากร - ลาดกระบงั 9,912.00                       Samco ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน
    สมัมากร - กรุงเทพกรีฑา 11,800.90                     Samco ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน
    สมัมากร -มิตติ ชยัพฤกษ ์วงแหวน3 10,463.50                     Samco ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน
    Onegate Ramintra 533.30                          Samco ไม่มีภาระผกูพนั
บริษทัย่อย
    Park Heritage พฒันาการ20 2,970.00                       Smkp ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน
    Providence Lane  นาคนิวาส 882.10                          Smkp ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน

รวม 66,086.50                     

   บริเวณท่ียงัไม่ไดจ้ดัโครงการ
    โครงการในอนาคต -บางเสร่ 9,967.60                       Samco ติดภาระสญัญากูเ้งิน
    โครงการในอนาคต -ท่าอิฐ 3,569.50                       Samco ไม่มีภาระผกูพนั
    โครงการในอนาคต - สุขมุวิทซอย 50 492.00                          Samco ไม่มีภาระผกูพนั
    โครงการในอนาคต - เชียงราก (มิตติ 346) 10,596.90                     Samco ติดจ านองกบัสถาบนัการเงิน 

รวม 24,626.00                     

โครงการปิด 2,967.20                       

โครงการท่ีอยู่ระหว่างเตรียมการ 66,086.50                     

โครงการในอนาคต 24,626.00                     

รวมทั้งส้ิน 90,712.50                     

บริษทั สัมมากร จ ากัด (มหาชน)

 ณ. 31 ธ.ค. 64

 

โครงการ รายละเอียด เน้ือท่ี /ตารางเมตร กรรมสิทธ์ ภาระผกูพนั
1 สมัมากร เพลส รามค าแหง ท่ีดินพร้อมอาคาร 2 ชั้น และ 3ชั้น 10,342.00           Samco และPsdc ติดสญัญาเช่าระยะยาว
2 สมัมากร เพลส รังสิต ท่ีดินพร้อมอาคาร 1 ชั้น และ 2ชั้น 3,413.00             Samco และPsdc ติดสญัญาเช่าระยะยาว
3 สมัมากร เพลส ราชพฤกษ์ ท่ีดินพร้อมอาคาร 1 ชั้น 4,585.00             Samco และPsdc ติดสญัญาเช่าระยะยาว

สรุปรายละเอียดทรัพย์สินที่จ าหน่ายให้แก่กองทรัสต์
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 (1) นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

บริษัทย่อย 

   บริษัท เพยีวสัมมากร ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (PSDC)  
 PSDC เป็นบริษทัยอ่ยท่ี SAMCO ถือหุน้อยูใ่นอตัราร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียน 260 ลา้นบาท โดยเป็นหุน้สามญั 2.6 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ช าระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแลว้  เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และพฒันาท่ีดินในรูปแบบท่ีมีรายได้
จากการให้เช่า เช่น ศูนยก์ารคา้ อาคารส านกังาน ตลาด ฯลฯ  ซ่ึงไดพ้ฒันาศูนยก์ารคา้ภายใตช่ื้อ “สมัมากรเพลส”  ( เดิมช่ือ ‘เพียวเพลส”) 

รวมทั้งหมด 3 แห่ง ไดแ้ก่ “สัมมากรเพลส รังสิต คลอง 2” บนถนนรังสิต-นครนายก , “สัมมากรเพลส รามค าแหง” บนถนนรามค าแหง 110 
และ “สมัมากรเพลส ราชพฤกษ”์ บนถนนราชพฤกษ ์ โดยศูนยก์ารคา้ทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยูห่นา้โครงการของสมัมากร ซ่ึงการสร้างเครือข่ายชุมชน
ให้มีความสะดวกสบายในการพกัอาศยั และสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ทรัพยสิ์นท่ีลูกคา้โครงการดงักล่าวต่อมาเดือนธันวาคมปี 2562  บริษทัได้
ให้ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง เค.อี.รีเทล (กองทรัสต์) ไดเ้ขา้ลงทุนในสิทธิการเช่าทั้ง 3 โครงการเป็น
ระยะเวลา 30 ปี   และมีการขยายธุรกิจพ้ืนท่ีเช่าเพ่ิมเป็นโครงการตลาดสัมมากรเมืองเอก มีพ้ืนท่ีให้เช่าจ านวน 3,200  ตรม. ในปี 2564 มีการ
ขยายเฟส 2 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีเช่ามากข้ึนรองรับการขยายตวัในชุมชน นอกจากน้ีมีการพฒันาโครงการตลาดอุดมสุขอีกหน่ึงโครงการ จ านวน
พ้ืนท่ีใหเ้ช่า 3,490 ตรม.  คาดวา่จะเปิดใหข้ายพ้ืนท่ีไดใ้นปี 2565  

   บริษัท โปรควิบ์ เวนเจอร์ จ ากดั (PCC) 

 PCC เป็นบริษทัยอ่ยท่ี SAMCO ถือหุ้นอยูใ่นอตัราร้อยละ 100   มีทุนจดทะเบียน 2 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 200,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เรียกช าระแลว้ร้อยละ 25 คิดเป็นจ านวนเงิน 500,000 บาท เพ่ือประกอบธุรกิจงานบริหารจดัการนิติบุคคล และ
งานบริการหลงัการขาย  

 บริษัท สัมมากร พลสั จ ากดั (SMKP) 

  SMKP จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2561 เป็นการร่วมทุนระหวา่ง SAMCO กบั บริษทั แอสเซท โปร กรุ๊ป จ ากดั มีทุนจดทะเบียน 
300 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ช าระค่าหุน้เต็มมูลค่าแลว้ โดย SAMCO มีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 
51 และบริษทั แอสเซท โปร กรุ๊ป จ ากดั มีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 49 เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ระดบัพรีเมียม ปัจจุบนัมี
โครงการ Providence Lane เปิดขายปลายปี 2564 และอยูใ่นระหวา่งการพฒันา 1 โครงการ คือ Park Heritage คาดวา่จะเปิดขายในปี 2565 

 บริษัท สัมมากร เอฟแอนด์บ ีจ ากดั (SFB) 

SFB จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2564 ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นโดยทางออ้มในอตัราร้อยละ 100 ผา่นการถือหุ้น
ของ PSDC ท่ีเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้อยูท่ั้งหมด มีทุนจดทะเบียน 40 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 
100 บาท ช าระค่าหุน้เตม็มูลค่าแลว้ เพ่ือประกอบธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม  
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 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย  

 

         (อพัเดต ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565) 

 

1. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน  

1.1 ข้อมูลทัว่ไป  

บริษทั : บริษทั  สมัมากร จ ากดั  (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ  : พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 รอบปีบญัชี : 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม  
ทุนจดทะเบียนหุน้สามญั : 641,800,446 บาท  ทุนช าระแลว้  641,800,446 บาท  
  (มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)   

 ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท 

   เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

 เลขทะเบียนบริษทั : 0107537000432   
โทรศพัท ์ : (02) 106-8300 

โทรสาร : (02) 106-8399 

Email address / Website :  IR@sammakorn.co.th  , www.sammakorn.co.th 

 

ทีต่ั้งส านักงานขาย  : โครงการของสัมมากร 

  โครงการรังสิตคลอง 2 

ท่ีตั้งส านกังาน  เลขท่ี 6 ซอยรังสิต-นครนายก 63 ซอย 1 ต าบลประชาธิปัตย ์อ าเภอธัญบุรี 
จงัหวดัปทุมธานี 12110  

  โทร02957 0930 , 083 988 0756  

  โครงการรังสิตคลอง 7 (ไพรม์ 7) 

ท่ีตั้งส านกังาน  เลขท่ี 130/513  หมู่ท่ี 1  ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลล าผกักดู อ าเภอธญับุรี 
จงัหวดัปทุมธานี 12110    

  โทร.  02957 0930, 083 988 0756 
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  โครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์-วงแหวน 2 

ท่ีตั้งส านกังาน  เลขท่ี 169/58 หมู่ท่ี 6  ต าบลล าโพ  อ าเภอบางบวัทอง 

  จงัหวดันนทบุรี 11110 โทร.  083 988 0754 

  โครงการสัมมากร  S9 Condominium 

ท่ีตั้งส านกังาน  ซอยป่าไมอุ้ทิศ ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางรักใหญ่(บางไผ่) อ  าเภอบางบวั
ทอง จงัหวดันนทบุรีโทร. 092 272 1922 

  โครงการชัยพฤกษ์-แจ้งวฒันะ 

ท่ีตั้งส านกังาน  45 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ตดัใหม่ ต าบลบางพลบั อ าเภอปากเกร็ด จังหวดั
นนทบุรี 11120 โทร.  098 265 8111 

  โครงการอเวนิว รามอนิทรา-วงแหวน และสัมมากร ออฟฟิศ พาร์ค  

ท่ีตั้งส านกังาน  เลขท่ี 492 สัมมากรออฟฟิศพาร์ค รามอินทรา-วงแหวน ถนนทางหลวง
หมายเลข 3902 ต  าบลท่าแร้ง อ าเภอบางเขน จังหวดักรุงเทพมหานคร 
10220 โทร.  098 264 9111 

  โครงการอเวนิว ชัยพฤกษ์- วงแหวน 

ท่ีตั้งส านกังาน  159/2 หมู่ 6 หมู่บา้นอเวนิวชยัพฤกษ์-วงแหวน ต าบลล าโพ อ าเภอบางบัว
ทอง จงัหวดันนทบุรี โทร. 086 333 6772 

  โครงการอเวนิว สุวรรณภูม ิ

ท่ีตั้งส านกังาน  23/322 ถนน พัฒนาชนบท 3แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 10520 โทร. 063 192 9389 

         โครงการ Providence Lane Ekkamai-Ramintra 

ท่ีตั้งส านกังาน  88 สังคมสังเคราะห์ 14 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร 

10230  โทร.098 268 3389 

บริษัทย่อย  

บริษัทย่อย  :      บริษัท เพยีวสัมมากร ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั  
ประเภทธุรกิจ  : ศูนยก์ารคา้ใหเ้ช่า (Community mall) ภายใตแ้บรนด ์“Sammakorn  

     Place” และพ้ืนท่ีเช่าตลาดสมัมากร 

ท่ีตั้งศูนยก์ารคา้  : 86  ถนนรามค าแหง  แขวงสะพานสูง   
    กรุงเทพมหานคร 10240   
เบอร์โทรศพัท ์  : (02)101 5177 

บริษัทย่อย  : บริษัท โปรควิบ์ เวนเจอร์ จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ  : รับบริหารนิติบุคคล และงานบริการหลงัการขาย 

ท่ีตั้งส านกังาน  : 86 อาคารสมัมากรเพลส ถนนรามค าแหง แขวง/เขต สะพานสูง  
     กรุงเทพมหานคร 10240 

 โทรศพัท ์  : (02) 027-7861 

 บริษัทย่อย  : บริษัท สัมมากร พลสั จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ  : พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ท่ีตั้งส านกังาน  : 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท  
    เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 
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 โทรศพัท ์  : (02) 106-8300 

 บริษัทย่อย  : บริษัท สัมมากร เอฟแอนด์บี จ ากดั 

 ประเภทธุรกิจ  : การบริการดา้นอาหารในภตัตาคาร/ร้านอาหาร 

ท่ีตั้งส านกังาน  : 86 อาคารสมัมากรเพลส ถนนรามค าแหง แขวง/เขต สะพานสูง  
     กรุงเทพมหานคร 10240 

 โทรศพัท ์  : (02) 106-8300 

 นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

บริษทั : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 ท่ีตั้งส านกังาน  : อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
      เลขท่ี 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก 

   ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ : (66) 0 2009 9999 

โทรสาร : (66) 0 2009 9991 

Email address /Website :  http://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html 

ผู้สอบบัญชี 

บริษทั : บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 ท่ีตั้งส านกังาน  : ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137  

   ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์ :  (66)  0 2264 9090 

โทรสาร :  (66) 0 2264 0789-90 

  ผูส้อบบญัชี                   :        นายฉตัรชยั  เกษมศรีธนาวฒัน์  
    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5813   

1.3.2 การถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือร่วมของบุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง  

 -ไม่มี - 
1.3.3 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่  
 -ไม่มี- 

1.3.4 ผู้ถือหุ้น 

 บริษทัมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้จ านวน 641,800,446 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 641,800,446 หุน้ มูลค่าท่ี
ตราไว ้หุน้ละ 1 บาท  
กลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัโอนหุ้น เม่ือวนัที ่8 มนีาคม 2565 

ช่ือ 

Name 

จ านวนหุ้น 

No.of shares 

ร้อยละ 

% 

1. บริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั (มหาชน) 
    RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED  

309,698,707 48.25 

2. น.ส.พิมอุมา เจนธรรมนุกลู 

    Miss Pimauma  Janetumnugul   

 25,261,656 3.94 
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ช่ือ 

Name 

จ านวนหุ้น 

No.of shares 

ร้อยละ 

% 

3. น.ส. พีระขวญั ขนัเจริญสุข 

Ms. Peerakhwan Khancharoensuk 

21,282,924 3.32 

4. น.ส.เมทนี สุคนธรักษ ์  

    Ms. Maetanee Sukontarug 

18,000,000

  

2.80 

5. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 

    Thai NVDR Company Limited 

14,127,917

  

2.20 

6. น.ส.ปัญญดา พลอยประพฒัน์ 
   Ms. Panyada Ployprapat 

13,000,000 2.03 

7. ท่านผูห้ญิงทศันาวลยั ศรสงคราม 

    Thanpuying Dhasanawalaya Sornsongkram 

12,692,742 1.98 

8. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

     Somdej Phra Kanitthathirat Department of Her Royal Highness Princess Maha      

     Chakri Sirindhorn  

10,303,320 1.61 

9. นาย ประชา ปริยวาทกลุ 

    Mr. Pracha Pariyawatkul 

7,800,000

  

1.22 

10. นางสิริกร เตชะนิธิสวสัด์ิ 

      Mrs. Sirikon Techanithisawat 

7,000,000 1.09 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลผูถื้อหุ้นท่ีเป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษทัก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี  

1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 

 บริษทัมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้จ านวน 641,800,446 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 641,800,446 หุ้น  มูลค่าท่ี  ตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท 

 1.5 การออกใบหลกัทรัพย์อ่ืน 

 -ไม่มี- 

 1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ก าหนดไวว้า่ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของก าไร
สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการหกัเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 เป็น
การจ่ายเงินปันผล ต ่ากวา่นโยบายของบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัมีแผนในการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต 

ประวตักิารจ่ายปันผลในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา  

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

อตัราก าไรสุทธิต่อหุน้ 0.09 0.08 0.10 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ 0.04 0.03 0.09 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ(%) 45.30 37.31 91.34 

หมายเหตุ : เงินปันผลประจ าปี 2564 ตอ้งรอมติการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  
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2. การบริหารความเส่ียง 

 ในปี 2564 ตลาดท่ีอยูอ่าศยัมีการปรับตวัมากในหลายๆ ดา้น เน่ืองจากการระบาดของไวรัสโควดิ – 19 ท่ีมีมาอยา่งต่อเน่ือง 
ส่งผลต่อจ านวนอุปทานโดยรวมในตลาดและท าให้บริษัทตอ้งปรับวิธีการการท าการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือท่ีจะ
สามารถดึงดูดอุปทานท่ีเหลืออยูใ่นตลาดได ้การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยงัคงมีอตัราหดตวัอยา่งรุนแรง ซ่ึงเกิดจาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 ท่ีท าใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีเคยเป็นส่วนขบัเคล่ือนผลิตภณัฑม์วลรวม
ของประเทศตอ้งหยดุชะงกั อยา่งไรก็ดี ความรู้สึกของผูบ้ริโภคต่อความส าคญัของการมีท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ เช่น บา้นด่ียว มีมากข้ึน 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการตอ้งใชชี้วิตอยูบ่า้นท่ีเพ่ิมมากข้ึนกวา่ปกติจากการเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผูบ้ริโภคจึงตอ้งการ
พ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้ตอบรับกบัวิถีชีวิตรูปแบบใหม่น้ี อยา่งไรก็ตามราคาท่ีอยูอ่าศยัมีการปรับตวัลดลงจากก าลงัซ้ือท่ีถดถอย และ
การแข่งขนัของผูป้ระกอบการ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อมูลค่ายอดโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอ่าศยั 

 เศรษฐกิจไทยในปี 2564 ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นธุรกิจหลกัของประเทศลดลงอยา่งชดัเจน ซ่ึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีถดถอยน้ีส่งผลกระทบต่อก าลงัซ้ือโดยตรง 
และความมัน่ใจในการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก ดว้ยความสามารถในการซ้ือของผูบ้ริโภคลดลง และความ
ไม่แน่นอนของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ท่ีมีผลต่อแนวโนม้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ อาจท าใหต้ลาดซ้ือขายท่ี
อยูอ่าศยัขยายตวัในอตัราท่ีลดลง เป็นเหตุให้การแข่งขนัทางธุรกิจจะยิ่งทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีบริษทัฯ จะตอ้ง
ติดตามดูแลเป็นพิเศษ และมีการปรับกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม เพ่ือลดผลกระทบ มิใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรงแก่บริษทัฯ 

 2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง  

 คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการประเมินการบริหารความเส่ียง โดยก าหนดให้ มีระบบและวิธีการ
บริหารความเส่ียงท่ีเป็นมาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารความ เสียงประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร 
และสอบทานผลการประเมินความเส่ียง และกระบวนการ ท างาน เพ่ือควบคุมความเส่ียงของหน่วยงานต่างๆ และรายงานให้
คณะกรรมการบริษทัทราบ รวมทั้ง ทบทวน และเสนอนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง รวมถึงให ้
ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้หรือรายการผิดปกติ และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

 2.2 ปัจจยัความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัท 

 ปัจจยัความเส่ียงท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึน และมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

  2.2.1 ความเส่ียงเกีย่วกบัการแข่งขัน 

 ธุรกิจจดัสรรบา้นและท่ีดินเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัสูงเป็นปกติอยูโ่ดยตลอด เพราะมีผูป้ระกอบการในตลาดมาก
ราย  แต่ละรายก็เนน้ท่ีจะเพ่ิมยอดขายและก าไร และยงัตอ้งแข่งขนักบัคอนโดมิเนียมซ่ึงมีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนสูง  
  แนวทางแกไ้ข คือ ตอ้งติดตามสถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศยัโดยเฉพาะบา้นจดัสรร และทิศทางภาวะเศรษฐกิจอยา่ง
ใกลชิ้ด วางแผนการก่อสร้างล่วงหนา้ใหเ้หมาะสม สร้างบา้นคุณภาพตามความตอ้งการของตลาด ประการส าคญัตอ้งควบคุมตน้ทุน 
เนน้การสร้างความเช่ือมัน่และความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ ใชว้ิธีและส่ือการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเขา้ถึงลูกคา้เป้าหมายได้
ภายใตง้บประมาณท่ีตั้งไว ้สร้างความแตกต่าง และบริษทัฯ จะตอ้งปรับตวัให้ทนัเหตุการณ์หากมีสัญญาณทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั
ลงหรือเกิดภาวะบ้านจัดสรรล้นตลาดเกิดข้ึน รวมทั้ งการมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์สัมมากรให้แข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
กลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ท่ีเป็นกลุ่มคนท่ีก าลงัมองหาซ้ือบา้นหรือจะซ้ือบา้นในอนาคตอนัใกล ้

 2.2.2 ความเส่ียงเร่ืองก าลงัซ้ือลดลง 

      ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากผลกระทบของการรระบาดของ โควิด – 19 ท่ี
ส่งผลต่อการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ท าให้มีผลกระทบต่อการส่งออกและการท่องเท่ียวอยา่งมีสาระส าคญั เม่ือการส่งออก และ
รายได้จากการท่องเท่ียวลดลงจะมีผลกระทบต่ออตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศค่อนขา้งมาก เพราะการเติบโตทาง
เศรษฐกิจพ่ึงพาการส่งออกและการท่องเท่ียวในอตัราท่ีสูง ประกอบกบัความไม่แน่นอนของการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทย จึงอาจท า
ใหผู้บ้ริโภคท่ีแมมี้ก าลงัซ้ือแต่อาจขาดความเช่ือมัน่ และระมดัระวงัเร่ืองการใชจ่้ายมากข้ึน 
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     แนวทางแกไ้ข คือ บริษทัฯ ตอ้งเนน้การสร้างบา้นคุณภาพในราคาท่ีแข่งขนัได ้โดยใชน้วตักรรมต่าง ๆ เขา้มาช่วยให้
มากข้ึน ทั้งรูปแบบวสัดุ และกระบวนการก่อสร้าง บริษทัฯ ตอ้งใชก้ารตลาดใหห้ลากหลายมากข้ึน เพ่ือกระตุน้ยอดขาย ในขณะท่ียงั
มีขอ้ดี คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้มจ้ะเร่ิมปรับตวัเพ่ิมข้ึนแต่อตัรายงัค่อนขา้งต ่า อาจเป็นตวักระตุน้ให้ลูกคา้เร่งซ้ือบา้นได ้เพราะถา้รอ
ชา้ไปดอกเบ้ียอาจปรับตวัสูงข้ึน ตน้ทุนค่าก่อสร้างก็จะสูงข้ึนดว้ย ดงันั้นผูซ้ื้อบา้นในปีน้ีก็จะไดรั้บประโยชน์ หากเศรษฐกิจประเทศ
ไทยเร่ิมดีข้ึนชดัเจนในคร่ึงหลงัของปี สถานการณ์การเมืองมีความมัน่คง ประชาชนจะมีความเช่ือมัน่สูงข้ึน คาดว่าก าลงัซ้ือน่าจะ
เพ่ิมข้ึน ความเส่ียงจะลดลง อยา่งไรก็ดีบริษทัฯ ตอ้งติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด 

 2.2.3 ความเส่ียงเร่ืองสภาพคล่อง  
       ความเส่ียงดงักล่าว เป็นความเส่ียงท่ีส าคญัยิ่งของบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ปัญหาขาดสภาพคล่องจะเกิดไดจ้าก
การท่ีรายรับของกิจการไดต้  ่ากวา่เป้าหมายมาก ในขณะท่ียอดรายจ่ายสูง หรือกรณีท่ีสภาพคล่องมีนอ้ย แต่มีการลงทุนเพ่ิมจ านวน
มาก หรือมีภาวะหน้ีผกูพนัระยะสั้นท่ีตอ้งจ่ายตามก าหนดเวลาจ านวนมาก 

      แนวทางแกไ้ข คือ บริษทัฯ ตอ้งติดตามดูแลปัญหาสภาพคล่อง โดยเฉพาะกระแสเงินสดและบญัชีรายรับรายจ่ายอยา่ง
ใกลชิ้ด และตอ้งไม่ก่อหน้ีจ านวนมากเกินขีดความสามารถท่ีจะช าระได ้อาจตอ้งชะลอการลงทุนท่ีจะก่อภาระหน้ีสินจ านวนมาก
ออกไปก่อน หากจ าเป็นตอ้งลงทุนก็ตอ้งประเมินความเส่ียงอยา่งรอบครอบรัดกมุท่ีสุด นอกจากนั้นจะตอ้งมีการเจรจาท าความตกลง
กบัธนาคารให้ผ่อนปรนมากท่ีสุดและจะตอ้งมีการส ารองเงินสดให้เพียงพอ และขอวงเงินกูก้บัธนาคารส ารองไวด้ว้ย และท่ีส าคญั
ตอ้งมีสญัญาณไวค้อยเตือนภยัเพ่ือรู้ล่วงหนา้ใหท้นัเวลาก่อนท่ีจะเกิดปัญหา  

 3. การขับเคล่ือนธุรกจิเพ่ือความยัง่ยืน  

 3.1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน 

  บริษทัฯ อยู่ในระหวา่งการจดัตั้งคณะกรรมการการจดัการความยัง่ยืน และคาดว่าจะก าหนดแนวทางนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ยการใส่ใจดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและให้ความสนับสนุน
ช่วยเหลือชุมชน สังคมโดยรวม สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามหลกัคุณธรรมและการแบ่งปัน ไม่กระท าส่ิงท่ีเป็นผลเสียต่อสังคมทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม กระท าส่ิงท่ีดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ตามก าลงัความสามารถโดยผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนจะเขา้
ไปมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมช่วยเหลือสังคมดงักล่าว ดว้ยความร่วมมือร่วมใจกนัท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และ
สงัคมหลายภาคส่วนอยา่งมุ่งมัน่ และก าหนดใหมี้การติดตามการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือการพฒันาสังคมให้
มีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

 ความรับผิดชอบต่อบุคลากรในองคก์ร 

 บริษทัฯ อยูใ่นระหว่างการจดัท านโยบายท่ีจะบริหารค่าจา้งและสวสัดิการให้เป็นไปโดยยติุธรรม และเพียงพอแก่
อตัภาพของพนกังาน เพ่ือใหพ้นกังานปฏิบติังานกบับริษทัดว้ยความผาสุก และไดรั้บอตัราค่าจา้งและสวสัดิการท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ี 

ความรับผิดชอบของงานและการควบคุมบงัคบับญัชา โดยการก าหนดจากปัจจยัต่างๆดงัน้ี 

 - ขอบเขตความรับผิดชอบของต าแหน่งงาน 

 - ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบติังาน ตลอดจนความประพฤติของพนกังาน 

 - สภาพเศรษฐกิจ และอตัราค่าจา้งในธุรกิจของตลาดแรงงานโดยทัว่ไป รวมถึงสภาพอตัรา 

  จา้งของธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนักบัธุรกิจของบริษทัฯ 

 - สถานะและความจ าเป็นของบริษทัฯ  

   ดา้นการพฒันาบุคลากร บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาใหค้วามรู้กบัพนกังานอยา่งต่อเน่ือง โดยจดัเตรียมแผนการพฒันา
บุคลากรท่ีจ าเป็นให้กบัพนกังานทุกระดบั อีกทั้งพฒันาระบบการเติบโตในสายอาชีพ (Career- Path) และโครงสร้างระดบัต าแหน่ง
ใหเ้หมาะสมกบัระดบัความสามารถของพนกังาน 
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 การด าเนินงาน 

 ตวัอยา่งกิจกรรมต่างๆ  และผลประโยชน์ท่ีไดรั้บสอดคลอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีรายละเอียดดงัน้ี 

กจิกรรมทีเ่ช่ือมโยงกบัการท า CSR 

ทีด่ าเนินการแล้วภายในบริษัท 

หน่วยงาน ประโยชน์ทีไ่ด้รับ ผู้มส่ีวนได้เสีย 

1. บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และสังคมภายใน
หน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน มีสุขอนามยัท่ีดี ส่งเสริมใหเ้ป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้  

พนกังาน, ผูบ้ริหาร 

2. จดักิจกรรมพนกังานพบผูบ้ริหาร (MD Talk) ทุกหน่วยงาน อพัเดทข่าวสารและขอ้มูลภายใน  พนกังาน, ผูบ้ริหาร 

3.สนบัสนุนใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการศึกษา ,ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ดา้นสงัคม ชุมชน และวฒันธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ทุกหน่วยงาน เสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี      
ลดช่องวา่งระหวา่งกนั 

พนกังานและ 
ผูบ้ริหาร 

4. ปลูกจิตส านึกในการท าความดีร่วมกนั มี
กิจกรรมต่างๆ เช่น ใส่บาตรร่วมกนักบัลูกบา้น  

กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา วนัประเพณีต่างๆ  

ฯลฯ 

ทุกโครงการ ยกระดบัจิตใจใหมี้ความจิตใจ ท่ีดี
งาม โดยใชศ้าสนาเป็นจุดรวม
ศูนยก์ลาง  

ทุกโครงการ 

5. ปฏิบติัตามกฏระเบียบ ตลท.และ ก.ล.ต. และ
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และค านึงถึงสิทธิ
ของผูถื้อหุน้ใหไ้ดรั้บขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง 

ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส 

ส่วนงานก ากบั
ดูแลกิจการ และ
นกัลงทุน
สมัพนัธ์ 

ผูถื้อหุน้, นกัลงทุน จะรับทราบ
ขอ้มูลธุรกิจ และน าไปใช้
ตดัสินใจลงทุนไดใ้นอนาคตอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ผูถื้อหุน้ และนกั
ลงทุน 

และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

6. การเพ่ิมมูลค่า และรักษาส่ิงแวดลอ้ม และ
ปรับปรุงทศันียภาพในโครงการ 

     

ทุกโครงการ ลดตน้ทุนงานบริการ และมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึน  

พนกังาน, ลูกบา้น,    
ลูกคา้ท่ีเยีย่มชม      
โครงการ 

7. การพฒันารักษาความปลอดภยัใหมี้คุณภาพ ทุกโครงการ ความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัต่อ
ชีวติ และทรัพยสิ์น 

พนกังาน, ลูกบา้น,    
ลูกคา้  

8. การวเิคราะห์หาขอ้บกพร่องของงาน
สาธารณูปโภค 

ทุกโครงการ รู้แนวทางในการป้องกนัปัญหา
ระบบงานสาธารณูปโภค  ลด
ตน้ทุน  เกิดความเช่ือมัน่คุณภาพ
ของโครงการ 

พนกังาน, ลูกบา้น,    
ลูกคา้ท่ีเยีย่มชม      
โครงการ, ชุมชน 

และสงัคม 

9. จดัสวนสาธารณะภายในโครงการ  ทุกโครงการ สร้างทศันียภาพภายในโครงการ
ใหร่้มร่ืนข้ึน  

ลูกบา้น พนกังาน 
สงัคม ลูกคา้ท่ีเยีย่ม
ชมโครงการ 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้ทีรั่บ 

  - เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนให้พนกังานมีทกัษะความคิดแบบนวตักรรม วิเคราะห์ปัญหา และแสวงหาหนทางแกไ้ข
ปัญหาดว้ยวธีิการใหม่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 - เพ่ือสร้างแรงกระตุน้ และแรงจูงใจ และเชิดชูเกียรติส าหรับผูท่ี้มีส่วนสร้างความเปล่ียนแปลง เพ่ือพฒันาองคก์ร
ควบคู่ไปกบัปลูกจิตส านึกใหเ้ห็นถึงการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม หรือ ชุมชน และสงัคม 
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 - เกิดความภาคภูมิใจในการท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่างๆ เป็นการเพ่ิมพูนทกัษะใหม่ๆ มาผสมผสานเขา้กบั
การท างานในปัจจุบนั และส่งเสริมให้พนกังานมีจิตสาธารณะ เอ้ืออาทรต่อเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้เกิดเป็นวฒันธรรม
องคก์รท่ีดีไดต้่อไปในอนาคต 

 การป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 

 คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกั และให้ความส าคญัโดยสนบัสนุนให้บริษทัฯ เขา้ร่วมเป็นบริษทัท่ีประกาศเจตนารมณ์
เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนเพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ร่วมมือกนัต่อตา้นการทุจริตในทุกภาคส่วน รวมทั้งพนกังานในองคก์รเพ่ือช่วยกนัป้องกนัการทุจริต เบ้ืองตน้ไดจ้ดัท าเป็นนโยบาย
และประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 และแจ้งให้พนักงานทุกระดับน าไปปฏิบัติ เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และจะพฒันาโดยจะก าหนดแนวทางการประเมิน การก ากบัดูแลป้องกนัติดตามนโยบายท่ีวางไวต้่อไป นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ยงัเนน้ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกคนร่วมมือร่วมใจกนัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ท างานเป็นทีมมีเป้าหมายร่วมกนั ลดความ
สูญเปล่าและดอ้ยประสิทธิภาพ พบเห็นส่ิงใดท่ีไม่ควร ให้แจง้บริษทัฯ ทางจดหมาย โทรศพัท์ อีเมล์ เวบ็ไซตรั์บขอ้ร้องเรียน หรือ
แจง้ต่อกรรมการอิสระในลกัษณะของ Whistle Blower โดยมีรายละเอียดตาม https://sammakorn.co.th/Whistleblower.pdf เพ่ือให้
กรรมการอิสระเป็นผูพิ้จารณาด าเนินการ และมีกระบวนการในการปกป้องพนกังานผูร้้องเรียน เป็นผลให้บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอยา่ง
มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างผลก าไรอีกทางหน่ึง 

 3.2 การจดัการผลกระทบต่อผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ  

 3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

 เพ่ือการสร้างความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวบริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้ความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างคุณค่า ให้แก่สินคา้
และบริการเพ่ือตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส าคญัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจตั้งแต่ตน้จนถึงปลายโดยสามารถ
ระบุเป็นห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) ไดด้งัน้ี  

 1) กิจกรรมหลกั (Primary activities) 

 กิจกรรมหลกัซ่ึงเป็นการด าเนินงานตั้งแต่การจดัหาท่ีดิน การออกแบบก่อสร้าง จนกระทัง่การส่งมอบสินคา้และ บริการให้
ลูกคา้ ประกอบดว้ย 5 กิจกรรมดงัน้ี 

 (1) การบริหารปัจจยัการผลิต  
 การจดัหาท่ีดินท าเลท่ีมีศกัยภาพ 

 บริษทัเร่ิมจากการพิจารณาท่ีดินท่ีมีศกัยภาพ เนน้ท าเลซ่ึงอยูใ่นเสน้ทางท่ีใกลร้ะบบขนส่งสาธารณะ (Mass transit) มีระบบ
สาธารณูปโภคของรัฐรองรับ ทั้งใกลโ้ครงการเดิมท่ีบริษทัมีฐานลูกคา้ และขยายสู่ ท าเลใหม่ท่ีมีศกัยภาพสูง เช่น รังสิต-นครนายก 
โดยการจดัหาท่ีดินแต่ละคร้ังจะตอ้งผา่นกระบวนการอนุมติัการจดัซ้ือท่ีดิน ซ่ึงประกอบดว้ยคณะท างานจากฝ่ายต่างๆ ในการพิจาณา
อยา่งถ่ีถว้นก่อนตดัสินใจลงทุน เพ่ือใหไ้ดท่ี้ดินในราคาท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ  

 การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

 หลงัจากท่ีบริษทัไดรั้บขอ้มูลท่ีดินท่ีมีศกัยภาพ บริษทัจะตอ้งศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการในทุกๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็น 

ดา้นวศิวกรรม รูปแบบของโครงการ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์คู่แข่ง ความคุม้ค่าในการลงทุน ผลตอบแทนและความ
เส่ียงการจดัหาแหล่งเงินทุน ตลอดจนประเด็นทางดา้นกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหก้ารลงทุนในทุกๆ โครงการไดรั้บ
ผลตอบแทนตามเป้าหมายของบริษทั  

 การเลือกผูรั้บเหมาและวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 

 บริษทัคดัเลือกผูรั้บเหมาผ่านระเบียบและขั้นตอนโดยพิจารณาจากผูรั้บเหมาท่ีมีความช านาญ มีประสบการณ์ มีความ
พร้อมในการลงทุน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผูรั้บเหมารายยอ่ยท่ีมีผลงานท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง และร่วมงานกนัมานาน  
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 การจดัเตรียมเงินลงทุนในระดบัท่ีเหมาะสม 

 เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าการจดัหาเงินลงทุนท่ีเหมาะสมจึงเป็นส่ิงจ าเป็น บริษทัมีนโยบายใน การใชเ้งินทุน                

ท่ีหลากหลายทั้งจากกระแสเงินสดภายใน เงินกูจ้ากสถาบนัการเงินส าหรับโครงการต่างๆ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ไดต้น้ทุน
ทางการเงินท่ีต ่าท่ีสุดในระดบัความเส่ียงท่ีควบคุมได ้และจากนโยบายการบริหารอยา่งระมดัระวงั ผูบ้ริหารจึงมีนโยบายคงสัดส่วน
หน้ีสินต่อส่วน ของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) ไม่ใหสู้งเกินไปในการรับมือวกิฤตการณ์ต่างๆ 

 (2) การปฏิบติัการ  
 การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง 

 บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานทั้งระหวา่งก่อสร้างและหลงัจากเสร็จ ส้ินการก่อสร้าง 

ท าให้คุณภาพและระยะเวลาของโครงการเป็นไปตามแผนท่ีวางไวแ้ละเป็นการบริหาร จัดการตน้ทุนของโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัสามารถส่งมอบงานใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งไร้ปัญหา จนเป็นท่ียอมรับของลูกคา้มาอยา่งยาวนาน  

  ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ยงัใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการลดผลกระทบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม เพ่ิมความปลอดภยัของบุคลากร
และชุมชน ปฏิบติัตามกฎหมาย และการยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อย่างเคร่งครัด รวมถึงการดูแลและส่งเสริมกิจกรรม
ร่วมกบัชุมชนบริเวณขา้งเคียงโครงการตามนโยบายดา้นความยัง่ยนื 

 (3) การกระจายสินคา้และบริการ 

 บริษทัฯ จะเร่ิมกระบวนการขายตั้งแต่การเปิดตวัโครงการ (Grand Opening) เพ่ือเปิดจองการขายและเร่ิมท าสัญญา ก่อน
การก่อสร้างจริง เพ่ือเป็นการส ารวจตลาดและความตอ้งการเบ้ืองตน้ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผูท่ี้สนใจสามารถจองซ้ือบา้นไดใ้น
ราคาท่ีถูกกว่าราคาหลงัจากการก่อสร้างเสร็จส้ิน ซ่ึงพนักงานขายจะเป็นผูดู้แลและคอยตอบขอ้ซักถามต่างๆ ให้กับลูกคา้ตลอด
ช่วงเวลาก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิ ทั้งน้ี หลงัจากการก่อสร้างเสร็จส้ิน หากการก่อสร้างมีการช ารุดเสียหาย บริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการแกไ้ขซ่อมแซมต่างๆ ก่อนการส่งมอบ 

 (4) การตลาดและการขาย  
 บริษทัใชว้ิธีขายตรงแก่ลูกคา้โดยขายผา่นส านกังานขายประจ าแต่ละหน่วยงานและส านกังานใหญ่ รวมถึงการท าการตลาด
แบบดิจิตอลเพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มใหม่ บนส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น facebookfanpage, instagram, line @ และ youtube 

เป็นตน้ 

 (5) การบริการหลงัการขาย  

 ธุรกิจของบริษทัไม่ได้ครอบคลุมถึงแค่การโอนกรรมสิทธ์ิ แต่บริษทัยงัต่อยอดการให้บริการซ่ึงครอบคลุมถึง การจัด
กิจกรรมลูกคา้สมัพนัธ์ ผ่านทาง Social Mediaโดยใหค้วามส าคญักบัลูกบา้นในการจดักิจกรรมหลงัการขายภายใตค้อนเซ็ปต ์“บา้นท่ี
หลบัสบาย" เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ในการใชชี้วติร่วมกนัของครอบครัว และเป็นชุมชนท่ีน่าประทบัใจ ซ่ึงจะเป็นการสร้างฐานลูกคา้
ท่ีแขง็แกร่งของบริษทัต่อไปในอนาคต 

 3.2.2 การวเิคราะห์ผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

 บริษทัให้ความส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไม่วา่จะเป็นภายในหรือภายนอกองคก์ร โดยมีนโยบายในการตอบสนอง
ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

 

ผู้มส่ีวนได้เสียภายในองค์กร 

กลุ่มผู้มส่ีวนได้เสีย ความคาดหวงัของผู้มส่ีวนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวงัของผู้มส่ีวนได้เสีย 

ผูถื้อหุน้ - ผลการด าเนินงานท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและ    

   ยัง่ยนื 

- ไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอและรวดเร็ว 

- การบริหารงานดว้ยหลกับรรษทัภิบาล 

- การเปิดเผยขอ้มูลทางธุรกิจอยา่งครบถว้นโปร่งใส           

   และเท่าเทียม 

- บริหารจดัการทรัพยากรของบริษทัอยา่งรอบคอบ  

   และคุม้ค่า 
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ผู้มส่ีวนได้เสียภายในองค์กร 

กลุ่มผู้มส่ีวนได้เสีย ความคาดหวงัของผู้มส่ีวนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวงัของผู้มส่ีวนได้เสีย 

พนกังาน -คุณภาพชีวติของพนกังาน  
-ความมัน่คงกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  
 ไดรั้บความเป็นธรรมในการปฏิบติังาน 

-สุขภาพและความปลอดภยั 

- สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างาน 

- สนบัสนุนศกัยภาพและความมัน่คงกา้วหนา้ในการ   
   ท างานและเติบโตไปกบัองคก์รอยา่งย ัง่ยนื  
- ปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 

ผู้มส่ีวนได้เสียภายนอกองค์กร 

กลุ่มผู้มส่ีวนได้เสีย ความคาดหวงัของผู้มส่ีวนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวงัของผู้มส่ีวนได้เสีย 

ลูกคา้ - ไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพบริการท่ีดี 

- บริการหลงัการขายท่ีใส่ใจ รวดเร็ว  
- การบริหารจดัการขอ้ร้องเรียนท่ีมีคุณภาพ 

- พฒันาสินคา้และบริการใหมี้คุณภาพและทนัสมยั  
- เก็บรักษาความลบัของลูกคา้  
- จดัการปัญหาอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

คูค่า้ - การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นธรรม โปร่งใส  
- ปฏิบติัตามสญัญาขอ้ตกลง 

- ปฏิบติัตามกรอบการซ้ือสินคา้และบริการอยา่ง สุจริต 

- ปฏิบติัต่อคู่คา้ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
- ประเมินผลอยา่งเป็นธรรม  

ชุมชน - มีมาตรการความปลอดภยั  
- มีมาตรการป้องกนัมลพิษ  
- คุณภาพชีวติท่ีดีของชุมชนโดยรอบ  
- รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

- สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน  
- ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนของ 

  ชุมชน  
- ปฏิบติัตามกฎหมายดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

หน่วยงานภาครัฐ - ปฏิบติัตามกฎหมาย  
- ใหค้วามร่วมมือในการส่งมอบขอ้มูล  
- การเปิดเผยขอ้มูลท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบ  
   ได ้

- การต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ 

- การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
- การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.3 การจดัการด้านความยัง่ยืนในมติส่ิิงแวดล้อม  
 3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานส่ิงแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของพนักงานทุก
ระดบั ซ่ึงผูป้ฏิบติังานทุกคนของบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บความปลอดภยั มีสุขภาพอนามยัท่ีดี ภายใตส้ภาพการท างาน และส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีดี และจดัหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ี้มีสภาพปลอดภยั จดักิจกรรม ต่างๆ เพ่ือให้ความรู้รวมถึงการปลูกฝังจิตส านึกให้พนกังานทุกคน
ในดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มแก่พนกังาน เช่น  
 3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม  
 จากมาตรการต่างๆ ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินการในช่วงท่ีผา่นมา สามารถสรุปผลลพัธ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มได ้ดงัน้ี 

 1) การจดัการพลงังาน 

 บริษทัมีนโยบายในการออกแบบโครงการโดยจดัวางต าแหน่งและทิศทางให้เหมาะสมกบัภูมิอากาศและ สภาพแวดลอ้ม 
ไดป้ระโยชน์จากลมและแสงธรรมชาติ ช่วยท าใหอ้ากาศภายในบา้นถ่ายเทไดดี้ มีแสงท่ีพอเหมาะ ช่วยใหผู้อ้ยูอ่าศยัสามารถประหยดั
พลงังานได ้ 
  2) การจดัการน ้ า 

 บริษทัเลือกติดตั้งและใชร้ะบบน ้ าประปาท่ีไดม้าตรฐาน รวมถึงการเลือกซ้ือสุขภณัฑท่ี์มีคุณภาพเพ่ือใชใ้นโครงการต่างๆ 
ของบริษทัฯ เพ่ือใหม้ัน่ใจในการใชน้ ้ าอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ในช่วงท่ีผ่านมาบริษทัยงัไม่มีมาตรการในการบนัทึก
และติดตามขอ้มูลการใชน้ ้ าตามโครงการต่างๆ ท าให้บริษทัยงัไม่มีขอ้มูลในการวิเคราะห์ปริมาณการใชน้ ้ าเปรียบเทียบท่ี ชดัเจน 



19

 

 

 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีแผนจะเร่ิมมาตรการจดัเก็บขอ้มูลและติดตามประเมินการใชน้ ้ า รวมถึงการวเิคราะห์ถึงวธีิการในการประหยดั
น ้ าในอนาคต 

 3) การจดัการขยะ ของเสีย และมลพิษ 

 บริษทัมีการจดัการขยะและของเสียในกระบวนการด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นระบบตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึง คอยหมัน่
ตรวจสอบมลพิษจากการก่อสร้างในรูปแบบต่างๆ จากทั้ ง ขยะ น ้ าเสีย ฝุ่ น กล่ิน เสียง แสงสว่าง และแรงสั่นสะเทือน จากข้อ
ร้องเรียนต่างๆ ท่ีเขา้มาและเร่งด าเนินการแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที ท าใหลู้กบา้นและชุมชน รอบขา้งพึงพอใจ นอกจากน้ี ภายในองคก์ร 

และบริษทัฯไดท้ าการส่งเสริม ความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะรีไซเคิลท่ีถูกตอ้งใหแ้ก่พนกังาน และน าขยะท่ีจดัเก็บภายในบริษทัไป
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงเนน้การแยกวสัดุเหลือใชห้ลงัจากการอุปโภคบริโภคตั้งแต่ตน้ทาง ใหเ้ขา้สู่กระบวนการ รีไซเคิลอยา่ง
ถูกวิธี พร้อมจดักิจกรรมรณรงคก์ระตุน้ใหเ้กิดนิสยัการแยกขยะอยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม ในช่วงท่ีผา่นมา บริษทัยงัไม่มีมาตรการ
ในการบนัทึกและติดตามขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณขยะ ของ เสีย และมลพิษต่างๆ อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีแผนท่ีจะเร่ิมการจดัเก็บขอ้มูล
และติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือตรวจสอบขอ้มูลและวเิคราะห์ผลเก่ียวกบัการจดัการมลพิษดงักล่าวในอนาคต 

 4) การจดัการเพ่ือลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก 

 ในปัจจุบนั บริษทัยงัไม่มีนโยบายในการจดัท าขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อยา่งไรก็ตาม บริษทัอยูร่ะหวา่ง พิจารณา
การเร่ิมจดัท าขอ้มูลดงักล่าว ซ่ึงอาจจะมีการวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินรวมถึงสอบทานและ รับรองท่ีมีความน่าเช่ือถือเพียงพอ 

เพ่ือใชใ้นการวเิคราะห์และหามาตรการในการลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มต่อไป  

 3.4  การจดัการด้านความยัง่ยืนในมติสัิงคม 

 3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานสังคม 

  บริษทัฯ ของเรามีความตั้งใจก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั ฯ 

โดยตลอดมาเพราะเรามีความเช่ือมัน่วา่พลงัของการสร้างสรรคส์ังคมเป็นภารกิจหน่ึงท่ีจะเช่ือมโยงให้บริษทัของเราสามารถยนือยู่
ในสังคมไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ เราจึงให้ความส าคญัดว้ยการใส่ใจดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและให้การสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนสังคม
โดยรวม สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามหลกัคุณธรรมและการแบ่งปันไม่กระท าส่ิงท่ีเป็นผลเสียต่อสังคมทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้ง
กระท าส่ิงท่ีดีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมตามก าลงัความสามารถ 

 ท่ามกลางวกิฤตการณ์โรคระบาดร้ายแรง การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัะธ์ุใหม่(โควดิ-19) ยงัคงต่อเน่ืองมาจาก
ปี 2563 และปี 2564 ไดท้วคีวามรุนแรงมากยิง่ข้ึน ประเทศไทยและทัว่โลกต่างตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ียากล าบากไม่ใช่แค่วกิฤตการณ์
ดา้นสาธารณสุขทัว่โลกเท่านั้น แต่ยงัน าไปสู่วกิฤตทางเศรษฐกิจ และสงัคมคร้ังรุนแรงเป็นประวติัการณ์ไปทัว่โลกอีกดว้ย 

 แต่หากมองแง่ดี การระบาดวงกวา้งของโควดิ -19 ท าใหผู้ค้นทัว่โลกเห็นถึงความส าคญัของการดูแลตวัเองใหห่้างไกลจาก
โรคภยัต่างๆมากข้ึน รวมถึงในภาครัฐ และภาคธุรกิจก็ตระหนกัถึงการต่างการเปล่ียนแปลงและปรับตวัในทุกๆดา้นเพ่ือใหเ้กิดความ
ยัง่ยนืในเชิงรุกต่อไป 

 โดยในปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ยงัคงให้ความส าคญัและเขา้ไปมีบทบาทกบักิจกรรมช่วยสังคมดว้ยความร่วมมือร่วมใจ
ท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมภาคส่วนอยา่งมุ่งมัน่และเพ่ือการพฒันาสังคมให้มีความเติบโตอยา่งยงัยืน (โดยเขา้
ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามกฎระเบียบภายใตม้าตรการควบคุมโรคและขอ้ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 )  

 การพัฒนาส่ิงแวดล้อมแบบยัง่ยืนกับ  “TRASH HERO” โครงการผูพ้ิ ชิตขยะ#3 ส าหรับกิจกรรม “TRASH HERO” 

โครงการผูพิ้ชิตขยะ #3 มีจุดเร่ิมตน้กิจกรรมเม่ือปี 2562 ร่วมกบัลูกบา้นภายในโครงการ ต่างๆของบริษทัฯ โดยการเก็บขยะและปลูก
จิตส านึกในการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคมให้น่าอยู ่สลบัหมุนเวยีนไปทุกโครงการส าหรับปี 2564 ยงัคงจดักิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ
และต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนัโดยก าหนดใหเ้ป็นทุกวนัเสาร์ท่ี 3 ของเดือน 
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 ในปี 2564 น้ี บริษทัฯไดริ้เร่ิมกิจกรรมโครงการขยะแลกยิม้ เพ่ือโครงการสะอาด ปราศจากโรคภยั โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือให้
ลูกบา้นในโครงการมีความรู้เก่ียวกบัขยะประเภทต่างๆ ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากขยะ วธีิการลดปริมาณขยะการคดัแยก การน า
กลบัมาใชใ้หม่ การก าจดัอยา่งถูกวิธี สร้างวินยั รวมทั้งขยะในโครงการมีปริมาณลดลง ท าให้โครงการน่าอยู ่และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี
ดว้ย 

                           

 วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ขดุลอกสระบวั เพ่ือลอกวชัพืชรวมทั้งขยะปฏิกลูต่างๆ ณ บริเวณสโมสรโครงการ
สมัมากรบางกะปิ เพ่ือไม่ใหน้ ้ าในคลองเน่าเสีย และสตัวน์ ้ าท่ีอาศยัอยูใ่นน ้ าไม่ไดรั้บผลกระทบต่อระบบนิเวศวทิยา 

  

 วนัท่ี 7 กนัยายน 2564 บริษทัฯ ไดร่้วมกบัส านกังานสัตวแ์พทยส์าธารณสุข เขตสะพานสูง อ านวยความสะดวกแก่ลูกบา้น
ในโครงการสมัมากรบางกะปิ โดยสามารถน าสตัวเ์ล้ียงเขา้มาในบริการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้(โดยไม่มีค่าใชจ่้าย) 
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 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงิน 100,000 บาท เพ่ือช่วยเหลือนกัเรียน (ขอบชายแดน) จงัหวดัตาก เน่ืองจาก
เป็นพ้ืนท่ีห่างไกลความเจริญ ทุรกนัดาร ตอ้งอาศยัครูหรืออาสาสมคัร เขา้มาท าการสอนหรือให้ความช่วยเหลือ เพ่ือสนบัสนุนให้
เยาวชนไดมี้เคร่ืองมือท่ีจะน าไปพฒันาความคิดสร้างสรรคเ์พ่ือต่อยอดอนาคตของประเทศต่อไป 

 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารโครงการบริษทัฯ ไดต้รวจสอบผูป้ระกอบการร้านอาหารในโครงการ ให้ติดตั้งบ่อดกัไขมนัก่อน
ปล่อยน ้ าเสียลงท่อระบายน ้ า และ เป็นส่วนหน่ึงในการดูแลระบบระบายน ้ าไม่ให้อุดตนัให้ผูป้ระกอบการร้านอาหารติดตั้งบ่อดกั
ไขมนั  

                                             
 เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ไมตรีเช่ือมความสามคัคีภายในโครงการกบัลูกบ้าน บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมท าบุญและ
บริจาคแด่ผูด้้อยโอกาสส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือ คนพิการ เด็กก าพร้า และผูด้้อยโอกาส ณ มูลนิธิหลวงตาน้อย ในวนัท่ี 3-4 
กรกฏาคม 2564 
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 3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสังคม  
 (1) พนกังานและแรงงาน 

 บริษทัปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนตั้งแต่การจา้งงานจนถึงการดูแลพนกังานและบุคลากรเพ่ือใหพ้นกังาน และบุคลากร
ทุกคนเกิดความรู้สึกผกูพนัเป็นครอบครัวเดียวกบัองคก์ร โดยในปี 2564 บริษทัมีการด าเนินการดา้นพนกังานท่ีส าคญั ดงัน้ี  

 การจา้งงาน บริษทัให้ความส าคญัต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบติั โดยเปิดโอกาส ให้
คนทุกเพศทุกวยัสามารถเขา้ท างานในบริษทัตามความสามารถและความเหมาะสมกบัลกัษณะของงาน โดยไม่มีการกีดกั้น ซ่ึงในปี 

2564 บริษทัมีสดัส่วนพนกังานชายหญิงในจ านวนใกลเ้คียงกนั ดงัน้ี 

รายละเอยีด จ านวนพนักงาน (คน) 
ชาย หญิง 

พนกังานประจ า 75 75 

พนกังานผูพิ้การ 1 1 

รวม 76 76 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผูพิ้การจ านวน 2 ราย เป็นพนักงานของบริษัท ซ่ึงทางบริษทัได้ปฏิบัติและมอบสวสัดิการอย่าง
ทดัเทียม เฉกเช่น พนกังานปกติทุกประการ 

 ทั้งน้ี หากพิจารณาจากช่วงอายุของพนักงานในบริษทัในปี 2564 จะเห็นว่าไดส้ัดส่วนของอายุพนักงานในแต่ละช่วงอยู่
ใกลเ้คียงกนั ดงัน้ี  

ช่วงอายุ จ านวน 

ต ่ากวา่ 29 ปี 29 

ช่วงอาย ุ30-39 ปี 58 

ช่วงอาย ุ40-49 ปี 44 

สูงกวา่ 50 ปี 21 

รวม 152 

การฝึกอบรมพนกังาน 

 บริษัทฯ มีแนวทางในการพฒันาบุคลากร โดยมีจุดประสงค์เพ่ือพฒันา บุคลากรในด้านความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังาน และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท างานกบับริษทัในระยะยาว โดยมีความกา้วหนา้ในอาชีพ บริษทัไดจ้ดัให้มี
การจดัอบรมทั้งใน และนอกสถานท่ีอยา่งสม ่าเสมอ บริษทัฯ ไดมี้การจดัท าแผนการฝึกอบรมข้ึนทุกปีโดยจะส ารวจความตอ้งการใน
การฝึกอบรมของบุคลากรทุกระดบัในแต่ละฝ่าย และจะค านึงถึงการจดัการฝึกอบรมให้เหมาะสมกบังานในแต่ละสายงาน โดยจะมี
การฝึกอบรมใน หลกัสูตรปกติและโครงการพิเศษส าหรับพนกังานทัว่ไปและผูบ้ริหาร บริษทัฯ มีนโยบายและมุ่งมัน่ในการส่งเสริม
และพฒันาศกัยภาพ ของพนกังานในทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือความเจริญเติบโตโดยรวม ของบริษทัและเสริมสร้างศกัยภาพใหแ้ก่
บุคลากรเพ่ือใหมี้ความรู้ ความสามารถพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงในทุกมิติท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัฯ ซ่ึงในปีท่ีผ่านมาจึงไดมี้การจดัอบรม
ตามหลกัสูตร จ านวน 9 หลกัสูตร โดยบริษทัสามารถปฎิบติัตาม ประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน เร่ือง 

หลงัเกณฑข์องผูป้ระกอบกิจการท่ีไม่ตอ้งส่งเงินสมทบเขา้กองทุนพฒันาฝีมือแรงงาน ส าหรับปี พ.ศ. 2564 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของพนักงานทุก
ระดบั ซ่ึงผูป้ฏิบติังานทุกคนของบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บความปลอดภยั มีสุขภาพอนามยัท่ีดี ภายใตส้ภาพการท างาน และส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีดี และจดัหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ี้มีสภาพปลอดภยั จดักิจกรรม ต่างๆ เพ่ือให้ความรู้รวมถึงการปลูกฝังจิตส านึกให้พนกังานทุกคน
ในดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มแก่พนกังาน เช่น  
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ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม -   รณรงคใ์หล้ดการใชถุ้งพลาสติก ส่งเสริมใหใ้ชถุ้งผา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  

 -  รณรงคใ์หใ้ชร้ถโดยสารแทนการรถส่วนตวั 

 -  รณรงค์ให้ประหยดัพลงังาน เช่นปิดไฟช่วงพกัเท่ียง ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์
ทุกคร้ังท่ีพกัการใชง้าน การเปิดแอร์อุณหภูมิ 25 องศา ปิดสวิตช์ไฟเม่ือไม่ใช้
งาน การใชบ้นัไดแทนลิฟต ์

 -  รณรงค์ให้ประหยดัทรัพยากรภายในส านักงาน เช่น เก็บไฟล์งานโดยการ
สแกนงานแทนการใชก้ระดาษ ส่งเมลแ์ทนการส่งเอกสาร ปรินทสี์เท่าท่ีจ าเป็น 

 -  การประชุมระหว่างพนักงานในองค์กร และกับบุคคลภายนอก ปัจจุบันใช ้

VDO Conference มากข้ึน เพ่ือความสะดวก ลดเวลา และลดการสร้างมลพิษ
จากการเดินทาง 

ความปลอดภัย  อาชีวอน ามัย  และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

  

-  จดัใหมี้การอบรมการดบัเพลิงขั้นตน้ ประกอบดว้ยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั 
รวมถึงการประชุมช้ีแจงและซักซ้อมผูท่ี้เก่ียวขอ้งเร่ืองแผนการดบัเพลิงและ
วิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ แผนการอพยพหนีไฟ การคน้หา
และช่วยเหลือ เคล่ือนยา้ยผูป้ระสบภยั โดยการจ าลองเหตุการณ์ และฝึกซอ้ม
เสมือนเหตุการณ์จริง 

 -  จดักิจกรรม Big Cleaning พร้อมกนัทุกโครงการ  
 -  จดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่พนกังานทุกคน 

 -  จดัใหมี้การท างานท่ีบา้น (work from home) ในช่วงโรคระบาด COVID 19 

รวมถึงการส่งเสริมใหค้วามรู้แก่ผูป้ฏิบติังานใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบ เพราะถือวา่บุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าสูงสุดขององคก์ร 

ส าหรับปี 2564 สถิติการลาป่วย 555 วนั การลากิจ 248 วนั การลาคลอด 178 วนั (ค านวนเฉพาะพนักงานหญิง) การลาบวช 0 วนั 
(ค านวนเฉพาะพนกังานชาย) และการเกิดอุบติัเหตุในงาน จ านวน 1 ราย  

 ความผกูพนัของพนกังาน 

 ในปี 2564 บริษทัมีกิจกรรมพฒันาความผกูพนัของพนกังาน ดงัน้ี 

 การจดัโครงการถุงผา้เติมใจ เพ่ือส่งความห่วงใยผ่านกล่องเติมใจ โดยให้ทุกคนแต่งแตม้ถุงผา้ของตวัเองตาม
สไตล ์จะใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีท่ีบา้นตกแต่งเพ่ิมเติมก็ได ้ไม่มีขอ้จ ากดั เพ่ือลุน้ของรางวลั 

 ประสานงานหาช่องทางลงทะเบียนจองฉีดวคัซีนโควิด-19 ฟรี และช่องทางประสานหาเตียง และรถพยาบาล 
ส าหรับใหแ้ก่พนกังานท่ีติดเช้ือโควดิ – 19    

 (2) ลูกคา้ 

 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ให้ลูกคา้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดเร่ิมตั้งแต่การให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเพียงพอต่อการตดัสินใจส่งมอบ
สินคา้ท่ีมีคุณภาพ และบริการท่ีดีรวมทั้งจดัใหมี้ระบบ และช่องทางใหลู้กคา้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้ และบริการ 

 (3) ชุมชนและสงัคม 

 บริษทัด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให้ความส าคญักบัการลดผลกระทบ ส่ิงแวดลอ้มและ
หลีกเล่ียงการด าเนินงานท่ีอาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบส านกังานและโครงการ ในปี 2564 ไม่พบขอ้
ร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นดา้นสงัคมหรือส่ิงแวดลอ้ม 
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4. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ   
  ภาพรวมของผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 

ในปี 2564 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 1,442 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 ซ่ึงมีรายไดร้วมเท่ากบั 1,701 ลา้นบาท  
คิดเป็นร้อยละ 15.23 โดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ 1,241 ลา้นบาท รายไดก้ารใหเ้ช่า 97 ลา้นบาท รายไดค้่าบริการ 
87 ลา้นบาท รายไดอ่ื้น 17 ลา้นบาท ส่งผลให้มีก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ส าหรับปี เท่ากบั 42 ลา้นบาท คิดเป็นก าไร
ต่อหุ้นเท่ากบั 0.07 บาท โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์เปิดขายทั้งหมด 

10 โครงการ ณ ส้ินปี 64  มียอดขายรอโอน (Backlog) รวมมูลค่าประมาณ 133 ลา้นบาท 

                 ผลการด าเนินงานปี 2564  

  รายได้     
  บริษทัฯ มีนโยบายการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ม่ือกลุ่มบริษทัไดมี้การโอนอ านาจควบคุมใน
สินคา้ให้กบัลูกคา้แลว้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง กล่าวคือเม่ือมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยแ์สดง
ตามมูลค่าท่ีไดรั้บหักดว้ยส่วนลดและค่าใชจ่้ายท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายแทนให้แก่ลูกคา้ โดยในปี 2562 – 2564  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มี
รายไดแ้ยกตามโครงสร้างรายไดด้งัน้ี      

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้
        รายไดจ้ากการขายบา้น 1,241           86.06% 1,489           87.54% 1,675           72.76%

        รายไดจ้ากการขายหอ้งชุด -               0.00% 2                  0.12% 128              5.56%

        รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 97                6.73% 96                5.64% 107              4.65%

        รายไดค้า่บริการ 87                6.03% 81                4.76% 157              6.82%

        รายไดอ่ื้น 17                1.18% 33                1.94% 235              10.21%

รวมรายได้ 1,442           100.00% 1,701           100.00% 2,302           100.00%

ประเภทรายได้
2564 2563 2562

 
  ส าหรับปี 2562-2564 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ท่ากบั 1,803 ลา้นบาท 1,491 

ลา้นบาท และ 1,241 ลา้นบาทตามล าดบัเม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ปี 2563 รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยล์ดลงคิดเป็นร้อยละ 
17.30  และปี 2564 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยล์ดลงคิดเป็นร้อยละ 16.77 โดยในปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้าก
การขายบา้น และหอ้งชุด คิดเป็นร้อยละ 72.76  และร้อยละ 5.56  ของรายไดร้วม ตามล าดบั ส าหรับปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย
มีรายไดจ้ากการขายบา้น และหอ้งชุด คิดเป็นร้อยละ 87.54  และร้อยละ 0.12  ของรายไดร้วม ตามล าดบั และส าหรับปี 2564 บริษทัฯ 
และบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายบา้น คิดเป็นร้อยละ 86.06 ของรายไดร้วม ซ่ึงรายไดจ้ากการขาย ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการ
พฒันาท่ีดิน และก่อสร้าง อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย รับรู้รายได้จากการขายท่ีดินบ้าน และอาคารชุด เม่ือบริษทัฯ ไดท้ าการโอน
กรรมสิทธ์ิแก่ผูซ้ื้อเรียบร้อยแลว้     
  รายได้จากการขายหลกัของบริษทั มาจากการจ าหน่ายโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ืออยู่อาศยัแนวราบ  และมี
รายได้พ้ืนท่ีเช่าเป็นอีกธุรกิจท่ีส าคญัของ บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ด าเนินธุรกิจหลกัด้าน
ศูนยก์ารคา้ชุมชน (Community mall) มี 3 โครงการ มีรายไดห้ลกัจะเป็นรายไดจ้ากการใหเ้ช่า และรายไดค้่าบริการ ในปี 2562 บริษทั
ยอ่ยดงักล่าวไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าระยะยาวกบัผูแ้ทนของทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์ห้เช่าช่วงท่ีดินและให้
เช่าอาคารและส่วนควบอาคารของโครงการสมัมากรเพลสรังสิต  โครงการสมัมากรเพลสรามค าแหง (เวสต)์ และโครงการสัมมากร
เพลส ราชพฤกษ ์เป็นระยะเวลา 30 ปี  นอกจากน้ียงัด าเนินธุรกิจพ้ืนท่ีเช่าตลาดนดัในนามตลาดสมัมากร เมืองเอก   
  เม่ือพิจารณาตารางแสดงโครงสร้างของรายไดข้องกลุ่มบริษทั  พบวา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขาย
อสงัหาริมทรัพยล์ดลงอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2562 ถึงปี 2564  เน่ืองจากโครงการท่ีเปิดขายในปี 2564 ส่วนใหญ่โครงการอยูร่ะหวา่งการ
ก่อสร้าง จากสถานการ์ณการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อการก่อสร้างล่าชา้ และส่งผลกระทบท า
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ให้ลูกคา้เขา้เยี่ยมชมโครงการลดลงสอดคลอ้งกบัสถานการณ์โดยรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย ์ ท าให้ยอดโอนบา้นในระหวา่งปี
ลดลงจากปีก่อนหนา้   

  ส าหรับรายไดอ่ื้น ในปี 2562-2564 ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดอ่ื้น เท่ากบั 235 ลา้นบาท 33 ลา้นบาท 
และ 17 ลา้นบาท ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ปี 2653 รายไดอ่ื้นลดลงคิดเป็นร้อยละ 85.96  และปี 2564 รายไดอ่ื้นลดลงคิด
เป็นร้อยละ 48.48  เป็นผลมาจากเม่ือปี 2562 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ด าเนินการท าสัญญาโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน
กบัลูกคา้รายหน่ึง ซ่ึงไดมี้การปฏิบติัตามสัญญาเรียบร้อยแลว้  ส่งผลให้บริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากสัญญาโอนสิทธิและหน้าท่ีดงักล่าว
จ านวน 196 ลา้นบาท และในระหวา่งปี บริษทัฯ ไดรั้บโอนอาคารและส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดท่ีอยูบ่นท่ีดินใหเ้ช่ามาเป็นกรรมสิทธ์ิของ
บริษทัฯตามราคายติุธรรมในฐานะผูใ้ห้เช่าตามสัญญาเช่าท่ีดินโดยผูเ้ช่าไดเ้ขา้ท าสญัญาประนีประนอมยอมความ เน่ืองจากผูเ้ช่าผิด
นดัช าระหน้ีตามสัญญาเช่า  ท าให้บริษทัมีรายไดจ้ากการยกเลิกสัญญาเช่าและรับโอนอาคารดงักล่าว รวมเป็นเงินจ านวน 27 ลา้น
บาท  ในปี 2563 บริษทัไดเ้ขา้ด าเนินการท าสญัญาโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบัลูกคา้รายหน่ึง ท าให้บริษทัมี
รายไดจ้ากการท าสญัญาโอนสิทธิดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 25 ลา้นบาท  ส่วนในปี 2564 บริษทั ไดด้ าเนินการปรับปรุงรายการหน้ีสิน
คงคา้งและไม่ไดเ้ป็นคู่คา้กนันานเกินกวา่ 2 ปี ท าใหบ้ริษทัฯมีรายไดจ้ากการปรับปรุงรายการทางบญัชีดงักล่าวจ านวน 5 ลา้นบาท   
  ต้นทุนขาย 

  บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีนโยบายการบญัชีรับรู้ตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดินโดยการปันส่วนตน้ทุนการพฒันา
ทั้งหมดท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของแต่ละโครงการ (โดยค านึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแลว้ดว้ย)  ใหก้บับา้นพร้อมท่ีดินท่ีขายตามอตัราส่วน
พ้ืนท่ีท่ีขายของแต่ละโครงการ  และรับรู้เป็นตน้ทุนขายตามอตัราส่วนพ้ืนท่ีท่ีขายของแต่ละโครงการ โดยตน้ทุนขายของบริษทัฯ 

และบริษทัย่อยประกอบดว้ยตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน ตน้ทุนค่าก่อสร้างและพฒันาสาธารณูปโภคส่วนกลาง ตน้ทุนการกู้ยืมเงิน  

รวมถึงตน้ทุนของสินคา้อ่ืนท่ีกลุ่มบริษทัไดส่้งมอบให้กบัลูกคา้ตามสัญญา เช่น เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองตกแต่ง ซ่ึงถือเป็นส่วนควบ
ของบา้นหรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัท่ีส่งมอบ ส่วนค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการ
โอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย 

  ส าหรับปี 2562-2564 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพยเ์ท่ากบั  1,414 ลา้นบาท 1,158 ลา้น
บาท และ 953 ลา้นบาท ตามล าดบั  เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ปี 2563 ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพยล์ดลงคิดเป็นร้อยละ 18.10  และปี 
2564 ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพยล์ดลงคิดเป็นร้อยละ 17.70  ซ่ึงเป็นการลดลงไปในทิศทางเดียวกนักบัรายไดโ้ดยในปี 2562-2564  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนจากการขายบา้น และหอ้งชุด คิดเป็นร้อยละ 61.40 ร้อยละ 68.03 และร้อยละ 66.09 ของรายไดร้วม 
ตามล าดบั ทั้งน้ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการวางแผนงานก่อสร้างก่อสร้างและควบคุมตน้ทุนการพฒันาสาธารณูปโภคส่วนกลาง 

และการซ่อมแซมใหรั้ดกมุมากยิง่ข้ึนทุกโครงการ     

  ก าไรขั้นต้น 

  ปี 2562-2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 460 ลา้นบาท และ 371 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็น
อตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 22.25 และร้อยละ 22.22 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นอตัราท่ีลดลงเน่ืองจากในช่วง 2 ปีดงักล่าว บริษทัมีแผนเร่ง
ระบายสินคา้พร้อมขายในบางโครงการส าหรับปี 2564 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 337 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไร
ขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 23.66 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนสาเหตุหลกัเน่ืองจากการขายบา้นโครงการใหม่มากกวา่ปีก่อน 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

  ค่าใชจ่้ายในการขาย ปี 2562 และปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายจ านวน 159 ลา้นบาทและ 
129 ลา้นบาท ตามล าดบั มีสัดส่วนต่อรายไดร้วมคิดเป็นร้อยละ 6.91 และ 7.60  ตามล าดบั ส าหรับปี 2564 มีค่าใชจ่้ายในการขาย
จ านวน 116 ลา้นบาท  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนลดลงเป็นจ านวนเงิน 13 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.08  เกิดจากค่าใชจ่้าย
ในการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน บา้น และอาคารชุดท่ีลดลงตามยอดการรับรู้รายไดท่ี้ลดลงจากปีก่อน     
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  ค่าใชจ่้ายในการบริหารปี 2562 และปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 219 ลา้น
บาท  และ183 ลา้นบาท ตามล าดบั มีสัดส่วนต่อรายไดร้วมคิดเป็นร้อยละ 9.53 และ10.74 ตามล าดบั  และในปี 2564 มีค่าใชจ่้ายใน
การบริหารจ านวน 157 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนลดลงเป็นจ านวนเงิน 26 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 14.21  

  ในปี 2562 บริษทัฯ ไดท้ าการร้ือถอนอาคารให้เช่าเดิม  เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีด าเนินงาน  ท าให้เกิดผลขาดทุนจาก
การตดัจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจ านวน 41 ลา้นบาท  ช่วงส้ินปี 2563 บริษทัย่อย ตั้งดอ้ยค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการ
ลงทุนจ านวน  10 ลา้นบาท เน่ืองจากวางแผนขยายธุรกิจพ้ืนท่ีเช่าตลาดสมัมากร เมืองเอกเฟส2  ช่วงตน้ปี 2564   

  ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงนิ 

  ค่าใชจ่้ายตน้ทุนทางการเงิน ประกอบไปดว้ย ดอกเบ้ียเงินกูย้มืเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ  ดอกเบ้ียจาก
การท าสัญญาเช่าทางการเงิน ดอกเบ้ียจ่ายจากการกูย้ืมเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างโครงการต่างๆ ซ่ึงส่วนหน่ึงถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนการ
พฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ และค่าธรรมเนียมธนาคาร  โดยในปี 2562-2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายตน้ทุนทาง
การเงินจ านวน 73 ลา้นบาท และ 42 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนเทียบกบัรายไดร้วมอยู่ท่ีร้อยละ 3.18 และร้อยละ 2.47  

ตามล าดบั ในขณะท่ีปี 2564 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายตน้ทุนทางการเงินจ านวน 30 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับ
รายได้รวมอยู่ท่ีร้อยละ 2.08 ทั้ งน้ี ค่าใช้จ่ายตน้ทุนทางการเงินท่ีลดลงเป็นผลมาจากเงินกู้ยืมเพ่ือพฒันาโครงการในระหว่างปี  

ดอกเบ้ียส่วนใหญ่จะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์

  ก าไรสุทธิ 

  เม่ือพิจารณาผลประกอบการสุทธิของบริษทัฯ และบริษทัย่อยพบว่า ในปี 2562-2563 บริษทัมีผลประกอบการ
ก าไรส าหรับปี (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ) เท่ากบั 79 ลา้นบาท และ 41 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราส่วนเม่ือเทียบกบั
รายไดร้วมอยูท่ี่ร้อยละ 3.42 และร้อยละ 2.38  ตามล าดบั  ส าหรับปี 2564 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีผลประกอบการก าไรส าหรับปี  

(ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ) เท่ากบั 42 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนเม่ือเทียบกบัรายไดร้วมอยูท่ี่ร้อยละ 2.92 

  อตัราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 

  เม่ือพิจารณาอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นในช่วง 3 ปี พบวา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีอตัราผลตอบแทนของผู ้
ถือหุน้ระหวา่งปี 2562-2564 อยูท่ี่ร้อยละ 3.29 ร้อยละ 1.73 และร้อยละ 1.77 ตามล าดบั  
   การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ  

   สินทรัพย์ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 5,540 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 เป็น
จ านวนเงิน 955 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.89 โดยหลกัๆเพ่ิมมาจาก ท่ีดินรอการพฒันาเพ่ิมข้ึน จ านวน 915 ลา้นบาท ทั้ งน้ี
สินทรัพยห์ลกัของบริษทั ประกอบดว้ย ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์2,167 ลา้นบาท ท่ีดินรอการพฒันา 1,565 ลา้น
บาท และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 965 ลา้นบาท  คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพยร์วมอยูท่ี่รัอยละ 39.11 ร้อยละ 28.24 และร้อยละ 
17.42 ตามล าดบั 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 5,445 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เป็น
จ านวนเงิน 95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.71 ทั้ งน้ีสินทรัพย์หลักของบริษัท ประกอบด้วย ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย ์1,608 ลา้นบาท  ท่ีดินรอการพฒันา 2,242 ลา้นบาท และอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  943 ลา้นบาทคิดเป็น
สดัส่วนต่อสินทรัพยร์วมอยูท่ี่รัอยละ 29.54  ร้อยละ 41.18 และร้อยละ 17.32  ตามล าดบั 

  และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วมเท่ากับ 5,732 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 

2563 เป็นจ านวนเงิน 287 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.27 โดยหลกัๆเพ่ิมมาจาก สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึน จ านวน 

369  ลา้นบาท ทั้งน้ีสินทรัพยห์ลกัของบริษทั ประกอบดว้ย ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์1,351 ลา้นบาท  ท่ีดินรอการ
พฒันา 2,372 ลา้นบาท และอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  933 ลา้นบาท  คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วมอยูท่ี่ร้อยละ 23.57  ร้อย
ละ 41.38 และร้อยละ 16.27  ตามล าดบั  



27

 

 

 

  หนีสิ้น 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมเท่ากบั 3,028 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 เป็น
จ านวนเงิน 942 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.16 โดยหลกัๆเพ่ิมมาจาก ค่าเช่ารับล่วงหนา้จากการท่ีบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่า
ระยะยาวกบัผูแ้ทนของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์ห้เช่าช่วงท่ีดินและให้เช่าอาคารและส่วนควบอาคาร
ไดรั้บค่าเช่าล่วงหนา้ตามสัญญา 30 ปี จ านวน 1,026 ลา้นบาท ในขณะเดียวกนับริษทัยอ่ยก็ตอ้งส่งมอบเงินประกนัการเช่าของลูกคา้
คืนใหก้บักองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนจ านวน 36 ลา้นบาท ทั้งน้ีหน้ีสินหลกัของบริษทั ประกอบดว้ย ค่าเช่ารับล่วงหนา้-สุทธิจากส่วนท่ี
รอรับรู้เป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปีจ านวน 992 ลา้นบาท ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจ านวน 648 ลา้นบาท  
และเงินกูย้ืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี จ านวน 557 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกบัหน้ีสินรวมและ
ส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่รัอยละ 17.90 ร้อยละ 11.71 และร้อยละ 10.05 ตามล าดบั    
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหน้ีสินรวมเท่ากบั 2,935 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เป็น
จ านวนเงิน 93 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.07  ทั้งน้ีหน้ีสินหลกัของบริษทั ประกอบดว้ย  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
สถาบนัการเงินจ านวน 544 ลา้นบาท  ค่าเช่ารับล่วงหนา้-สุทธิจากส่วนท่ีรอรับรู้เป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปีจ านวน 957  ลา้นบาท และ
เงินกูย้มืระยาว-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี จ านวน 986  ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัหน้ีสินรวมและส่วนของ
ผูถื้อหุน้อยูท่ี่รัอยละ 9.99 ร้อยละ 17.58 และร้อยละ 18.11 ตามล าดบั  
  และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมเท่ากบั 3,192 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 
เป็นจ านวนเงิน 257 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.76  โดยหลกัๆเพ่ิมมาจากเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 602 ลา้นบาท  กูย้มืเงินระยะ
สั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 121 ลา้นบาท  แต่ในระหวา่งปีก็มีการคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจ านวน 451 ลา้นบาทดว้ย
เช่นกนั  ทั้ งน้ีหน้ีสินหลกัของบริษทั ประกอบดว้ย  ค่าเช่ารับล่วงหน้า-สุทธิจากส่วนท่ีรอรับรู้เป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปีจ านวน 923  
ลา้นบาท  และเงินกูย้มืระยาว-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  จ านวน 1,497  ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัหน้ีสิน
รวมและส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ร้อยละ 16.10 และร้อยละ 26.11 ตามล าดบั 

  โดย ณ วนัส้ินปี 2562-2564 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
รวมกับเงินกูย้ืมระยะยาว เป็นจ านวน 1,241 ลา้นบาท  1,575 ลา้นบาท และ 1,726  ลา้นบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับ
หน้ีสินรวมอยูท่ี่ร้อยละ 40.98 ร้อยละ 53.66 และร้อยละ 54.07  ตามล าดบั ทั้ งน้ีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั
การเงินรวมกบัเงินกูย้ืมระยะยาวหลกัของบริษทั ประกอบดว้ย ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีมีจ านวน 

648  ลา้นบาท   45 ลา้นบาท และ 136  ลา้นบาท  ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัหน้ีสินรวมอยูท่ี่รัอยละ 21.40 ร้อยละ 1.53 และ
ร้อยละ 4.26  ตามล าดบั  โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีวตัถุประสงคใ์นการกูย้มืเงินเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือกูม้าเพ่ือใชใ้น
การพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ ตามแผนงานพฒันาโครงการ โดยท่ีบริษทัฯจดจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัฯ เป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯ  ท่ีผา่นมาบริษทัฯไดมี้การจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม
ตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุในสญัญาเงินกูน้ั้นๆ   
  ส่วนของผู้ถือหุ้น 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2562-2564 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 2,512 ลา้นบาท 2,510 ลา้น
บาท และ 2,541 ลา้นบาท ตามล าดบั 

  การจ่ายปันผล 

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ก าหนดไวว้า่ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณ
ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการหกัเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หัก
ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2562-2563 
บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท และ 0.03 บาท ตามล าดบั รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจ านวน 58 ลา้น
บาท และ 19 ลา้นบาท ตามล าดบั  และเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2565 มีมติให้
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เสนอต่อท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเพ่ืออนุมติัเร่ืองการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2654 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุน้ละ 

0.04 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจ านวน 26 ลา้นบาท  

   สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยห์มุนเวียนรวมจ านวน 1,906 ลา้นบาท มีหน้ีสินหมุนเวียน
รวมจ านวน 648 ล้านบาท ท าให้มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.94 เท่า ทั้ งน้ีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564  เท่ากบั 67 ลา้นบาท  ลดลงจากกิจกรรมต่าง ๆ จ านวน 20  ลา้นบาทดงัน้ี 

- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน  249 ลา้นบาท  รายการหลกัเกิดจากเงินสดรับจากการโอน
โครงการอสงัหาริมทรัพย ์

- กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 506 ลา้นบาท รายการหลกัเกิดจากเงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในสินทรัพยท์าง
การเงินหมุนเวยีนอ่ืน และซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 

- กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 237 ลา้นบาท รายการหลกัเกิดจากเงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน  
โครงสร้างเงนิลงทุน 

 อตัราส่วนหน้ีสินต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2562-2564  มีค่าเท่ากบั 1.21 เท่า 1.17 เท่า  

และ 1.26  เท่า ตามล าดบั กลุ่มบริษทัสามารถด ารงไวซ่ึ้งอตัราส่วนทางการเงินตามเง่ือนไขของวงเงินกูห้ลกัของกลุ่มบริษทัท่ีจะตอ้ง
คงไวซ่ึ้งอตัราส่สวนหน้ีสินต่อทุนตามค านิยามและเง่ือนไขสญัญาเงินกู ้
 ภาระผูกพนั 

 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

- กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาจา้งส ารวจ ออกแบบ และก่อสร้างโครงการของกลุ่มบริษทัท่ีตอ้งจ่ายช าระใน
อนาคต  โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562-2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัจ านวน 31 ลา้นบาท 123 ลา้นบาท  และ 108  ลา้น
บาท  ตามล าดบั 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562-2564 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 509  

ลา้นบาท 151 ลา้นบาท และ 153 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ภาระผูกพนัการค า้ประกนั 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562-2564  กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทัเพ่ือค ้าประกนัการ
ใช้ไฟฟ้าและการจัดให้มีสาธารณูปโภคเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 405 ลา้นบาท  386 ลา้นบาท และ 464 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562-2564 บริษทัฯ ไดค้  ้าประกนัเงินกูย้มืและวงเงินสินเช่ือจากธนาคารของบริษทัยอ่ยในวงเงิน 634 

ลา้นบาท  
ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

งบการเงนิ 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

จากรายงานของผูส้อบบญัชีในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา (2562-2564) ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขโดย
มีความเห็นวา่งบการเงินรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แสดงฐานะการเงินรวม และฐานะ
ทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั  ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการของบริษทักระแสเงินสดรวม และ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการของบริษทั  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 - 2564      

งบแสดงฐานะการงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ
             สินทรัพย์
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 67,111,558       1.17% 87,832,614       1.61% 86,371,719       1.56%

     เงินลงทุนชัว่คราว -                  0.00% 271,061,597     4.89%

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 38,787,123       0.68% 115,648,511     2.12% 34,084,336       0.62%

     เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,000,000         0.09% 5,000,000         0.09% -                  0.00%

     ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 1,351,333,052  23.57% 1,608,400,497  29.54% 2,166,732,968  39.11%

     เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา 700,000           0.01% 839,214           0.02% 8,941,814         0.16%

     เงินมดัจ าจ่ายค่าท่ีดิน 71,756,800       1.25% 34,900,000       0.64% 54,900,000       0.99%

     สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 369,109,925     6.44% -                  0.00% -                  0.00%

     สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 1,962,404         0.03% 6,334,055         0.12% 7,023,667         0.13%

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,905,760,862  33.25% 1,858,954,891  34.14% 2,629,116,101  47.46%

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
     เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 75,136,759       1.31% 486,000           0.01% 1,478,100         0.03%

     สินทรัพยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน 123,323,500     2.15% 111,813,000     2.05% 0.00%

     เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                  0.00% -                  0.00% 153,250,800     2.77%

     ท่ีดินรอการพฒันา 2,371,872,303  41.38% 2,242,094,665  41.18% 1,564,506,036  28.24%

     สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 104,154,767     1.82% 100,198,607     1.84% -                  0.00%

     อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 932,838,458     16.27% 943,288,955     17.32% 965,193,061     17.42%

     อาคารและอุปกรณ์ 47,903,196       0.84% 13,541,406       0.25% 16,017,942       0.29%

     สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 9,953,050         0.17% 8,718,611         0.16% 8,163,455         0.15%

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27,208,786       0.47% 29,809,238       0.55% 25,048,882       0.45%

     ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย รอขอคืน 109,304,497     1.91% 107,276,668     1.97% 96,111,450       1.73%

     สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 24,902,462       0.43% 28,708,390       0.53% 81,201,370       1.47%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,826,597,778  66.75% 3,585,935,540  65.86% 2,910,971,096  52.54%

รวมสินทรัพย์ 5,732,358,640  100.00% 5,444,890,431  100.00% 5,540,087,197  100.00%

25622564 2563
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งบแสดงฐานะการงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ
หนีสิ้นหมุนเวยีน
   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 93,116,596       1.62% 544,200,000     9.99% 35,000,000       0.63%

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 177,043,321     3.09% 152,180,487     2.79% 152,036,448     2.74%

   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 139,200,000     2.43% 18,130,000       0.33% 200,000,000     3.61%

   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืน -                  0.00% -                  0.00% 246,350,443     4.45%

   เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 33,810,575       0.59% 42,908,263       0.79% 34,097,378       0.62%

   ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 136,278,272     2.38% 44,892,656       0.82% 648,473,553     11.71%

   เงินประกนัการเช่ารับท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9,161,197         0.16% 9,737,721         0.18% 9,753,021         0.18%

   ค่าเช่ารับล่วงหนา้ส่วนท่ีรอรับรู้เป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปี 34,286,672       0.60% 34,286,672       0.63% 34,286,672       0.62%

   ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12,415,854       0.22% 9,134,352         0.17% 802,913           0.01%

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 769,504           0.01% 40,184             0.00% 25,327,313       0.46%

   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 11,536,535       0.20% 9,787,022         0.18% 32,512,227       0.59%

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 647,618,526     11.30% 865,297,357     15.89% 1,418,639,968  25.61%

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
   เงินรับล่วงหนา้ตามสัญญาโอนสิทธิและหนา้ท่ีตาม
        สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน -                  0.00% -                  0.00% 24,936,000       0.45%

   ค่าเช่ารับล่วงหนา้-สุทธิจากส่วนท่ีรอรับรู้เป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปี 923,159,438     16.10% 957,446,110     17.58% 991,732,782     17.90%

   เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,496,892,198  26.11% 986,244,952     18.11% 557,045,925     10.05%

   หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 96,725,627       1.69% 92,387,248       1.70% 1,070,147         0.02%

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15,910,888       0.28% 21,085,416       0.39% 19,329,787       0.35%

   เงินประกนัการเช่ารับ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5,941,007         0.10% 6,389,563         0.12% 5,491,759         0.10%

   หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                  0.00% 850,069           0.02% 2,276,200         0.04%

   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 5,434,957         0.09% 5,434,957         0.10% 7,454,224         0.13%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,544,064,115  44.38% 2,069,838,315  38.01% 1,609,336,824  29.05%

รวมหนีสิ้น 3,191,682,641  55.68% 2,935,135,672  53.91% 3,027,976,792  54.66%

ส่วนของผู้ถือหุ้น
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแลว้ 641,800,446 11.20% 641,800,446 11.79% 641,800,446 11.58%

   ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 636,258,408 11.10% 636,258,408 11.69% 636,258,408 11.48%

   ก าไรสะสม
        จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 64,180,303 1.12% 64,180,303 1.18% 64,180,303 1.16%

        ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  1,126,636,700 19.65% 1,099,164,784 20.19% 1,118,407,411 20.19%

   องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -20,442,648 -0.36% -30,479,804 -0.56% -                  0.00%

   ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบ.ย่อย -67,017,264 -1.17% -67,017,264 -1.23% -67,017,264 -1.21%

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,381,415,945 41.54% 2,343,906,873 43.05% 2,393,629,304 43.21%

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 159,260,054     2.78% 165,847,886     3.05% 118,481,101     2.14%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,540,675,999 44.32% 2,509,754,759 46.09% 2,512,110,405 45.34%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,732,358,640 100.00% 5,444,890,431 100.00% 5,540,087,197 100.00%

2564 2563 2562
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31  ธันวาคม บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ
รายได้
        รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,240,757,136  86.07% 1,490,718,928  87.61% 1,802,836,236  78.31%

        รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 96,541,463       6.70% 96,507,361       5.67% 106,686,412     4.63%

        รายไดค้่าบริการ 86,824,676       6.02% 81,397,208       4.78% 157,075,214     6.82%

        รายไดอ่ื้น
            รายไดจ้ากการโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน -                  0.00% 24,936,000       1.47% -                  0.00%

            ก าไรจากการโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน -                  0.00% -                  0.00% 196,482,572     8.53%

            รายไดจ้ากการยกเลิกสัญญาเช่า -                  0.00% -                  0.00% 14,571,429       0.63%

            รายไดจ้ากการรับโอนอาคารใหเ้ช่า -                  0.00% -                  0.00% 12,014,212       0.52%

            อ่ืน ๆ 17,460,125       1.21% 7,938,612         0.47% 12,429,613       0.54%

รวมรายได้ 1,441,583,400  100.00% 1,701,498,109  100.00% 2,302,095,688  100.00%

ค่าใช้จ่าย
    ตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 952,787,250     66.09% 1,157,579,099  68.03% 1,413,555,873  61.40%

    ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า 35,713,850       2.48% 40,728,912       2.39% 45,077,804       1.96%

    ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ 98,654,096       6.84% 99,493,050       5.85% 148,120,849     6.43%

   ค่าใชจ่้ายในการขาย 116,275,974     8.07% 129,334,904     7.60% 159,062,871     6.91%

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 157,270,748     10.91% 172,844,482     10.16% 178,351,390     7.75%

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่า/ตดัจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 207,239           0.01% 9,885,985         0.58% 40,913,284       1.78%

รวมค่าใช้จ่าย 1,360,909,157  94.40% 1,609,866,432  94.61% 1,985,082,071  86.23%

ก าไรจากการด าเนินงาน 80,674,243       5.60% 91,631,677       5.39% 317,013,617     13.77%

รายไดท้างการเงิน 345,925           0.02% 48,505             0.00% 351,207           0.02%

ตน้ทุนทางการเงิน 30,012,192       2.08% 42,085,061       2.47% 73,321,695       3.18%

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 51,007,976 3.54% 49,595,121 2.91% 244,043,129 10.60%

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15,451,159       1.07% 10,674,813       0.63% 51,639,209       2.24%

ก าไรส าหรับปี 35,556,817 2.47% 38,920,308 2.29% 192,403,920 8.36%

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
     -  สุทธิจากภาษีเงินได้ 4,576,176 0.32% -706,419 -0.04% -1,111,356 -0.05%

ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนในหน่วยทรัสตท่ี์วดัมลูค่าดว้ย
    มลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -  สุทธิจากภาษีเงินได้ 10,037,156 -30,479,804

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 14,613,332 1.01% -31,186,223 -1.83% -1,111,356 -0.05%

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 50,170,149 3.48% 7,734,085 0.45% 191,292,564 8.31%
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31  ธันวาคม บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ
การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 42,145,549 2.92% 40,553,838 2.38% 78,794,508 3.42%

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัย่อย (6,588,732)       -0.46% (1,633,530)       -0.10% 113,609,412     4.94%

35,556,817 2.47% 38,920,308 2.29% 192,403,920 8.36%

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 56,758,881 3.94% 9,367,615 0.55% 77,683,152 3.37%

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัย่อย (6,588,732)       -0.46% (1,633,530)       -0.10% 113,609,412     4.94%

50,170,149 3.48% 7,734,085 0.45% 191,292,564 8.31%

ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
     ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.07                 0.06                 0.12                 
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งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31  ธันวาคม
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
   ก าไรก่อนภาษี 51,007,976            49,595,121            244,043,129          

   รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษี
        เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
        ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 54,050,438            47,241,746            50,358,697            

        ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 2,660,067              3,988,197              -                       

        โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -                       -                       (404,481)               

        โอนกลบัค่าเผ่ือดอ้ยค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (9,885,985)            -                       -                       

        โอนกลบัค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมลูค่าตน้ทุน
              การพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ -                       (49,254)                 295,594                

        โอนกลบัค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมลูค่าท่ีดินรอการพฒันา -                       (1,633,141)            -                       

        ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (668,880)               

        ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน (464,994)               (207,476)               

        รายไดจ้ากการรับโอนอาคารใหเ้ช่า -                       -                       (12,014,212)           

        ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (11,926)                 (935,484)               (1,445,754)            

        ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9,678,649              9,882,133              40,918,868            

        รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ (34,286,672)           (34,286,672)           (2,580,717)            

        รายไดจ้ากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าท่ียงัไมถื่อเป็นรายได้ -                       -                       (26,897,279)           

        รายไดจ้ากค่าตอบแทนในการโอนสิทธิตามสัญญาเช่า -                       (24,936,000)           -                       

        ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,785,004              2,471,741              5,504,816              

        ตน้ทุนทางการเงิน 30,012,192            42,085,061            67,486,773            

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
     และหนีสิ้นด าเนินงาน 105,544,749          93,215,972            364,596,554          

     สินทรัพย์ด าเนินงาน(เพิ่มขึน้)ลดลง
        ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 74,201,321            (77,412,317)           3,283,663              

        ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 257,067,445          558,381,725          886,948,076          

        เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา 139,214                8,102,600              1,716,572              

        เงินมดัจ าจ่ายค่าท่ีดิน (123,959,475)         20,000,000            70,438,500            

        สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6,326,878              689,612                (635,084)               

        ท่ีดินรอการพฒันา (1,118,619)            (635,619,874)         (1,436,245,263)      

        สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 1,778,100              70,513,680            (76,995,830)           

     หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง)

        เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 27,900,068            3,667,291              (40,827,268)           

        เงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (9,097,688)            8,810,885              43,322,316            

        ค่าเช่ารับล่วงหนา้ส่วนท่ีรอรับรู้เป็นรายได้ -                       -                       1,028,600,172       

        เงินประกนัการเช่า (1,025,080)            882,504                (39,645,060)           

        หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 1,749,513              (48,012,334)           21,713,843            

        จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,239,312)            (1,599,136)            (1,763,831)            

        หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน -                       (3,445,398)            (1,510,213)            

    เงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 337,267,114          (1,824,790)            822,997,147          
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31  ธันวาคม
        จ่ายดอกเบ้ีย (70,004,182)           (83,763,674)           (58,454,247)           

        จ่ายภาษีเงินได้ (18,590,804)           (36,492,532)           (123,643,222)         

    เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 248,672,128          (122,080,996)         640,899,678          

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
     ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว -                       -                       (1,062,500,000)      

     ซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                       -                       (153,250,800)         

     ซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน (1,179,002,000)      (499,000,000)         

     เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 804,609,736          

     เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 810,357,069          770,269,074          -                       

     เงินสดรับจากการลดทุนในสินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,035,945              3,338,045              -                       

     เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง(เพ่ิมข้ึน) (74,650,759)           992,100                (1,478,100)            

     เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                       (5,000,000)            -                       

     ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (17,173,528)           (18,474,952)           (21,653,275)           

     ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (43,569,334)           (8,200,159)            (5,911,011)            

     ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (3,448,700)            (1,794,602)            (2,422,487)            

     เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 25,604                  1,511,532              23,483,445            

     เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 97                        17,757                  47,939,759            

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (506,425,606)         243,658,795          (371,182,733)         

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (451,083,404)         509,200,000          (361,189,639)         

     เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -                       (246,350,443)         32,218,712            

     เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 121,070,000          (181,870,000)         43,000,000            

     เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม
         ของบริษทัย่อย 900                       39,200,255            -                       

     เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 657,210,500          255,540,160          1,053,913,266       

     ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (55,177,638)           (429,922,030)         (851,572,812)         

     จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (15,738,127)           (8,152,806)            (1,024,622)            

     จ่ายเงินปันผล (19,249,809)           (57,762,040)           (44,925,891)           

     เงินปันผลจ่ายของบริษทัย่อยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สีย
        ท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัย่อย -                       -                       (93,100,298)           

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 237,032,422          (120,116,904)         (222,681,284)         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (20,721,056)           1,460,895              47,035,661            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี 87,832,614            86,371,719            39,336,058            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 67,111,558            87,832,614            86,371,719            
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อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 

 
 5. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 

 5.1  ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือบริษัท : บริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน)  

ทีต่ั้ง : 

 

 

: 

: 

: 

 

 

 

188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพญาไท  
 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี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 :  

ประเภทธุรกจิ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

จ านวนหุ้นทีอ่อกจ าหน่าย : หุน้สามญั 641,800,446 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

ทุนจดทะเบียน  : 641,800,446 บาท 

ทุนช าระแล้ว  : 641,800,446 บาท 
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ผู้สอบบัญชี  : บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์(66) 0 2264 9090 โทรสาร  (66) 0 2264 0789 

  โดย นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5813 และ/หรือ 

นางสาวศิราภรณ์   เอ้ืออนนัตก์ลุ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 และ/หรือ 

นางชลรส  สนัติอศัวราภรณ์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523  

นายทะเบียนบริษัท : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เลขท่ี 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์(66) 0 2009 9000 โทรสาร  (66) 0 2009 9992 

 5.2  ข้อมูลส าคญัอ่ืน 

  -ไม่มี- 

 5.3 ข้อพพิาททางกฏหมาย 

  -ไม่มี- 

 5.4 ตลาดรอง 

  -ไม่มี- 

 5.5 สถาบันการเงนิทีต่ดิต่อประจ า(เฉพาะกรณีทีบ่ริษัทออกตราสารหนี)้ 
  -ไม่มี- 



ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ
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ส่วนที ่2 

การก ากบัดูแลกจิการ 

 6 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

 6.1 ภาพรวมของนโยบายและปฏิบัตกิารก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน)  มีความมุ่งมัน่ท่ีจะก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ให้เป็นบริษทัชั้นน า
ในธุรกิจบา้นจดัสรรท่ีไดรั้บความนิยมเช่ือถือจากประชาชน มีการด าเนินธุรกิจดว้ยการบริหารจดัการท่ียดึหลกั ธรรมาภิบาลเป็นส าคญั 
มีการพฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพสูง และส่งเสริมใหมี้การพฒันาสินคา้ใหมี้คุณภาพดี พร้อมการบริการท่ีประทบัใจ คณะกรรมการ
บริษทั จึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการตามหลกับรรษทัภิบาล เพ่ือเป็นกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอ านาจ เพ่ือให้
การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยไดจ้ดัท านโยบายจริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณ
ส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน เพ่ือปลูกฝังให้ทุกคนปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ มีความเคารพในสิทธิความเท่า
เทียมกนัของผูอ่ื้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการเสริมสร้างความเช่ือมัน่แก่นกัลงทุน สถาบนัการเงิน พนัธมิตรธุรกิจ ผู ้
ถือหุน้ ลูกคา้ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มีการดูแลส่ือสารใหเ้กิดความเขา้ใจและยดึถือเป็นแนวปฏิบติัทัว่ทั้งองคก์ร และประการส าคญัได้
ก าหนดวสิยัทศัน์และพนัธกิจเพ่ือใหทุ้กคนมีจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกนั และบริษทัฯ มีแนวนโยบายจะเขา้ร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เพ่ือให้ผูบ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย และบริษทัจดทะเบียนเห็น
ความส าคญั และร่วมมือกนัใหเ้กิดการต่อตา้นการทุจริตในวงกวา้ง รวมทั้งน ามาพฒันาบริษทัฯ โดยใหเ้กิดการปฏิบติังานในทุกส่วน
งาน เพ่ือส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในองค์กรดว้ย ซ่ึงบริษทัฯ ประกาศเจตนารมณ์ โดยเขา้เป็นแนวร่วมแลว้ และจดัท าเป็น
นโยบายของบริษทัฯ พร้อมทั้งทบทวนการจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล ซ่ึงประกาศใชเ้ม่ือปลายปี 2556 และไดป้รับปรุงเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และผู ้
ถือหุน้โดยมีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4. การเปิดเผยขอ้มูล และความโปร่งใส 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัตทิีเ่กีย่วกบัคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการในการปฏิบติัตามคุณลกัษณะหลกัของกระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยคณะกรรมการบริษทั ไดมี้การ
ติดตามการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบั
คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ ซ่ึง เป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย
และภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัให้เป็นไป
ตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ 

คณะกรรมการชุดย่อย 

  บริษทัฯ ก าหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเร่ืองข้ึน เพ่ือรับผิดชอบในการก ากับดูแลและกลัน่กรองงานท่ี
ตอ้งการความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นแทนคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการครอง
ต าแหน่งกรรมการบริษทัและเม่ือครบก าหนดออกตามวาระแลว้ อาจไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งต่อไปได ้

  การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบและความจ าเป็น เพ่ือให้งานลุล่วงตาม
เป้าหมายและใหร้ายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั 
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  1) คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารก าหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง ก าหนดวนัประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดทั้งปีอยา่ง
ชดัเจนโดยท าหนา้ท่ีกลัน่กรองนโยบาย กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานรวมทั้งก ากบัดูแลและบริหารจดัการต่างๆ เพ่ือให้
มั่นใจว่าธุรกิจของบริษทัฯมีการเติบโตอย่างมัน่คงสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนั พิจารณาก าหนดแผนธุรกิจ 

งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานให้เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการด าเนินงานและพิจารณากลัน่กรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งด าเนินการอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และรายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

 นอกจากน้ี  คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น  ซ่ึงในปี  2564 มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารรวม 16 คร้ัง 

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีวางหลกัเกณฑ ์การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สอบทานกระบวนการจดัท ารายงานฐานะ
การเงิน และก ากบัการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้ถูกตอ้งตามนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนการปฏิบติัตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล ส่งเสริมใหพ้ฒันาระบบงานทางการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลและขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือ โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยแต่งตั้งให้กรรมการ 1 คน คือ นางกุณฑลา 
ศศะสมิต เป็นกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบยงัท าหนา้ท่ีในการสอบทานให้บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ  มีระบบตรวจสอบภายในท่ีได้
มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ รัดกุม เหมาะสม ทันสมยั และมีการจัดท ารายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯจ าเป็น ซ่ึงในปี 2564 มีการกรรมการตรวจสอบรวม 6 คร้ัง 

และมีการปะชุมโดยไม่มีฝ่ายจดัการ 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 

  3) คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ท าหนา้ท่ีก าหนดหลกัเกณฑ ์นโยบาย และวธีิการพิจารณาสรรหาผูท่ี้
มีความรู้ความสามารถ มีช่ือเสียง เกียรติประวติัท่ีดีและประสบการณ์เหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ 

และท่ีปรึกษาของบริษัทฯ ทดแทนผูท่ี้พน้จากต าแหน่ง รวมทั้ งพิจารณาทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษัท และมีหน้าท่ี ศึกษา พิจารณา และติดตามการเปล่ียนแปลงและแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงในเร่ือง
ผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร โดยพิจารณาผลสรุปขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)ไดจ้ดัท าข้ึนโดยการส ารวจ เป็นการเปรียบเทียบค่าตอบแทน
ของบริษทัอ่ืนตามขนาดของทุนจดทะเบียน ก าไรสุทธิ กบัค่าตอบแทนกรรมการท่ีไดรั้บอยู ่ เพ่ือเสนอเป็นนโยบายในการก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารให้มีความเหมาะสมตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบและเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทนในปี 2564 เท่ากบัปี 2563 ทุกต าแหน่ง นอกจากน้ีไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบในการเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นงดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่กรรมการ และได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทนอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ในปีท่ีผ่านมามีการประชุม 2 คร้ัง เพ่ือพิจารณาและด าเนินงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ ซ่ึงได้
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 

 การอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารก าหนดไวด้งัน้ี 

 1. ผูถื้อหุ้นเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
กรรมการ โดยพิจารณาจากหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

 2. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากหนา้ท่ีความรับผิดชอบผลการ
ปฏิบติังานและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  
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 4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการบริหารความเส่ียงตามหลกัสากลและ
การประเมินความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดมาตรการป้องกนัและสัญญาณเตือนภยั เพ่ือจดัการความเส่ียง
อยา่งเหมาะสม มีการก ากบัดูแลใหทุ้กหน่วยงานปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดก้ าหนดใหจ้ดัท ารายงานการบริหารความเส่ียงเป็นประจ าทุกไตรมาส
และมีการสอบทานการบริหารความเส่ียงเป็นประจ า ซ่ึงความเส่ียงท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการขายและการโอนท่ีไม่ไดต้าม
เป้าหมาย จ านวนลูกคา้แวะ คะแนนความพึงพอใจลูกคา้ คุณภาพงานก่อสร้าง และการท่ีธนาคารไม่อนุมติัเงินกูใ้หลู้กคา้ ซ่ึงจากการ
ตรวจสอบการบริหารความเส่ียงดงักล่าวท่ีผา่นมาเห็นวา่อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้แต่ทั้งน้ีไดพ้ยายามแกไ้ขรายการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน
ใหล้ดลง และไดมี้การทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงทุกปี ในปีท่ีผา่นมาจดัใหมี้การประชุม 4 คร้ัง 

 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีสรรหาผูท่ี้สมควรไดรั้บการแต่งตั้งทดแทนกรรมการ ฝ่าย
จดัการ และท่ีปรึกษา ท่ีพน้จากต าแหน่งเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือลงมติแต่งตั้งโดยพิจารณา
คดัเลือกบุคคลท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญ จากหลายสาขาอาชีพจากผูท่ี้มีภาวะผูน้ า มีวิสัยทศัน์ เป็นผูมี้คุณธรรม    

มีจริยธรรม และมีความสามารถในการการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การเสนอช่ือและการใชสิ้ทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมด าเนินการโดยคณะ
กรรมการบริหาร ซ่ึงบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม มีหนา้ท่ีด าเนินการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้นๆ   

บริษทัไดก้ ากบัดูแลบริษทัยอ่ย ในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหวา่ง
บริษทัยอ่ยกบับุคลลท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ให้
ครบถว้น โดยมีขอ้บงัคบัในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยงกนัและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องบริษทั รวมถึงการ
ก ากบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล การบนัทึกบญัชีให้ถูกตอ้งครบถว้น สามารถตรวจสอบได ้และรวบรวมขอ้มูลมาจดัท างบการเงิน
รวมใหท้นัภายในก าหนด   

ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัดีถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษทัและเห็นวา่เป็นปัจจยัส าคญั
ปัจจยัหน่ึงในการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการตดัสินใจและการท างานของคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี ความหลากหลายนั้นไม่ไดจ้ ากดั
เฉพาะในเร่ืองเพศเท่านั้น แต่ยงัรวมถึง อาย ุประวติัการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทกัษะ และความรู้ ดงันั้นในการสรรหาและ
การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษทัจะอยูบ่นพ้ืนฐานของความรู้ความสามารถและใชห้ลกัเกณฑ ์ในการคดัเลือกซ่ึงไดค้  านึงถึง
ผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบดว้ย 

หลกัเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงใหม่ 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯวา่งลง บริษทัฯมีหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการ
สรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะท าหนา้ท่ีในการพิจารณา
สรรหากรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงคนใหม่โดยมีหลกัเกณฑ ์คือ จะพิจารณาจาก คุณสมบติั ความรู้ความสามารถประสบการณ์
ในการท างาน ทกัษะจ าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาระดบัสูง โดยไม่จ ากดัเพศ และพร้อมอุทิศเวลา เพ่ือปฏิบติั
หน้าท่ีอย่างเต็มท่ี รวมทั้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี ในการแต่งตั้งกรรมการของ
บริษทัฯ นั้น ส่วนหน่ึงจะ พิจารณาจากฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) หรือบริษทัท่ีปรึกษาแลว้แต่กรณี (Professional Search 
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Firm) ซ่ึงจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของ คณะกรรมการและจดัท า Board Skill Matrix เพ่ือก าหนดคุณสมบติัของ
กรรมการท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะจ าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการและกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ
เช่น หากบริษทัฯ มีกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจใหม่ท่ีนอกเหนือจากธุรกิจเดิมท่ีด าเนินการอยู ่การสรรหากรรมการก็จ าเป็นตอ้งสรร
หาผูมี้คุณสมบติัและประสบการณ์ให้ตรงกบัธุรกิจใหม่ท่ีบริษทัฯ จะด าเนินการต่อไป เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแลว้แต่ กรณีซ่ึงถือเป็นกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษทัฯ 

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัตทิีเ่กีย่วกบัผู้ถือหุ้น และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัแก่ผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ย นกัลงทุน สถาบนั อยา่งเท่า
เทียมกนัในการใชสิ้ทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง โดยเฉพาะสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เช่น การซ้ือขายหลกัทรัพย ์การมีส่วนแบ่ง
ก าไร การเขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะ และออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิร่วมตดัสินใจในเร่ือง
ส าคญั สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนสิทธิในการไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา 

เป็นตน้ และในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไม่ไดก้ระท าการใดๆ อนัเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

1.1 การด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะบญัชีของบริษทัฯ 

ในปี 2564 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นวนัพฤหัสบดีท่ี 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรม
อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม ขอ้มูลประกอบการประชุมพร้อม ความเห็นของคณะกรรมการตามวาระ
ต่างๆ ถึงผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 21 วนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้มีเวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ยา่งละเอียด และมีการอ านวย
ความสะดวกให ้  ผูถื้อหุ้นในการมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้น จดัเตรียมสถานท่ีและห้องประชุมท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวก มีขนาดเหมาะสมใน
การรับรองผูเ้ขา้ประชุม และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุมและลง
มติแทนได ้โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซ่ึงกรรมการไดช้ี้แจงและตอบขอ้
ซกัถามของผูถื้อหุ้นอยา่งทัว่ถึง และมีการบนัทึกการประชุมไวถู้กตอ้งครบถว้น และไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นติดต่อส่ือสารกนัโดย
ไม่มีการกีดกนัผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด อนัเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมโดยมีขั้นตอนการประชุมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพย ์มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม รวมทั้ งส้ิน 7 คน โดยปกติในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารดา้นบญัชีและการเงิน 
ผูส้อบบัญชี รวมถึงท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ ได้เขา้ร่วมช้ีแจงตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นดว้ยเสมอในปี 2564 ประธานท่ี
ประชุมไดจ้ดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเหมาะสม และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสเท่าเทียมกนัในการแสดงความเห็น ขอ้เสนอแนะ ตั้งค  าถาม
ต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีเสนอไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และ
ไดบ้นัทึกประเด็นซักถามขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุมท่ีมีการจดัท าอย่างถูกตอ้งครบถว้นเสร็จสมบูรณ์ในเวลาท่ี
เหมาะสม และเปิดเผยมติท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงหลงัจ ากประชุมเสร็จ และมีระบบการ
จดัเก็บรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดีสามารถตรวจสอบและอา้งอิงได ้ซ่ึงไดบ้นัทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการ
แสดงผลคะแนนไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งละเอียด และในปีท่ีผ่านมาไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามไดล่้วงหนา้ 

โดยผ่านเลขานุการบริษทัฯ และส่งเสริมใหมี้การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการลงทะเบียนการนบัคะแนน การแสดงผล และเปิดเผยไว้
ในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ หลงัจากประชุมเสร็จ มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และแจง้ข่าวไวบ้นเวบ็ไซต์
บริษทัฯ ในวนัท าการถดัไป พร้อมน าภาพบรรยากาศการประชุมเปิดเผยไม่เกิน 1 สปัดาห์ 

 คณะกรรมการของบริษทั ไดจ้ดัท ารายงานของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจ าปีเสนอต่อผูถื้อหุน้ โดยอธิบายถึง
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัควบคู่ไปกบัรายงานทางการเงิน โดยมีเน้ือหาครอบคลุมในเร่ืองส าคญัๆ ตามขอ้แนะน า
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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 2.การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

 คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัและให้ความส าคญัแก่ผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายยอ่ย สนบัสนุนให้ใชสิ้ทธิดูแล
รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

  2.1 การใหข้อ้มูลก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 

 ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง บริษทัฯไดจ้ดัส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุม ท่ีมี
รายละเอียดครบถว้น เพียงพอ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรายล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเกินกวา่ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ในปี 2564 บริษทัฯ 
ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณียล์งทะเบียนล่วงหน้าเกินกว่า 14 วนั และน าข้ึนไวบ้นเวบ็ไซต์บริษทัฯ ก่อนประชุม 30 วนั (8 

มีนาคม 2564) เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ยา่งละเอียด ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเองก็สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนได ้และบริษทัฯไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระรวม 2 คน คือ นาง
กุณฑลา ศศะสมิต และนายธวชัชัย ช่องดารากุล เป็นผูรั้บมอบฉันทะ อีกทั้ งรูปแบบหนังสือมอบฉันทะของบริษทัฯ สามารถ
สนองตอบความตอ้งการของผูถื้อหุ้นในการก าหนดทิศทางการลงคะแนนไดเ้ป็นอยา่งดี และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงขั้นตอนสิทธิ 

และกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีใชใ้นการประชุม 

 2.2 การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 

  เพ่ือความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลบนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงสิทธิและวิธีการ
เสนอเพ่ิมวาระล่วงหนา้ 3 เดือน และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการสรร
หาฯ รวมทั้งการก าหนดระยะเวลาส้ินสุดการเสนอเพ่ิมวาระ และเสนอช่ือบุคคล เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาว่า จะบรรจุ
หรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทัไม่เคยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ล่วงหน้า และในวาระท่ีเลือกตั้งกรรมการบริษทัได้มีการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 ผูถื้อหุน้หลายรายไดม้อบอ านาจใหก้รรมการท่ีบริษทัฯ เสนอเป็นผูรั้บมอบอ านาจใหอ้อกเสียงแทนดว้ย 

  2.3 การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน และป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
บริษทัฯ ยดึมัน่และค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ และบริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการเก่ียวโยง และรายการระหวา่งกนัท่ีไม่เหมาะสม โดยก าหนดนโยบายให้มีการท ารายการอยา่งเป็น
ธรรมเช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป ตามราคาตลาด และตามปกติธุรกิจการคา้ท่ีแข่งขนัได ้โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ท่ีชดัเจน โปร่งใส และยติุธรรมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามกฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวขอ้ง และตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด ทั้งน้ีไดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารรับรองวา่ไม่ไดก้ระท าการใดๆ 

อนัจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ และส่งใหผู้ส้อบบญัชีรับทราบเป็นประจ าทุกปี 

 บริษทัฯ ได้ก าหนดนโยบายและวิธีดูแลไม่ให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน ดงัน้ี 

 - ห้ามไม่ให้ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ี
ไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหวา่งปี
ท่ีผ่านมากรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการไดพิ้จารณารายการท่ีอาจมีความความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบทุกคร้ัง ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี /รายงานประจ าปี  

 - ก าหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์่อส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงกรรมการไดถื้อปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ อยา่งนอ้ย
รายงานคณะกรรมการบริษทั ทราบทุกไตรมาส 
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 - ก าหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการมีส่วนได้เสียส าหรับการพิจารณาเร่ืองต่างๆ โดยผูท่ี้มีส่วนได้เสียจะไม่เขา้ร่วม
ประชุม หรือถา้เขา้ร่วมประชุมก็ตอ้งงดออกเสียง และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

 3.บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

 บริษทัฯ ตระหนักดีว่า แรงสนับสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งลูกคา้ บริษทัคู่คา้ เจา้หน้ี เจา้หน้าท่ีภาครัฐและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง คู่แข่ง ผูถื้อหุ้น ตลอดจนผูบ้ริหารและพนักงานช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างผล
ประกอบการมีก าไร และสร้างความส าเร็จในระยะยาวใหก้บับริษทัฯ ดงันั้น การใหค้วามส าคญัต่อสิทธิผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่วา่
จะเป็นผูมี้ส่วนได้เสียภายใน และผูมี้ส่วนได้เสียภายนอก บริษทัฯ ก าหนดเป็นนโยบายไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณและแจกให้แก่
พนกังานทุกคนเพ่ือปฏิบติั ตามขอ้ก าหนดของกฏหมายและกฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ีไดรั้บ
การดูแลอยา่งดี และในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามแนวนโยบายท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียสรุปประเด็นส าคญัได ้ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ นอกจากสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั สิทธิในการเขา้ร่วม 

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ และสิทธิในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั
การด าเนินธุรกิจ และสิทธิท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม 

2. ลูกคา้ บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ใหลู้กคา้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดเร่ิมตั้งแต่การใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเพียงพอต่อการตดัสินใจ 

ส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และบริการท่ีดีรวมทั้งจดัใหมี้ระบบ และช่องทางใหลู้กคา้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้ และบริการ 

3. พนักงาน บริษทัฯให้ความส าคญักับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า และมุ่งมัน่จะให้พนักงานมีความ
ภาคภูมิใจในองคก์ร ส่งเสริมให้พฒันาศกัยภาพของพนักงานทั้งองคก์รอย่างต่อเน่ือง ตามบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และให้
ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดีมีคุณธรรม และในปีท่ีผ่านมาไดจ้ดัการฝึกอบรมภายในให้กบั
พนักงานทุกระดบั และมีการก าหนดค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังานของพนกังาน  มีสวสัดิการให้กบัพนกังานอย่างเหมาะสม      

มีนโยบายการส่งเสริมความปลอดภยั สุขอนามยัในสถานท่ีท างานทุกโครงการ จดักิจกรรมฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นพฒันา
ชุมชน สงัคม ประเพณีวฒันธรรม และมีกองทุนส ารองเล้ียงชีพใหก้บัพนกังานดว้ย 

 4.   คู่คา้ และ คู่แข่ง มีเกณฑก์ารคดัเลือกอยา่งเหมาะสมทั้งดา้นคุณภาพของสินคา้ จรรยาบรรณของ การท าธุรกิจ ส่วนคู่แข่ง
ทางการคา้ บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ท่ีเป็นการท าลายภาพลกัษณ์ของคู่แข่ง โดยบริษทัจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ โดยไม่ละเมิด
ความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งขนัดว้ยวธีิฉอ้ฉล จึงก าหนดแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

- ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี  

- ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม  

- ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย  

- สนับสนุนและส่งเสริมการคา้เสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือก าหนดให้ลูกคา้ของบริษทัตอ้งท าการคา้กับ
บริษทัเท่านั้น 

- สนับสนุนการร่วมมือกบัคู่แข่งทางการคา้ท่ีเป็นประโยชน์ของผูบ้ริโภค มิใช่เป็นไปเพ่ือการผูกขาดการ
จัดสรรรายไดแ้ละส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินคา้และบริการการก าหนดราคาสินคา้และ
บริการ อนัจะก่อใหเ้กิดผลเสียต่อผูบ้ริโภคในภาพรวม 

 5.  เจา้หน้ี บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต โดยยดึถือการปฏิบติัตามสญัญา จรรยาบรรณ และค ามัน่
สญัญาท่ีใหไ้วก้บัคู่คา้ และเจา้หน้ี และท าธุรกิจอยา่งเป็นธรรมเสมอภาค 

 6.  สิทธิมนุษยชน บริษทัฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเคารพซ่ึงกันและกัน และไม่ท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนรวมทั้งการจา้งแรงงานเด็ก 
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 4.  การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 

 4.1 การเปิดเผยข้อมูล 

 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯ ต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และสาธารณชน
ทัว่ไปดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถว้น ทัว่ถึง เพียงพอ ทนัเวลาตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ ส่วนงานนักลงทุนสัมพนัธ์ สามารถตรวจสอบได ้ให้ผูใ้ชข้อ้มูลไดรั้บประโยชน์ในการประกอบการตดัสินใจลงทุนมาก
ท่ีสุดโดยจดัใหมี้ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกบัผูล้งทุนสมัพนัธ์เป็นตวัแทนในการใหข้อ้มูล ส่ือสารกบัผูล้งทุน และ
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพยท์ัว่ไป เพ่ือให้มีความชดัเจนและโปร่งใส ในปีท่ีผ่านมามีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร โดยผ่านส่ือมวลชนเป็น
คร้ังคราว และไดมี้การเปิดเผยสารสนเทศรายงานขอ้มูลทางการเงินอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และภายในก าหนดเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

ทั้งน้ีผูล้งทุนสามารถติดต่อ  นางสุพรรณี ตณัไชยศรีนคร เลขานุการบริษทั และนางสาวอิสรียา สดมณี หมายเลขโทรศพัท ์(66) 0 

2106 8300 หรือ E-mail address: IR@sammakorn.co.th 

 งบการเงินของบริษัทฯและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
www.sammakorn.co.th จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่ง
สม ่าเสมอ ใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท ารวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น และผูล้งทุนทัว่ไป ท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานท่ีครบถว้นเป็นจริงและสมเหตุสมผล ซ่ึงคุณภาพของรายงานทางการเงินปรากฏอยู่ในรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี  

 ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระและ
ไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูดู้แลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นวา่ การบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ เพียงพอมีประสิทธิผลและไม่พบขอ้บกพร่องท่ี
เป็นสาระส าคญั สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 4.2  ข้อมูลทีเ่ปิดเผยบนเวบ็ไซต์บริษัท 

 คณะกรรมการบริษทั ไดส่้งเสริมใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท่ี์ก าหนด และ
ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี /รายงานประจ าปี และใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล ผา่นช่องทางอ่ืนๆ 

ดว้ย เช่น Website ของบริษทัฯ และน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั ขอ้มูลขั้นต ่าท่ีบริษทัฯเปิดเผยบน website ของบริษทัฯ ประกอบดว้ย
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 -  วสิยัทศัน ์และพนัธกิจของบริษทัฯ 

 -  ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 

 -  รายช่ือคณะกรรมการ และผูบ้ริหาร 

 -  งบการเงิน และรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานทั้งฉบบัปัจจุบนั และปีก่อนหนา้ 

 -  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี /รายงานประจ าปี ท่ีสามารถใหด้าวน์โหลดได ้

 -  ขอ้มูล หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัฯ น าเสนอต่อนกัวเิคราะห์ผูจ้ดัการกองทุน หรือส่ือต่างๆ 

 -  โครงสร้างการถือหุน้ทั้งทางตรง และทางออ้ม 

 -  โครงสร้างกลุ่มบริษทั รวมถึงบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

 -  กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ทั้งทางตรง และทางออ้มท่ีถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ 

  ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 

 -  การถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัสูง 

 -  หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และวสิามญัผูถื้อหุน้ 
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 -  ขอ้บงัคบับริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ 

 -  นโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

 -  นโยบายดา้นบริหารความเส่ียง รวมถึงวธีิการจดัการความเส่ียงดา้นต่างๆ 

 -  กฎบตัรหรือหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัรวมถึงเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก 

  คณะกรรมการบริษทั 

 -  กฎบตัรก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบติั วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหาร  

  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา 

  ค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 -  จรรยาบรรณส าหรับพนกังาน และกรรมการของบริษทั  

 4.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิงบการเงินเฉพาะบริษทั 

ทั้งน้ีบริษทัฯ คาดวา่จะมีการจ่ายเงินปันผลส าหรับปีต่อไปตามปกติทุกปี ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม โดยตอ้งให้
ผูถื้อหุน้ไดรั้บประโยชน์อยา่งสูงสุด 

 5 . ความรับผดิชอบต่อสังคม  
  5.1 นโยบายภาพรวม 

 บริษทัฯ ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ยการใส่ใจดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้มและใหค้วามสนบัสนุนช่วยเหลือชุมชน สงัคมโดยรวม สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามหลกัคุณธรรมและการแบ่งปัน 

ไม่กระท าส่ิงท่ีเป็นผลเสียต่อสังคมทั้งทางตรงและทางออ้ม กระท าส่ิงท่ีดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ตามก าลงัความสามารถ
โดยผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนจะเขา้ไปมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมช่วยเหลือสังคมดงักล่าว ดว้ยความร่วมมือร่วมใจกนัท า
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสงัคมหลายภาคส่วนอยา่งมุ่งมัน่ และก าหนดใหมี้การติดตามการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ 

อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือการพฒันาสงัคมใหมี้การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  

 5.2 ความรับผดิชอบต่อบุคลากรในองค์กร 

 บริษทัฯ  มีนโยบายท่ีจะบริหารค่าจา้งและสวสัดิการใหเ้ป็นไปโดยยติุธรรม และเพียงพอเหมาะสมกบัพนกังาน 
เพ่ือให้พนกังานปฏิบติังานกบับริษทัดว้ยความมุ่งมัน่ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และไดรั้บอตัราค่าจา้งและสวสัดิการท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบของงานและการควบคุมบงัคบับญัชา โดยการก าหนดจากปัจจยัต่างๆดงัน้ี 

 - ขอบเขตความรับผิดชอบของต าแหน่งงาน 

 - ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบติังาน ตลอดจนความประพฤติของพนกังาน 

 - สภาพเศรษฐกิจ และอตัราค่าจา้งในธุรกิจของตลาดแรงงานโดยทัว่ไป รวมถึงสภาพอตัรา 

  จา้งของธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนักบัธุรกิจของบริษทัฯ 

 - สถานะและความจ าเป็นของบริษทัฯ  

 5.3   ด้านการพฒันาบุคลากร 

 บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาให้ความรู้กบัพนกังานอย่างต่อเน่ือง โดยจดัเตรียมแผนการพฒันาบุคคลกรท่ีจ าเป็น
ให้กบัพนกังานทุกระดบั อีกทั้งพฒันาระบบการเติบโตในสายอาชีพ (Career- Path) และโครงสร้างระดบัต าแหน่งให้เหมาะสมกบั
ระดบัความสามารถของพนกังาน 
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  5.4 การด าเนินงาน 

ตวัอยา่งกิจกรรมต่างๆ  และผลประโยชน์ท่ีไดรั้บสอดคลอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีรายละเอียดดงัน้ี 

กจิกรรมทีเ่ช่ือมโยงกบัการท า CSR 

ทีด่ าเนินการแล้วภายในบริษัท 

หน่วยงาน ประโยชน์ทีไ่ด้รับ ผู้มส่ีวนได้เสีย 

1. บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และสงัคมภายใน
หน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน มีสุขอนามยัท่ีดี ส่งเสริมใหเ้ป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้  

พนกังานและ ผูบ้ริหาร 

2. จดักิจกรรมพนกังานพบผูบ้ริหาร (MD Talk) ทุกหน่วยงาน เพ่ืออพัเดตข่าวสาร และเปิด
โอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสยัใน
เร่ืองต่าง ๆ ท่ีตอ้งการทราบ
ค าตอบจากกรรมการผูจ้ดัการ
โดยตรง 

พนกังานและ ผูบ้ริหาร 

3.สนบัสนุนใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการศึกษา ,ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

,ดา้นสงัคม ชุมชน และวฒันธรรมและขนม
ธรรมเนียมประเพณี 

ทุกหน่วยงาน เสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี       
ลดช่องวา่งระหวา่งกนั 

พนกังานและ ผูบ้ริหาร 

4. ปลูกจิตส านึกในการท าความดีร่วมกนั          

มีกิจกรรมต่างๆ เช่น ใส่บาตรร่วมกนักบั
ลูกบา้น , กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา              

วนัประเพณีต่างๆ  ฯลฯ 

ทุกโครงการ ยกระดบัจิตใจใหมี้ความจิตใจ ท่ีดี
งาม โดยใชศ้าสนาเป็นจุดรวม
ศูนยก์ลาง  

ทุกโครงการ 

5. ปฏิบติัตามกฏระเบียบ ตลท.และ ก.ล.ต. และ
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และค านึงถึงสิทธิ
ของผูถื้อหุน้ใหไ้ดรั้บขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง 

ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส 

ส่วนงานก ากบัดูแล
กิจการ และนกั
ลงทุนสมัพนัธ ์

ผูถื้อหุน้, นกัลงทุน จะรับทราบ
ขอ้มูลธุรกิจ และน าไปใช้
ตดัสินใจลงทุนไดใ้นอนาคตอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ผูถื้อหุน้ และนกัลงทุน 

และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

6. การเพ่ิมมูลค่า และรักษาส่ิงแวดลอ้ม และ
ปรับปรุงทศันียภาพในโครงการ 

     

ทุกโครงการ ลดตน้ทุนงานบริการ และมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึน  

พนกังาน, ลูกบา้น,    
ลูกคา้ท่ีเยีย่มชม      
โครงการ 

7. การพฒันารักษาความปลอดภยัใหมี้คุณภาพ ทุกโครงการ ความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัต่อ
ชีวติ และทรัพยสิ์น 

พนกังาน, ลูกบา้น,    
ลูกคา้  

8. การวเิคราะห์หาขอ้บกพร่องของงาน
สาธารณูปโภค 

ทุกโครงการ รู้แนวทางในการป้องกนัปัญหา
ระบบงานสาธารณูปโภค  ลด
ตน้ทุน  เกิดความเช่ือมัน่คุณภาพ
ของโครงการ 

พนกังาน, ลูกบา้น,    
ลูกคา้ท่ีเยีย่มชม      
โครงการ, ชุมชน และ
สงัคม 

9. จดัสวนสาธารณะภายในโครงการ  ทุกโครงการ สร้างทศันียภาพภายในโครงการ
ใหร่้มร่ืนข้ึน  

ลูกบา้น พนกังาน สงัคม 
ลูกคา้ท่ีเยีย่มชม
โครงการ 
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ประโยชน์ทีไ่ด้ทีรั่บ 

  - เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนให้พนกังานมีทกัษะความคิดแบบนวตักรรม วิเคราะห์ปัญหา และแสวงหาหนทางแกไ้ขปัญหา
ดว้ยวธีิการใหม่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 - เพ่ือสร้างแรงกระตุน้ และแรงจูงใจ และเชิดชูเกียรติส าหรับผูท่ี้มีส่วนสร้างความเปล่ียนแปลง เพ่ือพฒันาองคก์รควบคู่
ไปกบัปลุกจิตส านึกใหเ้ห็นถึงการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม หรือ ชุมชน และสงัคม 

 - เกิดความภาคภูมิใจในการท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่างๆ  เป็นการเพ่ิมพูนทกัษะใหม่ๆ มาผสมผสานเขา้กับการ
ท างานในปัจจุบนั และส่งเสริมใหพ้นกังานมีจิตสาธารณะ เอ้ืออาทรต่อเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร
ท่ีดีไดต้่อไปในอนาคต 

   5.4.1 พฒันาสภาพแวดล้อมทีด่ใีห้กบัชุมชนและสังคม 

   บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และช่วยให้การสนบัสนุนช่วยเหลือชุมชน กระท าส่ิงท่ีดี
เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมมาโดยตลอด จึงจัดให้มีโครงการและการจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือสังคมดงักล่าวอย่าง
ต่อเน่ือง   

 5.5 การป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนัก และให้ความส าคัญโดยสนับสนุนให้บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นบริษัทท่ีประกาศ
เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนเพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนผูมี้ส่วน
ไดเ้สียร่วมมือกนัต่อตา้นการทุจริตในทุกภาคส่วน รวมทั้งพนกังานในองคก์รเพ่ือช่วยกนัป้องกนัการทุจริต เบ้ืองตน้ไดจ้ดัท าเป็น
นโยบายและประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 และแจง้ให้พนกังานทุกระดบัน าไปปฏิบติั เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และจะพฒันาโดยจะก าหนดแนวทางการประเมิน การก ากบัดูแลป้องกนัติดตามนโยบายท่ีวางไวต้่อไป  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเนน้ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคนร่วมมือร่วมใจกนัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ท างานเป็นทีม    

มีเป้าหมายร่วมกนั ลดความสูญเปล่าและดอ้ยประสิทธิภาพ พบเห็นส่ิงใดท่ีไม่ควร ให้แจง้บริษทัฯ ทางจดหมาย โทรศพัท์ อีเมล์ 
เวบ็ไซต์ รับขอ้ร้องเรียน หรือแจง้ต่อกรรมการอิสระ ในลกัษณะของ Whistle Blower  โดยมีรายละเอียดตาม https://sammakorn. 

co.th/Whistleblower.pdf  เพ่ือใหก้รรมการอิสระเป็นผูพิ้จารณาด าเนินการ และมีกระบวนการในการปกป้องพนกังานผูร้้องเรียน เป็น
ผลให้บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั
และสร้างผลก าไรอีกทางหน่ึง 

 6.2 จรรยาบรรณธุรกจิ  

จรรยาบรรณธุรกิจ ถือเป็นขอ้พึงปฏิบติัท่ีส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้การด าเนินงานของบริษทั
เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได ้คณะกรรมการของบริษทัตระหนกัดีถึงความส าคญัของการจดัใหมี้ จรรยาบรรณธุรกิจ 

จึงไดส่้งเสริมใหบ้ริษทัมีการเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร ท่ีเนน้ค่านิยมเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณมาอยา่งต่อเน่ือง โดยถือวา่ 

จรรยาบรรณเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จ และบริษทัจะไดรั้บ ความเช่ือถือ เป็นท่ีนิยมยอมรับของลูกคา้ นกั
ลงทุน และผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยจรรยาบรรณของบริษทัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 จรรยาบรรณของกรรมการและผูบ้ริหาร 

การปฏิบติัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้  

 การปฏิบติัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อลูกคา้  

 การปฏิบติัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อคู่คา้ และ/หรือ เจา้หน้ี  

 การปฏิบติัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อคู่แข่งทางธุรกิจ  

 การปฏิบติัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อทางการ  
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 การปฏิบติัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อพนกังาน 

 การปฏิบติัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อสงัคมและส่วนรวม  

ส่วนท่ี 2 จรรยาบรรณของพนกังาน 

การปฏิบติัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อบริษทั  

การปฏิบติัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชา  

การปฏิบติัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

การปฏิบติัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อเพ่ือนร่วมงาน  

การปฏิบติัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อตนเอง  

การปฏิบติัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อลูกคา้ 

การปฏิบติัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อทางการ  

 

 6.3 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัของนโยบาย แนวปฏิบัต ิและระบบการก ากบัดูแลกจิการใน รอบปีทีผ่่านมา 

 จากผลส ารวจโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทยประจ าปี 2564 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย(IOD) ในภาพรวม บริษทั สัมมากร จ ากดั (มหาชน) อยูใ่นเกณฑ ์“ดีมาก” ทั้งน้ีผลส ารวจดงักล่าวพิจารณาจาก
ขอ้มูลท่ีบริษทัเปิดเผยต่อสาธารณะ ปี 2564 โดยแบ่งเป็นคะแนนรายหมวด 5 หมวด โดยคะแนนทุกหมวดของบริษทัสูงกวา่บริษทั 

จดทะเบียนโดยรวม ยกเวน้หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เน่ืองจากในช่วงปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่ได้เข้าร่วมงาน 

Opportunity Day ของตลาดหลกัทรัพย ์ 
 นอกจากน้ียงัมีคะแนนการประเมินคุณภาพการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยอยูใ่น
ระดบั “ดีเยีย่ม” 

 

7  โครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการ และข้อมูลส าคญัเกีย่วกบัคณะกรรมการ คณะกรรการชุดย่อย พนักงานและอ่ืนๆ  
 7.1 โครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการ 
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7.2 ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการ 

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  คณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 9 ท่าน ไดแ้ก่ กรรมการบริหาร 6 ท่าน 
และกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบริหารจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการ
ทั้ งหมด และไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีหน้าท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีก าหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีจะสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินอยา่งนอ้ย 1 ท่าน คือ นางกณุฑลา ศศะสมิต 

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มอี านาจควบคุมบริษัทรายบุคคล  

 

หมายเหตุ : นายปิยบุตร เลิศด าริห์การ ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

 

7.2.3 บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจและหน้าท่ีก าหนดนโยบายและทิศทางการ
ด าเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบายท่ี ก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเนน้การเพ่ิมพนูมูลค่าทางเศรษฐกิจใหกิ้จการ
และรักษาไวซ่ึ้ง ประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคับของบริษทั 
ตลอดจนใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต  
 กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คือ นาย พิพิธ พิชยัศรทตั นาย ณพน เจนธรรมนุกลู นาย 
กิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา นาย สัจจา เจนธรรมนุกูล นาย ธวชั อ้ึงสุประเสริฐ กรรมการสองในห้า คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั  
7.3.2 ข้อมูลกรรมการชุดย่อย 

 บริษทัมีคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งหมด 4 ชุดประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

คณะกรรมการบริหาร 

ใหก้รรมการบริหารมีอ านาจหนา้ท่ีรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 

3.1 พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจ าปี เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และนโยบายของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ท่ีดี และเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกิจ 

3.3 พิจารณากลัน่กรองงานและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานทุกเร่ืองท่ีจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทั 

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.นายปิยบุตร เลิศด าริห์การ กรรมการ กรรมการ
7. นายสจัจา   เจนธรรมนุกลู กรรมการ กรรมการ
8. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการ
9.นายณพน เจนธรรมนุกลู กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ

คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ
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3.4 พิจารณาอนุมัติตามท่ีอ านาจด าเนินการก าหนดไวห้รือรับทราบกิจการอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับการบริหารงานท่ีคณะ
กรรมการบริหารเห็นวา่จ าเป็นหรือสมควรท่ีจะใหเ้สนอเพ่ือรับทราบ 

3.5 พิจารณากลัน่กรอง โครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีใชเ้ป็นมาตรฐานในการปฏิบติังานทัว่ไปของ
บริษทั แผนภูมิโครงสร้างในการจดัองคก์ร จ านวน และอตัราค่าจา้งพนกังาน 

3.6 มีอ านาจหน้าท่ีจัดการทั่วไปและควบคุมดูแลการบริหารกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบาย และมติของ
คณะกรรมการบริษทั 

3.7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินตามท่ีก าหนดในอ านาจด าเนินการและงบประมาณประจ าปีท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทัแลว้  

3.8 พิจารณาอนุมติัการขอสินเช่ือธนาคาร การกูเ้งิน หรือการก่อให้เกิดภาระหน้ีอ่ืนใด การน าทรัพยสิ์นของบริษทัไป
จ าน า จ านอง ไถ่ถอนหลกัประกนัดงักล่าว หรือกระท านิติกรรมใดๆได ้ภายในวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัตามอ านาจ
ด าเนินการ ในกรณีท่ีบริษทัจ าเป็นตอ้งใชเ้งินกูว้งเงินเกิน 50 ลา้นบาท ใหค้ณะกรรมการบริหารอนุมติัไปก่อนได ้และ
ขอสตัยาบนัจากคณะกรรมการบริษทัในภายหลงั 

3.9 พิจารณาอนุมติัการซ้ือขายอสงัหาริมทรัพย ์ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท 

3.10 พิจารณาสรรหาและอนุมติัการจา้งงาน การโยกยา้ย แต่งตั้ง เล่ือนต าแหน่ง ความดีความชอบ ผูบ้ริหารระดบัสูง 
ยกเวน้กรรมการผูจ้ดัการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูก้  าหนดโครงสร้างผลตอบแทน
และผลประโยชน์อ่ืนๆ  

3.11 ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน และอยูเ่หนืออ านาจหนา้ท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ใหค้ณะกรรมการบริหารขอเรียก
ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

3.12 พิจารณาให้ความเห็นชอบเร่ืองอ่ืนๆท่ีมีความส าคญักบับริษทั เช่น ธุรกิจใหม่ การเปล่ียนแปลงการใชม้าตรฐาน
บญัชีใหม่ท่ีมีผลกระทบกบับริษทัอยา่งเป็นสาระส าคญั และคดีความท่ีบริษทัตกเป็นจ าเลย 

3.13 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบเร่ืองอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 6 ท่าน ดงันี ้
1. นายธวชั   อ้ึงสุประเสริฐ ประธาน  
2. นายปิยบุตร เลิศด าริห์การ  กรรมการ  
3. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั  กรรมการ 

4. นายสจัจา   เจนธรรมนุกลู  กรรมการ  
5. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา  กรรมการ 

6.นายณพน เจนธรรมนุกลู  กรรมการผูจ้ดัการ  
  

คณะกรรมการตรวจสอบ  
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ มีอ านาจหนา้ท่ีรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินตามมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดโดยกฎหมาย
อยา่งถูกตอ้งและเพียงพอและประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีใชใ้นรายงานทางการเงิน  สอบทานประเด็นเก่ียวกบัการ
บญัชีและรายงานทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั รวมทั้งรายการท่ีมีความซบัซอ้นหรือผิดปกติและรายการท่ีตอ้งใชว้ิจารณญาณในการ
ตดัสิน 

2. สอบทานใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจอยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิผล 
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3. พิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย ถอดถอน เล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งและประเมินผลงานของผูจ้ดัการส านักงานตรวจสอบ
ภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา  โดยให้กรรมการผูจ้ ัดการเสนอความคิดเห็น
ประกอบการพิจารณาดว้ย 

4. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบภายในและขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชี รวมทั้งติดตามเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ ฝ่าย
บริหารมีการด าเนินการต่อขอ้เสนอแนะดงักล่าวอยา่งเพียงพอ  มีประสิทธิภาพและภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

6. ทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละคร้ัง  หรือตามความจ าเป็น เพ่ือให้ทนัสมยัและ
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของบริษทัและน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

7. สอบทานประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมภายใน  การรายงานทางการเงินและ
การบริหารความเส่ียงและเสนอแนะการปรับปรุงใหท้นัสมยั 

8. ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของส านกังานตรวจสอบภายใน  ในระดบันโยบายและการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน โดย
พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบตัรงานตรวจสอบภายใน ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนงานตรวจสอบของส านักงาน
ตรวจสอบภายใน  

9. สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของการก ากบัดูแลนโยบาย หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั การบริหารความเส่ียงของ
บริษทัและกลุ่มธุรกิจในเครือ 

10. ส่งเสริมการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต   

11. ด าเนินการตรวจสอบในเบ้ืองตน้ ในกรณีผูส้อบบญัชีแจง้พบพฤติการณ์อนัควรสงสยัเก่ียวกบั การทุจริตหรือการฝ่าฝืน
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหาร ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าว  

ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนั  นับแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จาก
ผูส้อบบญัชี 

12. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั เสนอค่าตอบแทน
และการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

13. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์  ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

14. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั  ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

- ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

-  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

-  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

- ความเห็นเก่ียวกบัรายงานท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- จ านวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

- ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อบังคับ
คณะกรรมการตรวจสอบ(กฎบตัร ) 
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- รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั 

15. สอบทานให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และ
ประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจ าทุกปี 

16. รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปรายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน รายงาน
ทางการเงินและรายงานอ่ืนๆ ท่ีเห็นวา่จ าเป็นต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั อยา่งนอ้ยไตรมาสละคร้ัง  

17. เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่า กรรมการผูจ้ดัการ หรือ 

บุคคลท่ีรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทักระท าความผิดตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาตรา 281/2 

วรรคสอง  มาตรา 305  มาตรา 306  มาตรา 308  ถึง มาตรา 313  ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบในเบ้ืองตน้  ใหส้ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนั  นบัแต่
วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี 

18. หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการกระท าท่ีอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน 

และผลการด าเนินงานของบริษทั ไดแ้ก่ รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่อง
ท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายในและการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หรือรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หากคณะกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

19. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีฝ่ายบริหารมี
หน้าท่ีท่ีจะตอ้งรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารท่ีเ ก่ียวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  
คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบไปด้วย 3 ท่านดงันี ้

1. นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ กรรมการอิสระ    ประธาน  
2.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ    กรรมการ  
3. นางกณุฑลา  ศศะสมิต กรรมการอิสระ    กรรมการ  

 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

ใหก้รรมการบริหารความเส่ียงมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการบริหารความเส่ียงตามหลกัสากลและหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง     

ประเทศไทย  และเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

2. ก าหนดมาตรการบริหารความเส่ียงดว้ยมาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม  

3. ก าหนดใหมี้การประเมินความเส่ียง และมีระบบเตือนภยัล่วงหนา้  

4. ก ากบัดูแลใหทุ้กหน่วยงานไดบ้ริหารความเส่ียงตามหลกัการท่ีก าหนดไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ  

5. ก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  

6. จดัท ารายงานการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยทุกไตรมาส   ในเร่ืองปัจจยัความเส่ียง  โอกาสจะเกิดความเส่ียง  

แนวทางจดัการความเส่ียง และคาดการผลกระทบ 

7. ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบไปด้วย 3 ท่าน ดงันี ้
  1. นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ  ประธาน   

2.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์  กรรมการ   

3. นางกณุฑลา  ศศะสมิต  กรรมการ   

 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดหลกัเกณฑ ์นโยบาย และวิธีการในการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมมาเป็นกรรมการ   กรรมการผูจ้ดัการ และ ท่ี
ปรึกษาของบริษทัฯ โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ช่ือเสียง ประสบการณ์ และเกียรติประวติัท่ีดี ประกอบการพิจารณา   

2. ก าหนดโครงสร้างผลตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนส าหรับกรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการ และท่ีปรึกษา โดย
เปรียบเทียบกบักลุ่มธุรกิจเดียวกนั หรือ กบัธุรกิจอ่ืนท่ีใกลเ้คียงกนั   

3. ปฏิบติัหนา้ท่ีในการสรรหาให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละหลกัการต่างๆดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั และ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯเป็นส าคญั ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย 3 ท่าน ดงันี ้
1. นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ  ประธาน  
2.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์  กรรมการ  
3. นางกณุฑลา  ศศะสมิต  กรรมการ  

 

7.4  ข้อมูลเกีย่วกบัผู้บริหาร 

7.4.1 โครงสร้างของผู้บริหารบริษัท 

 รายช่ือผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีผูบ้ริหารจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายณพน  เจนธรรมนุกลู    กรรมการผูจ้ดัการ  
2. นางสุพรรณี  ตณัไชยศรีนคร    ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานบริหารและการเงิน/เลขานุการบริษทั 

3. นายพนัธิตร ทองส าราญ   ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานการตลาดและขาย 

4. นายยทุธนา ทว้มมา   ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานพฒันาโครงการและก่อสร้าง 

 

 7.4.2 ค่าตอบแทน  

  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารจะก าหนดและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยน าเสนอผา่นคณะกรรมการบริษทั เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัเป็นประจ าทุกปี โดยในปีท่ีผา่น
มามีการจ่ายค่าตอบแทน 62,000 ต่อคนต่อเดือน(ประธานกรรมการและกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนต่อเดือนเท่ากนั)   

ส่วนค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เงินสมทบกองทุน
ประกนัสังคม สวสัดิการรักษาพยาบาล โดยเงินเดือน และโบนัส จะก าหนดตามผลการปฏิบติัหน้าท่ี และน าเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัพิจารณา  

1. ค่าตอบเทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ในปี 2564 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนประกอบดว้ย เงินเดือน และโบนสั ใหก้บัผูบ้ริหาร จ านวน 4 ราย รวมทั้งส้ิน 

8.74 ลา้นบาท  
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2.ค่าตอบเทนอ่ืน 

ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 

บริษทัจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหาร โดยบริษทัสมทบให้ในอตัราส่วนร้อยละ10 ของเงินเดือน 
โดยในปี 2564 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 4 ราย รามทั้งส้ิน 0.46 ลา้นบาท 

 

 7.5 ข้อมูลเกีย่วกบัพนักงาน 

 การจดัสวสัดกิารทีเ่หมาะสมแก่พนักงาน   

 ในปี 2564 บริษทัฯ มีพนักงานทั้งหมด 152 คน(รวมผูบ้ริหาร 3 คน) เป็นพนักงานหญิง 76 คน และพนักงานชาย 76 คน 

ค่าตอบแทนพนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) จ านวนทั้งส้ิน 71.26 ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินได้
อ่ืนๆ อาทิ ค่าเดินทาง ค่าตอบแทนพนกังานขาย เบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ รวมถึงจดัใหมี้สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ใน
ระดบัท่ีสูงกวา่กฎหมายแรงงาน อาทิเช่น นโยบายการลาพกัร้อน ลากิจ แบบขั้นบนัไดตามอายงุานท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยได้
จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทัรวม 85.26 ลา้นบาท                        

จ านวนพนกังานและผลตอบแทน  
สายงาน จ านวน (คน) 

สายงานบริหารและการเงิน 30 

สายงานการบริหารการตลาดและการขาย 69 

สายงานพฒันาโครงการและก่อสร้าง 51 

สายงานพฒันาธุรกิจ 2 

รวม 152 

  พนกังานไดรั้บสวสัดิการอ่ืน ๆ เพ่ือลดภาระค่าครองชีพ ลดความกงัวล รวมถึงส่งเสริมสวสัดิภาพความเป็นอยูท่ี่
ดี ของพนกังานท่ีครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนกังาน ให้มีพลานามยัท่ีแข็งแรง อนัจะส่งผลดีต่อการปฏิบติังานและด ารงชีวิตของ
พนกังานและไดมี้การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ และนอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนแลว้ บริษทัยงัมีการให้รางวลั ตอบแทนการ
ท างานแก่พนกังานเป็นรายปี โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัในแต่ละปี  สวสัดิการเหล่าน้ีใหพ้นกังานทุกคนรับทราบ
สิทธ์ิของตนเองผา่นทางคู่มือ Intranet โดยสวสัดิการดงักล่าวสามารถจ าแนกออกเป็น 4 หมวดหลกั ดงัน้ี  

 สวัสดิการเงินช่วยเหลือ อาทิเงินช่วยเหลือค่าใชจ่้ายในกรณี พนกังาน คู่สมรสของพนกังานหรือบิดามารดาของ พนกังาน
เสียชีวติ และเงินช่วยเหลืออ่ืนๆ  

 สุขภาพและประกันชีวิต อาทิ การตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปีตามความจ าเป็นของแต่ละช่วงอายุและเพศอย่าง
เหมาะสม การประกนัสุขภาพกลุ่ม และการประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม  

 สวสัดกิารเงนิกู้ อาทิ เงินกูส้วสัดิธนาคารอาคารสงเคราะห์  

 กองทุน อาทิ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนเงินทดแทนกองทุนประกนัสงัคม  

ในปี 2564 บริษทัฯไดท้ าการส ารวจขอ้มูลความตอ้งการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และประสานงาน
และท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกในการฉีดวคัซีนใหแ้ก่พนกังาน 

บริษทัฯ มีแนวทางในการพฒันาบุคลากร โดยมีจุดประสงค์เพ่ือพฒันา บุคลากรในด้านความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังาน และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท างานกบับริษทัในระยะยาว โดยมีความกา้วหนา้ในอาชีพ บริษทัไดจ้ดัใหมี้
การจดัอบรมทั้งใน และนอกสถานท่ีอยา่งสม ่าเสมอ บริษทัฯ ไดมี้การจดัท าแผนการฝึกอบรมข้ึนทุกปีโดยจะส ารวจความตอ้งการใน
การฝึกอบรมของบุคลากรทุกระดบัในแต่ละฝ่าย และจะค านึงถึงการจดัการฝึกอบรมใหเ้หมาะสมกบังานในแต่ละสายงาน โดยจะมี
การฝึกอบรมใน หลกัสูตรปกติและโครงการพิเศษส าหรับพนกังานทัว่ไปและผูบ้ริหาร บริษทัฯ มีนโยบายและมุ่งมัน่ในการส่งเสริม
และพฒันาศกัยภาพ ของพนกังานในทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือความเจริญเติบโตโดยรวม ของบริษทัและเสริมสร้างศกัยภาพให้แก่
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บุคลากรเพ่ือใหมี้ความรู้ ความสามารถพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงในทุกมิติท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัฯ ซ่ึงในปีท่ีผา่นมาจึงไดมี้การจดัอบรม
ตามหลกัสูตร ตามวตัถุประสงคข์องส านกังานพฒันาฝีมือแรงงานดงัน้ี 

 รายงานสรุปผลการฝึกอบรม/สัมมนา ปี 2564  (ภายใน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานสรุปผลการฝึกอบรม/สัมมนา ปี 2564 (ภายนอก) 

 

 

 

 

ล าดับ หลกัสูตร ฝ่าย/ วันที่ จ านวนวัน สถานที่
ที่ การฝึกอบรม/สัมมนา โครการ ฝึกอบรม-สัมมนา ฝึกอบรม-สัมมนา

(I/O) ระดับบริหาร (คน) ระดับฝ่ายและพนักงาน (คน)

1 เทคนิคการส่ือสารและศิลปะการ 1 การตลาด 6 พ.ค. 64 6 ชม. Con Call ณ Gold Orchid

บริการทางโทรศพัทอ์ยา่งมี Hotel ถนน วิภาวดี

ประสิทธิผล จดัโดย Thailand Call 

Center Academy

2 DCP 306-2021 1 BOD 2-30 มิ.ย. 64 5 วนั Online Program

ณ สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย

จดัโดย IOD

3 Skillforce Conference by 1 11 การตลาด 21-22 ส.ค. 64 2 วนั Con Call 

Future Trends และขาย จดัโดย Future Trends

4 155 ประเด็นรวมประเด็นปัญหา 1 สายงาน FAF 27 ต.ค. 64 1 รร. อินเตอร์คอนติเนนตลั

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 6 ชม. จดัโดยธรรมนิติ

5 การบนัทึกบญัชีรายได้และค่าใช้จ่าย 1 สายงาน FAF 17 พ.ย. 64 1 ม.ราชภฎัวไลยอลงกรณ์

ผลกระทบต่อการค านวณก าไรสุทธิ 6 ชม. จดัโดยธรรมนิติ
6 TFRS 16 สญัญาเช่าและประเด็น 1 ผจก.บญัชี 2 ธ.ค. 64 1 รร. ดิเอมเมอรัลด์

Deferred Tex 6 ชม. จดัโดยธรรมนิติ
7 จดัการภาษีครบวงจรจากการ 1 ผจก.บญัชี 15 ธ.ค. 64 1 รร. อินเตอร์คอนติเนนตลั

ท า Sale Promotion พร้อมการ 6 ชม. จดัโดยธรรมนิติ
วางแผนภาษีส่งเสริมการขาย

รายงานสรุปผลการฝึกอบรม/สัมมนา ปี 2564  (ภายนอก)
รายช่ือผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม-สัมมนา

หมายเหตุ  ปี 64 จดัประชุมภายในนอ้ย เน่ืองจากสถานการณ์โควิครุนแรง และรัฐบาลประกาศไม่ใหร้วมตวักนัเป็นเวลาหลายเดือน

ล าดับ หลักสูตร ฝ่าย/ วนัที่ จ านวนวนั สถานที่
ที่ การฝึกอบรม/สัมมนา โครการ ฝึกอบรม-สัมมนา ฝึกอบรม-สัมมนา

(I/O) ระดับบริหาร (คน) ระดับฝ่ายและพนักงาน (คน)

1 การสร้างความมัง่คัง่ในธุรกิจ 2 20 ผูบ้ริหาร 26 มี.ค. 64 1 วนั หอ้งประชุม 1

ผา่นระบบการผลิตแบบองคก์ร ระดบัสายงาน, 6.30 ชม. สนง.ใหญ่
ของโตโยตา้ ระดบัฝ่าย,

(Toyota System for Non- ผจก.แผนก,

Manufacturing) รุ่นท่ี 1 และผูเ้ก่ียวขอ้ง
2 ระบบ IT Document Control - 22 ผจก.แผนก, 21 ต.ค. 64 1 วนั หอ้งประชุม 1

ส าหรับการปฏิบติังาน ระดบัปฏิบตังาน 6.30 ชม. สนง.ใหญ่
และผูเ้ก่ียวขอ้ง

ทุกฝ่ายฯ

รายงานสรุปผลการฝึกอบรม/สัมมนา ปี 2564  (ภายใน)

รายช่ือผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม-สัมมนา

หมายเหตุ  ปี 64 จดัประชุมภายในนอ้ย เน่ืองจากสถานการณ์โควิครุนแรง และรัฐบาลประกาศไม่ใหร้วมตวักนัเป็นเวลาหลายเดือน
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 7.6  ข้อมูลส าคญัอ่ืนๆ 

 7.6.1 รายช่ือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายในการท าบัญชี เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให ้นางสุพรรณี ตณัไชยศรีนคร ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัตั้งแตว่นัท่ี วนัท่ี 22 

กมุภาพนัธ์ 2561 โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 3 

 และบริษทัมอบหมายให ้บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั โดย คุณศุภเชษฐ คุณาลกัษณ์กลุ ด ารงต าแหน่งเป็น
หวัหนา้งานผูต้อบสอบภายใน โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งปรากฏในเอกสารแนบ 3 

 7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพนัธ์ และข้อมูลเพ่ือตดิต่อ   

 นางสุพรรณี ตณัไชยศรีนคร เลขานุการบริษทั และนางสาวอิสรียา สดมณี หมายเลขโทรศพัท์ (66) 0 2106 8300 หรือ E-

mail address: IR@sammakorn.co.th 

 7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit fee) 

 บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2564 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นปีท่ี 17 ในอตัราค่าสอบบญัชีนอ้ย
กวา่ปี 2563 โดยก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีและค่าสอบทานงบการเงิน ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปี
บัญชีท่ีผ่านมามีจ านวนเงินรวม 1,485,000 บาท (บริษทั สัมมากร จ ากัด (มหาชน) จ านวน 950,000 บาทและบริษทัย่อย จ านวน 

535,000 บาท) และใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกบับริษทัยอ่ยดว้ย ค่าบริการอ่ืนของส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคล หรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานบญัชีดงักล่าว ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม 50,480 บาท ส่วนบริษทัยอ่ย
อ่ืนท่ีใชบ้ริการของผูส้อบบญัชีจากส านกังานอ่ืน เน่ืองจากเหมาะสมกบัขนาดธุรกิจ  

 8. รายงานผลการด าเนินงานส าคญัด้านการดูแลกจิการ 

 8.1 สรุปผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 

 โดยในรอบปี 2564 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ไดมี้การติดตาม ประเมิน และ
ดูแลการายงานผลการด าเนินงานอยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

รวมทั้งเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน ผูมี้ส่วนได ้เสีย ค านึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและดูแลผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการปรับตวัให้สอดคลอ้งกับการ เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่เสมอ เพ่ือให้บริษทัสามารถแข่งขนัได้และมีผล
ประกอบการท่ีดีในระยะยาว และเพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงการด าเนินงานท่ีโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ 

 8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมนิผลการฎบัิตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 

 บริษทัฯ ก าหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการบริษทั (Self Assessment) และคณะกรรมการ
ชุดย่อย รวมทั้ งการประเมินผลงานทั้ งคณะ และผู ้บริหาร เพ่ือใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารอยา่งสม ่าเสมอ และการเปรียบเทียบการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทั วา่ไดด้ าเนินการตาม
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีไดอ้นุมติัไวแ้ละ/หรือตามแนวปฏิบติัท่ีดี (Good Practices) หรือไม่ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการบริษทั ใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายท่ีก าหนดไว ้และเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทั ร่วมกนัพิจารณาผลงาน ปัญหา
แนวทางเพ่ือการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  

 แบ่งการประเมินเป็น 6 หวัขอ้หลกั ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบติั
ของคณะกรรมการ (2) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การท าหนา้ท่ีของ
กรรมการ (5) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ (6) การพฒันาตนเองของ กรรมการและการพฒันาผูบ้ริหารโดยมีกระบวนการในการ
ประเมินดงัน้ี  

 1. ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัแบบทั้งคณะ และรายบุคคล อยา่งนอ้ยปีละ 

1 คร้ัง  
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 2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการ บริษัทต่อ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพ่ือพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน  

 3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอผลและแนวทางทางการพฒันาปรับปรุง ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

 

 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ 

 โดยมีกระบวนการในการประเมินดงัน้ี  

 1. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยแบบทั้งคณะ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

 2. เลขานุการบริษทัสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด ต่อคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน  

 3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอผลการประเมินและแนวทางทางการ ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุดต่อคณะกรรมการบริษทั 

 ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ในปี 2564 คะแนนท่ีไดอ้ยู่ในเกณฑ์ดี 3.81 จาก
คะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 95.25 การประเมินผลการปฎิบติังานตนเองของคณะกรรมการรายคณะ คะแนนท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑดี์ 3.78 

จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 94.50 การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คะแนนท่ีได้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  3.81 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 95.50 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง คะแนนท่ีไดอ้ยู่ในเกณฑ์ดีมาก 3.80 จากคะแนนเต็ม 4 หรือ ร้อยละ 95.00 และ การประเมินผลการ
ปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบคะแนนท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑดี์ 3.89 จากคะแนนเตม็ 4 หรือ ร้อยละ 97.25 

 บริษทัฯ ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ เท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ในเร่ือง
การถือหุ้นในบริษทัฯ  คือ ตอ้งถือหุ้นในบริษทัฯไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และไม่ไดบ้ริหารจดัการ
บริษทัฯ หรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ เป็นอิสระต่อการบริหารจดัการจากผูถื้อหุ้นใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษทัฯ ซ่ึงอาจท าให้
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/หรือ ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ตอ้งลดลง โดยบริษทัฯไดก้ าหนดคุณสมบติัไว ้ดงัน้ี 

 1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงหุน้ท่ีถือโดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของ
หุน้ท่ีออกโดยบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถือ
หุน้ดงักล่าวจะจ ากดัไม่ใหเ้กินร้อยละ 0.5 

 2.ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการวนัต่อวนั หรือเป็นพนกังาน/ลูกจา้ง/ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า/ผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในเวลา 2 

ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

 3.ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่
สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

 4.ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีถือวา่เขา้ข่ายไม่อิสระตามขอ้ก าหนดกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้ งความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการ
ให้บริการวิชาชีพ และความสัมพนัธ์ทางการคา้ทางธุรกิจทุกประเภท ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั ยกเวน้มีเหตุจ าเป็นและสมควรซ่ึงมิไดเ้กิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อน 

และมติท่ีไดต้อ้งเป็นมติเป็นเอกฉนัท ์
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 5.ไม่เป็นกรรมการท่ีรับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้ง
กบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ยกเวน้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินในรูปแบบองคค์ณะ 

 6.ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

 7. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั 

 8. สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัไดโ้ดยอิสระ ไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของ
บุคคลดงักล่าว 

 บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั เพ่ือแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ี
ใหช้ดัเจน และเพ่ือใหมี้ความสมดุลในอ านาจการด าเนินงานระหวา่งผูน้ าฝ่ายนโยบาย และผูน้ าฝ่ายบริหาร ปัจจุบนัประธานกรรมการ
บริษทัเป็นผูน้ าของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าฝ่ายนโยบาย ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและใน
ฐานะประธานการประชุมผูถื้อหุน้ ดา้นบริหารมีคณะกรรมการบริหารเป็นผูรั้บผิดชอบก ากบัดูแลโดยตรง มีหนา้ท่ีในการวางกรอบ
นโยบายและก ากบัดูแลการบริหารงานประจ า  โดยก าหนดขอบเขตหน้าท่ีของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัชั้นไวช้ดัเจน สามารถ
ตรวจสอบไดง่้าย ซ่ึงท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษทัดูแลให้ปฏิบติัตามกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด และไม่มี
การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบและขอ้บงัคบัเลย 

 คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีการประชุมโดยปกติอยา่งนอ้ยปีละ 6 คร้ังโดยจะก าหนดวนัประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดปี
อยา่งชดัเจน แจง้วาระการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั รวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมใหค้ณะกรรมการ
ไดมี้เวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั การพิจารณาวาระต่างๆ ประธานกรรมการเป็นผูดู้แลให้ใช้
เวลาในการประชุมอยา่งเหมาะสม และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอยา่งอิสระ นอกจากน้ีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมี
การประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย พร้อมทั้งจดัท าและเปิดเผยอ านาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั
ใหท้ราบ 

 ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัรวม 6 คร้ัง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยตามความจ าเป็น โดย
กรรมการบริษทัสามารถติดต่อส่ือสารกับฝ่ายบริหารทุกคนโดยตรง เพ่ือซักถาม ปรึกษาหารือ และให้ความเห็นในเร่ืองท่ีเป็น
นโยบายและมติของคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหฝ่้ายบริหารไดด้ าเนินการแต่ละเร่ืองใหถู้กตอ้งครบถว้น ทนัเวลา เป็นประโยชน์กบั
ธุรกิจบริษทัฯ 

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ ัดการ ค ณะกรรมการโดยรวม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทุกปี และได้มีการแต่งตั้ งเลขานุการบริษัท ซ่ึงท าหน้าท่ีให้ค  าแนะน ากฎระเบียบต่างๆ  ท่ี
คณะกรรมการจะตอ้งทราบและปฏิบติั ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติ
คณะกรรมการบริษทั  
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 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล  

 

* กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

** เขา้เป็นกรรมการบริษทัตามมติการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 

ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ  

บริษทัมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัเป็นไปตามมติท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุม      ผูถื้อหุน้ 
ซ่ึงการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ท่ีจะได้
ร่วมกนัพิจารณาเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนในแต่ละปี โดยพิจารณาอตัราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามแนว
ปฏิบติัท่ีบริษทัจดทะเบียนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพยท่ี์อยูใ่น ระดบัเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ของบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทน ของกรรมการจะอยูใ่นรูปเบ้ียประชุม 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ก. ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทั 

ในปี 2564 บริษทัไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทุกท่าน รวมเป็นจ านวนเงิน 6,752,000 บาท โดยมี รายละเอียดดงัน้ี 

 

1. นายพิพิธ  พิชัยศรทตั ประธานกรรมการ 1/1 6/6 15/16

2.นายณพน เจนธรรมนุกลู กรรมการผูจ้ดัการ 1/1 6/6 16/16

3.  นายธวชั  อ้ึงสุประเสริฐ กรรมการ -/1 6/6 16/16

4.  นายสจัจา  เจนธรรมนุกลู กรรมการ 1/1 6/6 16/16

5. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการ 1/1 6/6 16/16

6.นายปิยบตุร เลิศด าริห์การ** กรรมการ 5/5

7. นายธวชัชัย ช่องดารากลุ กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

1/1 6/6 6/6 4/4 2/2

8.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ
1/1 5/6 6/6 4/4 2/2

9. นางกณุฑลา  ศศะสมิต* กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ
1/1 6/6 6/6 4/4 2/2

รายช่ือ  คณะกรรมการ
บริษทั

 คณะกรรมการ
บริหาร

ต าแหน่ง  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

 คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

 คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน

 สามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564

กาประชุม การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา รวม
บริษทั บริหาร ตรวจสอบ ความเส่ียง และพิจารณาคา่ตอบแทน

1. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั ประธานกรรมการ 390,000           744,000           -                  -                              -                                     1,134,000    

2.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ 288,000           -                  276,000           92,000                         46,000                               702,000       

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเส่ียง
กรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน

3. นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ กรรมการอิสระ 288,000           -                  300,000           100,000                       50,000                               738,000       

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน

4.  นางกณุฑลา  ศศะสมิต กรรมการอิสระ 288,000           -                  276,000           92,000                         46,000                               702,000       

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเส่ียง
กรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน

5. นายธวชั   อ้ึงสุประเสริฐ กรรมการ 288,000           744,000           -                  -                              -                                     1,032,000    

6. นายสจัจา   เจนธรรมนุกลู กรรมการ 288,000           744,000           -                  -                              -                                     1,032,000    

7. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 288,000           620,000           -                  -                              -                                     908,000       

8. นายปิยบุตร เลิศด าริห์การ กรรมการ 216,000           -                  -                  -                              -                                     216,000       

9. นายณพน เจนธรรมนุกลู กรรมการผูจ้ดัการ 288,000           -                  -                  -                              -                                     288,000       

คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ
รายช่ือ คณะกรรมการบริษทั
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 8.1.3 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 กลไกในการก ากบัดูแล 

 บริษทัมีนโยบายในการส่งตวัแทนของบริษทัเขา้เป็นกรรมการบริษทัท่ีเขา้ลงทุนทั้งบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมตาม สดัส่วน
การถือหุน้ตามแต่กรณีและตามความเหมาะสมโดยฝ่ายบริหารจะเป็นผูด้  าเนินการเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมใหค้ณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมติัซ่ึงบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งนั้นมีหนา้ท่ีด าเนินการเพ่ือใหบ้ริษทั ยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้น บริหารงานดว้ยประสิทธิภาพ
สูงสุด ก ากบัดูแลให้บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม ปฏิบติัตาม กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบับริษทัจดทะเบียน อาทิ การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนัการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึง ทรัพยสิ์น เป็นตน้ รวมถึงการจัดเตรียมขอ้มูลเพ่ือจดัท างบการเงินรวมของบริษทั ทั้ งน้ี ในการ
พิจารณาเร่ืองท่ี ส าคญัตอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกบับริษทั ซ่ึงบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งนั้น จะมีการรายงานผลการด าเนินงาน ใหแ้ก่
คณะกรรมการบริษทัเป็นระยะเพ่ือคณะกรรมการบริษทัได้ทราบถึงสถานการณ์ของบริษทันั้นๆ อย่างต่อเน่ืองและทันต่อการ
ตดัสินใจ 

ขอ้ตกลงระหวา่งบริษทักบัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (Shareholders' agreement) 

 -ไม่มี  

 

 8.1.4 การตดิตามให้มกีารปฏิบัตติามนโยบายและแนวปฏิบัตใินการก ากบัดูแลกจิการ 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัท านโยบายต่างๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และไดเ้ปิดเผยไว ้ดงัน้ี 

 นโยบาย และแนวปฏิบัตด้ิานทรัพย์สินทางปัญญา 

 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจ และส่งเสริมใหพ้นกังานปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตก้ฎหมาย หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัสิทธิในทรัพยสิ์น
ทางปัญญา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิความลบัทางการคา้ และทรัพยสิ์นทางปัญญาดา้นอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนด 

เช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะตอ้งผา่นการตรวจสอบ และลงโปรแกรม
โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น ซ่ึงนโยบายอนัเก่ียวกบัพรบ.ว่าดว้ยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแจง้ให้
พนกังานรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี  

 1. พนักงานทุกคน มีหน้าท่ีปกป้องและรักษาความลบัอนัเก่ียวกับทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัเพ่ือมิให้ ขอ้มูล
เหล่านั้นร่ัวไหล และตอ้งไม่น าทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน ์ส่วนตวัหรือเพ่ือบุคคลอ่ืนโดยมิได้
รับอนุญาต 

 2. พนกังานทุกคนตอ้งเคารพและใหเ้กียรติต่อทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น และไม่น าผลงานอนัมี ทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของผูอ่ื้นไม่วา่ทั้งหมด หรือบางส่วนของผลงานไปใชโ้ดยท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของผลงาน 

 นโยบาย และแนวปฏิบัตด้ิานเคารพกฎหมาย และหลกัสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุน และเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิใหธุ้รกิจของบริษทั พนกังาน ตลอดจนผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้ง มิให้เขา้ไปมีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการบงัคบัใชแ้รงงาน หรือ แรงงานเด็ก ไม่มีการใช้
แรงงานต่างดา้วท่ีผิดกฎหมาย ให้ความเคารพนบัถือ และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษย ์โดยไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย  ฐานะ และบริษทัฯ เคารพ
ในเกียรติของพนกังาน โดยจะด าเนินการเพ่ือรับประกนัวา่ พนกังานจะมีสิทธิในดา้นความปลอดภยัส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิท่ีจะ
มีสถานท่ีท างานท่ีสะอาดปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงทุกรูปแบบ และใชห้ลกัความ
ยติุธรรมในการบริหารจดัการเก่ียวกบัค่าจา้ง และผลประโยชน์ของพนกังานและไม่เลือกปฏิบติั 

นโยบาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของพนักงานทุก
ระดบั ซ่ึงผูป้ฏิบติังานทุกคนของบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บความปลอดภยั มีสุขภาพอนามยัท่ีดี ภายใตส้ภาพการท างาน และส่ิงแวดลอ้มท่ี
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ดี และจดัหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ี้มีสภาพปลอดภยั จดักิจกรรม ต่างๆ เพ่ือใหค้วามรู้รวมถึงการปลูกฝังจิตส านึกใหพ้นกังานทุกคนใน
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มแก่พนกังาน  

นโยบาย และแนวปฏิบัตด้ิานการต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนัก และให้ความส าคัญโดยสนับสนุนให้บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นบริษัทท่ีประกาศ
เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนเพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนผูมี้ส่วน
ไดเ้สียร่วมมือกนัต่อตา้นการทุจริตในทุกภาคส่วน รวมทั้งพนกังานในองคก์รเพ่ือช่วยกนัในการป้องกนัการทุจริต เบ้ืองตน้ไดจ้ดัท า
เป็นนโยบายและประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 และแจง้ใหพ้นกังานทุกระดบัน าไปปฏิบติั เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และจะพฒันาโดยจะก าหนดแนวทางการประเมิน การก ากบัดูแลป้องกนัติดตามนโยบายท่ีวางไวต้่อไป  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเนน้ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกคนร่วมมือร่วมใจกนัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ท างานเป็นทีมมี
เป้าหมายร่วมกนั ลดความสูญเปล่าและดอ้ยประสิทธิภาพ พบเห็นส่ิงใดท่ีไม่ควรใหแ้จง้บริษทัฯ ทางจดหมาย โทรศพัท์ อีเมล ์หรือ
เวบ็ไซต์ รับขอ้ร้องเรียน https://sammakorn.co.th/Whistleblower.pdf หรือแจง้ต่อกรรมการอิสระ ในลกัษณะของ Whistle Blower 
เพ่ือให้กรรมการอิสระเป็นผูพิ้จารณาด าเนินการ และมีกระบวนการในการปกป้องพนกังานผูร้้องเรียน เป็นผลให้บริษทัฯ ด าเนิน
ธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ เป็น  การสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างผลก าไรอีก
ทางหน่ึง 

การรับแจ้งข้อมูล  

กรรมการอิสระจะพิจารณาทุกขอ้มูลท่ีไดรั้บแจง้ และจะติดต่อโดยตรงกบัผูแ้จง้ โดยด าเนินการเป็นความลบั ดงันั้น
ขอ้มูลท่ีแจง้ควรมีความสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะใหก้รรมการอิสระสามารถติดตามตรวจสอบและสืบคน้ขอ้เท็จจริงได ้ 

ทั้งน้ี ผูแ้จง้ควรแจง้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง ไม่ใส่ร้ายผูอ่ื้น เพราะหากขอ้มูลเป็นเท็จอาจท าให้เกิดความเสียหาย และเป็น
ความผิดตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทั 

การปกป้องผู้แจ้งข้อมูล  

ในกรณีผูแ้จง้ระบุช่ือตนเอง กรรมการอิสระจะเก็บเป็นความลบั ไม่เปิดเผยช่ือไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน หากมี เหตุการณ์
ท่ีก่อให้เกิดความไม่ปลอดภยักบัผูแ้จง้ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ผูแ้จง้สามารถร้องขอใหมี้การคุม้ครอง หรือ สอบหาขอ้เท็จจริง
จากคณะกรรมการอิสระได ้

การพจิารณาข้อมูล  
เม่ือไดรั้บแจง้ขอ้มูลแลว้ กรรมการอิสระจะพิจารณาและด าเนินการดงัน้ี 

1. ประเมินระดบัความส าคญัของขอ้มูล ขอ้เท็จจริงความน่าเช่ือถือ  
2. น าขอ้มูลเขา้พิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 1 เดือน  
3. ส่งขอ้มูลท่ีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์กบัองคก์รใหผู้บ้ริหารท่ีรับผิดชอบโดยตรง เพ่ือแกไ้ข หรือแต่งตั้งคณะกรรมการ

เฉพาะเพ่ือด าเนินการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริงต่อไป  
4. สรุปขอ้เท็จจริงเพ่ือพิจารณาก าหนดมาตรการป้องกนั และปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบติั โดยเสนอ คณะกรรมการ

บริษทัใหค้วามเห็นชอบก่อนการประกาศใชต้่อไป 

ผู้รับแจ้งข้อมูล  

ผูรั้บแจง้ขอ้มูลจะเป็นกรรมการอิสระทุกท่านท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานหรือการด าเนินงาน โดยผูแ้จง้ 
ขอ้มูลสามารถส่งขอ้มูลไปยงักรรมการอิสระทุกท่านหรือกรรมการอิสระตามรายช่ือท่ีอยู ่ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ – นามสกลุ ทีอ่ยู่ Email Address, โทรศัพท์, Website 

1. นายธวชัชยั ช่องดารากลุ  เลขท่ี 128/91 หมู่บา้นคาซ่าวลิล ์
พระรามท่ี2 ซอย 50 ถนนพระรามท่ี 2 

tawatchai_chongdarakul@yahoo.com 

โทร. 081 934 0920  

แฟกซ์ 02 497 7159  



62

ช่ือ – นามสกลุ ทีอ่ยู่ Email Address, โทรศัพท์, Website 

แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน 
กรุงเทพฯ 10150 

2. นายอนุทิพย ์ไกรฤกษ ์ เลขท่ี 157/13 ถนนราชวธีิ แขวง          
วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

anuthipk@gmail.com 

โทร. 086 076 8535 

แฟกซ์ 02 668 9436  

3. นางกณุฑล ศศะสมิต เลขท่ี 94/55 หมู่บา้นฟลอร่าววิล ์ถนนสุ
วนิทวงศ ์แขวงล าผกัชี เขตหนองจอก 
กรุงเทพฯ 10530  

koonthalas@yahoo.com 

โทร. 089 816 3566 

 

                     
                                                    ผู้รับผดิชอบ            ล าดบัการท างาน 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูแ้จง้ขอ้มูล 

(บุคคลภายใน/ภายนอก) 

คณะกรรมการอิสระ 

ผูบ้ริหารโดยตรงหรือ 

คณะกรรมการเฉพาะกิจ 

คณะกรรมการบริษทัหรือ 

มอบอ านาจ 

 แจง้ขอ้มูล  
1. จดหมาย  
2. โทรศพัท ์ 
3. E-mail  

4. Website 

กลัน่กรองเบ้ืองตน้วา่น่าเช่ือถือหรือไม่ ถา้
น่าเช่ือถือ แจง้ฝ่ายบริหารท่ีรับผดิชอบโดยตรง 

หรือตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพ่ือตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง 

ค าเนินการตรวจสอบและสรุปขอ้เท็จจริง เพ่ือ
พิจารณาก าหนดมาตรการป้องกนั ปรับปรุง

เพ่ือใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์ เสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

พิจารณาขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นชอบแลว้ เพ่ือน าไปก าหนด   

 เป็นระเบียบขอ้บงัคบัใหน้ าไปปฏิบติั 
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 8.2  รายงานผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่่านมา 

 8.2.1 ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

คร้ังที่ 1/6 คร้ังที่ 2/6 คร้ังที่ 3/6 คร้ังที่ 4/6 คร้ังที่ 5/6 คร้ังที่ 6/6 รวม 

นายธวชัชยั  ช่องดารากุล   กรรมการอิสระกรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

onsite onsite onsite onsite onsite onsite 6 

นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์  
  

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ  

onsite onsite onsite onsite onsite onsite 6 

นางกุณฑลา  ศศะสมิต 

 

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ  

onsite onsite online onsite onsite onsite 6 

 8.2.2 ผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขต หนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบตัรท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการ
บริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในรอบปีบญัชี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย
กรรมการรวม 3 ท่าน คือ นายธวชัชยั ช่องดารากุล ท าหนา้ท่ีเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอนุทิพย ์ไกรฤกษ ์และนาง
กุณฑลา ศศะสมิต ท าหน้าท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดป้ฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
ประชุมรวมทั้งส้ิน 6 คร้ัง โดยมีวาระการประชุมร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้
ร่วมประชุมดว้ย 1 คร้ัง คือวนัองัคารท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือพิจารณาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน และแผนการ
ตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2565 ของ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และกรรมการตรวจสอบทุกท่านเขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุม โดย
เป็นการร่วมประชุมกบัผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม ซ่ึงสรุปสาระส าคญัของการปฏิบติังาน ไดด้งัน้ี 

 1. งบการเงิน   คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2564ของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อยของบริษทั ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี โดยไดส้อบถามและรับฟังค าช้ีแจง ในเร่ืองความถูกตอ้ง 

รายละเอียดครบถว้นของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบั
ผูส้อบบญัชีวา่งบการเงินดงักล่าวมีความถูกตอ้งตามท่ีควรจะเนน้ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชี และมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
ส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผูส้อบบญัชีแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเง่ือนไข 

  นอกจากน้ี บริษทัฯ และบริษทัย่อยยงัไดน้ าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือลด
ผลกระทบบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชี
ในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

 2. รายการระหวา่งกนั   คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาการเปิดเผยขอ้มูลรายการระหวา่งกนั และรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงผูส้อบบญัชีมีความเห็นว่ารายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ไดถู้กเปิดเผยและแสดง
รายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชี 

รวมทั้งมีความเห็นวา่รายการดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขธุรกิจการคา้ปกติทัว่ไป และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

และบริษทัย่อยของบริษทั รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้งและครบถว้น ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน 

 3. ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง   คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณารายงานการตรวจสอบภายใน
และความคืบหนา้ของการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส ตามแผนงานท่ีไดรั้บอนุมติั พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะกบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิ
ไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั ซ่ึงเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบติังานให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการติดตามและด าเนินการแกไ้ขในประเด็นท่ีมีนยัส าคญัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทั มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม รวมทั้งสอบทานนโยบายแนวทางการบริหารความเส่ียง 
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ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัของบริษทัฯ ทั้งในดา้นคดีความ และการด าเนินธุรกิจในอนาคต ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา่ บริษทัฯ ไดมี้การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ มีประสิทธิผล และการตรวจสอบภายในของบริษทั
ฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทั เป็นไปอยา่งอิสระเพียงพอ และเหมาะสม 

 นอกจากน้ีภายใตส้ถานการณ์ระบาดของ COVID-19 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประกาศใชม้าตรการป้องกนัการติดเช้ือและ
แพร่ระบาด โดยแจง้ใหพ้นกังานทั้งท่ีส านกังานใหญ่และโครงการทุกท่านทราบ เพ่ือความปลอดภยัของพนกังานและลดความเส่ียง
ของการติดเช้ือดงักล่าวอนัอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 4. การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์กฎเกณฑ์และขอ้บงัคบัของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อยของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ 

บริษทัฯมีการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญั 

 5. การคดัเลือกและแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผลการปฏิบติังานในปีท่ีผา่นมา รวมถึงความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเช่ือถือ และความเพียงพอของทรัพยากร รวมถึง การประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพงาน
ของผูส้อบบญัชีในรอบปีท่ีผ่านมา ส าหรับค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีนั้น ไดพิ้จารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชี 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส านกังานอ่ืน  เห็นวา่มีความเหมาะสม จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือขออนุมติัในท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ โดยคดัเลือกบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 

 6. การก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการบริหารงานตามหลักการของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ ากบัดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ และถูกตอ้ง รวมทั้ง ส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ มีระบบธรรมาภิ
บาล การบริหารจดัการท่ีดี เพ่ือให้มีความโปร่งใส และมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน พนักงาน และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้ง ไดส้อบทานวิธีการรายงานส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 โดยสรุปในภาพรวมแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นเกณฑดี์มาก ครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นกฎบตัร
ของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ และเห็นวา่ บริษทัฯ ถือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และ
มีมาตรฐานเป็นส าคญั มีผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ และไม่พบขอ้บกพร่องอยา่งเป็นสาระส าคญั มีการ
บริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ มีประสิทธิผล การจดัท างบการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท าข้ึนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และ
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ได้
อยา่งถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้งมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบวธีิปฏิบติั และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 8.3  สรุปผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 

 8.3.1 ผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องกรรมการชุดย่อย 

 

 1) คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารก าหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง ก าหนดวนัประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดทั้งปีอยา่ง
ชดัเจนโดยท าหนา้ท่ีกลัน่กรองนโยบาย กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานรวมทั้งก ากบัดูแลและบริหารจดัการต่างๆ เพ่ือให้
มั่นใจว่าธุรกิจของบริษทัฯมีการเติบโตอย่างมัน่คงสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนั พิจารณาก าหนดแผนธุรกิจ 

งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานให้เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการด าเนินงานและพิจารณากลัน่กรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งด าเนินการอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และรายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

 นอกจากน้ี  คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น  ซ่ึงในปี  2564 มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารรวม 16 คร้ัง 

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีวางหลกัเกณฑ ์การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สอบทานกระบวนการจดัท ารายงานฐานะ
การเงิน และก ากบัการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้ถูกตอ้งตามนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนการปฏิบติัตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล ส่งเสริมใหพ้ฒันาระบบงานทางการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลและขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือ โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยแต่งตั้งให้กรรมการ 1 คน คือ นางกุณฑลา 
ศศะสมิต เป็นกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบยงัท าหนา้ท่ีในการสอบทานให้บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ    มีระบบตรวจสอบภายในท่ีได้
มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ รัดกุม เหมาะสม ทันสมยั และมีการจัดท ารายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี /รายงานประจ าปี ของบริษทัฯ ซ่ึงในปี 2564 มีการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 6 คร้ัง 

  3) คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ท าหนา้ท่ีก าหนดหลกัเกณฑ ์นโยบาย และวธีิการพิจารณาสรรหาผูท่ี้
มีความรู้ความสามารถ มีช่ือเสียง เกียรติประวติัท่ีดีและประสบการณ์เหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ 

และท่ีปรึกษาของบริษัทฯ ทดแทนผูท่ี้พน้จากต าแหน่ง รวมทั้ งพิจารณาทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ

1. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั ประธานกรรมการ 1/1 6/6 15/16

2.นายณพน เจนธรรมนุกูล กรรมการผูจ้ดัการ 1/1 6/6 16/16

3.  นายธวชั  อ้ึงสุประเสริฐ กรรมการ -/1 6/6 16/16

4.  นายสจัจา  เจนธรรมนุกูล กรรมการ 1/1 6/6 16/16

5. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการ 1/1 6/6 16/16

6.นายปิยบตุร เลิศด าริห์การ** กรรมการ 5/5

7. นายธวชัชยั ช่องดารากุล กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

1/1 6/6 6/6 4/4 2/2

8.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ
1/1 5/6 6/6 4/4 2/2

9. นางกุณฑลา  ศศะสมิต* กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ
1/1 6/6 6/6 4/4 2/2

* กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน
**

 เขา้เป็นกรรมการบริษทัตามมติการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564

 คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

 คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

 คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

 สามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564

กาประชุม การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
รายช่ือ  คณะกรรมการ

บริษทั
 คณะกรรมการ
บริหาร

ต าแหน่ง
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คณะกรรมการบริษัท และมีหน้าท่ี ศึกษา พิจารณา และติดตามการเปล่ียนแปลงและแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงในเร่ือง
ผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร โดยพิจารณาผลสรุปขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดจ้ดัท าข้ึน เปรียบเทียบค่าตอบแทนของ
บริษทัอ่ืนตามขนาดของทุนจดทะเบียน ก าไรสุทธิ กับค่าตอบแทนกรรมการท่ีได้รับอยู่ เพ่ือเสนอเป็นนโยบายในการก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารให้มีความเหมาะสมตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบและเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทนในปี 2564 เท่ากนัปี 2563 และพิจารณางดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ในปีท่ีผา่นมามีการประชุม 2 คร้ัง เพ่ือพิจารณา
และด าเนินงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ ซ่ึงไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี /รายงานประจ าปี 

 นอกจากน้ีปี 2564 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบใน
การเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้งดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่กรรมการ  
 การอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารก าหนดไวด้งัน้ี 

 1. ผูถื้อหุ้นเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และค่าตอบแทนพิเศษใหแ้ก่กรรมการ โดยพิจารณาจาก
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

 2. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากหนา้ท่ีความรับผิดชอบผลการ
ปฏิบติังานและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  

 4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการบริหารความเส่ียงตามหลกัสากลและ
การประเมินความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดมาตรการป้องกนัและสัญญาณเตือนภยั เพ่ือจดัการความเส่ียง
อยา่งเหมาะสม มีการก ากบัดูแลใหทุ้กหน่วยงานปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดก้ าหนดใหจ้ดัท ารายงานการบริหารความเส่ียงเป็นประจ าทุกไตรมาส
และมีการสอบทานการบริหารความเส่ียงเป็นประจ า ซ่ึงความเส่ียงท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการขายและการโอนท่ีไม่ไดต้าม
เป้าหมาย  และความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง ซ่ึงจากการตรวจสอบการบริหารความเส่ียงดงักล่าวท่ีผา่นมาเห็นวา่อยูใ่นระดบัท่ี
ยอมรับได ้แต่ทั้งน้ีไดพ้ยายามแกไ้ขรายการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนให้ลดลง และไดมี้การทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของ
การจดัการความเส่ียงทุกปี  

 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั 

 9.1 การควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของระบบการควบคุมภายในท่ีจะเป็นกลไกส าคญัในการช่วย ลดความ
เส่ียงทางธุรกิจ, ปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์น, ท าให้รายงานทางการเงินเกิดความน่าเช่ือถืออีกทั้งยงัเป็น การปกป้องคุม้ครองเงินลงทุน
ของผูถื้อหุ้นของบริษทั จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบใน การจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพและบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
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 9.2 รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ในปี 

 

หมายเหต*ุ* ไดท้ าการเปิดเผยไวใ้น ส่วนท่ี 3 งบการเงินประจ าปี 2564 หนา้ 17 - 20 

รายการระหว่างบริษทัฯ และบริษทัย่อย กบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่กดิขึ้นในปี 2562 - 2564

รายการระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั (มหาชน)

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

บริษทัฯ จ่ายดอกเบ้ีย บริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั 6.80                 11.18              4.77                 

บริษทั เพียวสมัมากร รับรายไดจ้ากการให้เช่าส านกังาน 0.11                 0.11                 0.21                 

ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั รับรายไดจ้ากการให้บริการพืนท่ีส่วนกลางส านกังาน 0.11                 0.11                 0.21                 

(บริษทัยอ่ย)

รายการระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

บริษทัฯ รับรายไดจ้ากการให้เช่าท่ีดิน นายสจัจา เจนธรรมนุกูล กรรมการของบริษทั เป็นกรรมการของ 1.33                 1.14                 1.48                 

จ่ายค่าน ้ามนั บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั 0.24                 0.18                 0.20                 

รับรายไดค้่าบริการ 0.34                 

รับรายไดอ่ื้น 0.30                 

บริษทั เพียวสมัมากร รับรายไดจ้ากการให้เช่าส านกังาน 0.74                 0.92                 1.54                 

ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั รับรายไดจ้ากการให้บริการพืนท่ีส่วนกลางส านกังาน -                  1.14                 

(บริษทัยอ่ย)

รายการระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั แอสเซท โปร กรุ๊ป จ ากดั

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

บริษทั สมัมากร พลสั จ่ายดอกเบ้ีย บริษทั แอสเซท โปร กรุ๊ป จ ากดั เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัยอ่ย 1.15                 -                  0.48                 

จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ค่าบริหารจดัการ -                  0.80                 9.00                 

ค่าค  ้าประกนั 0.78                 0.78                 0.15                 

รายการระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จ ากดั

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

บริษทัฯ ค่าใชจ่้ายอ่ืน นายสจัจา เจนธรรมนุกูล กรรมการของบริษทั เป็นกรรมการของ 1.07                 -                  -                  

บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จ ากดั

จ านวนเงิน (ลา้นบาท)

ลกัษณะรายการ

ลกัษณะรายการ

ลกัษณะความสมัพนัธ์

ลกัษณะความสมัพนัธ์

จ  านวนเงิน (ลา้นบาท)

ลกัษณะรายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ จ  านวนเงิน (ลา้นบาท)

ลกัษณะรายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ จ  านวนเงิน (ลา้นบาท)



ส่วนที่ 3
งบการเงิน
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รายละเอยีด คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

ช่ือ-สกลุ สดัส่วน ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ต าแหน่ง 1 ม.ค. 2564 30 ธ.ค. 2564 การถือหุ้น ระหว่างกรรมการ และประวติัการอบรม

นายพิพิธ พิชัยศรทัต 60 144,822      144,822        0.023% - พฒันบริหารศาสตร์ มหาบณัทิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั รวมทนุไทย จ ากดั

ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร รัฐศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2543 –  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สุวรรณชาด จ ากดั

Director Certification Program (DCP) 2539  –  ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั มงคลชยัพฒันา จ ากดั

Audit Committee Program (ACP) 2552  – 2561 กรรมการ /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)

2544  –  2561 ประธานกรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการนโยบายและกลยทุธ์ / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษทั ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)

2543  –  2560 รองผูอ้  านวยการ โครงการพฒันาส่วนพระองค ์
2543 –  2560 ผูช่้วยผูจ้ดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์

นายอนุทิพย์  ไกรฤกษ์ 72 217,777      217,777        0.034% -   B.A.(Fine and Applied Art) 2535 –  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จ ากดั
กรรมการอิสระ /  กรรมการสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน / Northeastern University, U.S.A

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง Director Accreditation Program (DAP)

Director Certification Program  (DCP)

นายธวชัชัย   ช่องดารากลุ 60 - - - - นิติศาสตร์มหาบณัฑิต(น.ม.) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2548 – ปัจจุบนั ผูเ้ช่ียวชาญในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท

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

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / Advance Audit Committee Program (AACP) คดีทางธุรกิจทัว่ไป)

ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน Directors Accreditation Program (DAP )

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)

Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)

นายสัจจา  เจนธรรมนุกลู 67 - - - - วศ.บ. ไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ (ธนบุรี) 2558 –2562 กรรมการ บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จ ากดั
กรรมการ / กรรมการบริหาร Director Accreditation Program (DAP) 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสซีที สหภณัฑ์ จ ากดั, บริษทั ซุปเปอร์เพียวแกส๊ จ ากดั

2544 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เพียวพลงังานไทย  จ ากดั , บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จ ากดั
2541 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จ ากดั 

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

นายธวชั   อึง้สุประเสริฐ 75 - - - - วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2542 – 2556 กรรมการ  บริษทั เชอร์วูด้เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร Directors Accreditation Program (DAP)  

นายปิยบุตร เลศิด าริห์การ 61 - - - - Master of  Business Administration, University of Southern New Hampshire ,   

USA

 2562-2564  กรรมการ บจ.เบรนเวค็, บจ.เบรนเวค็ ฟู้ด เบเกอร์ร่ี แอนด ์ดีเซิร์ท

กรรมการ / กรรมการบริหาร   Bachelor of Science in Manufacturing Engineering, Boston University, USA 2554-2564 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน คอนโด 3 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท

2562, 2563-ปัจจุบนั กรรมการ บจ.เบรนเวค็ ฟู้ด, บจ.เบรนเวค็ นูด้เดิลส์, บจ.เจลาเตเรีย

นางกณุฑลา  ศศะสมิต 65 - - ปริญญาโท UNIVERSITY OF ARIZONA (M.S. FINANCE)

กรรมการอิสระ /  กรรมการสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน / ปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (บญัชีบณัฑิต) 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง Directors Accreditation Program (DAP) 

Audit Committee Program (ACP)

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)

นายกติติพล ปราโมช ณ อยุธยา 50 2,285,629 698,529 0.109% - ปริญญาโท สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2563 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ /กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั

กรรมการ /  กรรมการบริหาร /  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปริญญาตรี Exeter University U.K. (Mechanical Engineering) 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สมัมากรพลสั จ ากดั

Director Certification Program (DCP ) 2556 – ปัจจุบนั กรรมการสมาคมอสงัหาริมทรัพยไ์ทย

เอกสารแนบ 1

อายุ
       จ านวนหุ้นท่ีถือ

      ประวติัการท างาน (5 ปียอ้นหลงั)

ช่ือ สกลุ สดัส่วน ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ต าแหน่ง ม ค ธ ค การถือหุ้น ระหว่างกรรมการ และประวติัการอบรม

อายุ
จ  านวนหุ้นท่ีถือ

ประวติัการท างาน ปียอ้นหลงั

Director Accreditation Program (DAP ) 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จ ากดั 

Audit Committee Program (ACP) 2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โรงแรมราชด าริ จ ากดั (มหาชน)

RE-CU CEO-PREMIUM รุ่นท่ี 1 2549 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

Role of the Chairman Program (RCP)

นายณพน  เจนธรรมนุกูล 36          -          - - บุตรนายสจัจา  เจนธรรมนุกลู ปริญญาโท MBA Candidate, Duke University, USA 2564 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สมัมากร เอฟแอนดบี์ จ ากดั

กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการ / กรรมการบริหาร ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สมัมากรพลสั จ ากดั

Director Accreditation Program (DAP) 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จ ากดั
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั

รายละเอยีดฝ่ายจัดการ
ช่ือ-สกลุ สดัส่วน ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ต าแหน่ง 1 ม.ค. 2564 30 ธ.ค. 2564 การถือหุ้น ระหว่างกรรมการ และประวติัการอบรม

นายณพน  เจนธรรมนุกูล 36          -          - - บุตรนายสจัจา  เจนธรรมนุกลู ดูรายละเอียดในหวัขอ้รายละเอียดคณะกรรมการบริษทัฯ
กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการ / กรรมการบริหาร
นางสุพรรณี  ตัณไชยศรีนคร 55          -          - - - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2564 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สมัมากร เอฟแอนดบี์ จ ากดั
ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานบริหารและการเงิน/เลขานุการบริษทั บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สมัมากรพลสั จ ากดั

Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นท่ี 18 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จ ากดั 

Strategic Financial Leadership Program 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั

Effective Minutes Taking-EMT รุ่นท่ี 39/2017 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จ ากดั
2556 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานบริหารและการเงิน บริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั

2558 – 2562 กรรมการ บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จ ากดั 

2557 –2563 กรรมการ บริษทั ซุปเปอร์เพียวแกส๊ จ ากดั 

นายพันธิตร ทองส าราญ 38          -          - - - ปริญญาโท  Marketing, Kingston University, UK    2559 – 2561  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดอาวุโส บริษทั อูเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั
ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานการตลาดและขาย ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา 2559 – 2559   ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ บริษทั แอร์เอเชีย จ ากดั
นายยุทธนา ท้วมมา 57          -          - - - ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 2556 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานพฒันาโครงการและก่อสร้างบริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน)

ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานพฒันาโครงการและก่อสร้าง

อายุ
       จ านวนหุ้นท่ีถือ

      ประวติัการท างาน (5 ปียอ้นหลงั)
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ประวตัคิณะกรรมการ และผู้บริหาร 
ช่ือ-นามสกลุ นายพพิธิ  พชัิยศรทตั   
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  11 เมษายน 2545 

วนั/เดือน/ปีเกดิ 27  ตุลาคม  2504 

อายุ 60  ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ทีอ่ยู่ 1174  ถนนพระรามท่ี 4  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

ประวตักิารศึกษา พฒันบริหารศาสตร์ มหาบณัฑิต  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

  รัฐศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

การอบรมอ่ืนๆในปี 2564 ไม่มี 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 20 ปี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 6/6 คร้ัง (คณะกรรมการบริษทั)  มาดว้ยตวัเอง  4  คร้ัง conference 2 คร้ัง  

 15/16 คร้ัง (คณะกรรมการบริหาร) มาดว้ยตวัเอง 12 คร้ัง conference 3 คร้ัง 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่  1 ม.ค.2564 144,822 หุน้ ร้อยละ 0.023 

ณ วนัที ่31 ธ.ค.2564 144,822 หุน้ ร้อยละ 0.023 

การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียน 

(จ านวน) 
กจิการอ่ืนๆ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

(จ านวน) 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/

เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท (จ านวน) 
- 3 - 

ประสบการณ์การท างานอ่ืน (ย้อนหลงั 5 ปี) 
 2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั รวมทนุไทย จ ากดั 

 2543 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั สุวรรณชาด จ ากดั 

 2539 – ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั มงคลชยัพฒันา จ ากดั 

 2544 – 2561 ประธานกรรมการ /กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการนโยบายและกลยทุธ์/ 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 2543 – 2560 รองผูอ้  านวยการโครงการพฒันาส่วนพระองค ์  

 2543 – 2560 ผูช่้วยผูจ้ดัการ ส านกังานจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์  

 2552 – 2561 ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการ 

  บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน              ไม่มี   

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
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ช่ือ-นามสกลุ นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล 
ประเภทกรรมการ กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหาร 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 ธนัวาคม 2555 

วนั/เดือนปีเกดิ 5  กนัยายน  2497    
อายุ  67 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ทีอ่ยู่ 378/2  ถนนชลนิเวศน์  แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 

ประวตักิารศึกษา  วศ.บ.ไฟฟ้า  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ (ธนบุรี)  
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP) 20/2004   

การอบรมอ่ืนๆในปี 2564  ไม่มี 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  10 ปี 

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 6/6 คร้ัง (คณะกรรมการบริษทั) มาดว้ยตวัเอง 5  คร้ัง  conference 1 คร้ัง  

 16/16 คร้ัง (คณะกรรมการบริหาร) มาดว้ยตวัเอง 16 คร้ัง conference 0 คร้ัง 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่  1 ม.ค.2564 ไม่มี 

ณ วนัที ่31 ธ.ค.2564 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กจิการอ่ืนๆ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท (จ านวน) 

1 5 - 

ประสบการณ์การท างานอ่ืน (ย้อนหลงั 5 ปี)  
 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จ ากดั, บริษทั ซุปเปอร์เพียวแก๊ส จ ากดั 

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

 2541 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จ ากดั  
 2558 – 2562 กรรมการ บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จ ากดั 

   
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

 2538 – ปัจจุบนั  กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั (มหาชน) 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
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ช่ือ-นามสกลุ นายธวชัชัย  ช่องดารากลุ   
ประเภทกรรมการ กรรมการอสิระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน/ 
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 10 มกราคม 2557 

วนั/เดือน/ปีเกดิ 19  มิถุนายน 2504 

อายุ 60  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ทีอ่ยู่ 1005/16  หมู่บา้นศุภาลยั พรีม่า วิลล่า พระราม 2 – บางขนุเทียน แขวงท่าขา้ม  
 เขตบางขนุเทียน ซอย ท่าขา้ม บางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
ประวตักิารศึกษา นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (น.ม.) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 นิติศาสตร์บณัฑิต (น.บ.) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Advance Audit Committee Program (AACP), Directors Accreditation Program (DAP)  
 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL), Role of the Nomination and Governance 

Committee (RNG) 
การอบรมอ่ืนๆในปี 2564  การเตรียมความพร้อมหลงัส้ินสุดการแพร่ระบาดของโควดิ 19 

 การดูแลคุณภาพของการจดัท ารายงานทางการเงิน 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 8 ปี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 6/6 คร้ัง (คณะกรรมการบริษทั)      มาดว้ยตวัเอง 6 คร้ัง conference 0 คร้ัง 

 6/6  คร้ัง (คณะกรรมการตรวจสอบ) มาดว้ยตวัเอง 6 คร้ัง conference 0 คร้ัง 

 4/4 คร้ัง (คณะกรรมการบริหารความเส่ียง) 
   มาดว้ยตวัเอง 4  คร้ัง  conference 0 คร้ัง 

 2/2 คร้ัง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน) 
   มาดว้ยตวัเอง 2  คร้ัง  conference 0 คร้ัง 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่  1 ม.ค.2564 ไม่มี 

ณ วนัที ่31 ธ.ค.2564 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กจิการอ่ืนๆ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท (จ านวน) 

- - - 

ประสบการณ์การท างานอ่ืน (ย้อนหลงั 5 ปี) 
2548 – ปัจจุบนั ผูช้  านาญการในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 

2543 – ปัจจุบนั ทนายความอิสระ 

 - ทนายความวา่ความคดีอาญา และคดีแพง่  

 - คดีเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

 - คดีแพง่ทุนทรัพยสู์ง,  คดีทางธุรกิจทัว่ไป 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
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ช่ือ-นามสกลุ นายอนุทพิย์  ไกรฤกษ์   
ประเภทกรรมการ กรรมการอสิระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง / 
 กรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 17 กมุภาพนัธ ์2548 

วนั/เดือน/ปีเกดิ 23 มกราคม 2492 

อายุ 72 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 

ทีอ่ยู่ 157/13  ถนนราชวถีิ   แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 

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

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) , Director Certification Program (DCP) 
การอบรมอ่ืนๆในปี 2564 ไม่มี 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 17 ปี  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 5/6  คร้ัง (คณะกรรมการบริษทั)       มาดว้ยตวัเอง 5 คร้ัง conference 0 คร้ัง 

 6/6  คร้ัง (คณะกรรมการตรวจสอบ) มาดว้ยตวัเอง 6 คร้ัง conference 0 คร้ัง 

 4/4  คร้ัง (คณะกรรมการบริหารความเส่ียง) 

    มาดว้ยตวัเอง 4 คร้ัง conference 0 คร้ัง 

 2/2  คร้ัง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน)  

    มาดว้ยตวัเอง 2 คร้ัง conference 0 คร้ัง 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่  1 ม.ค.2564 217,777 หุน้ ร้อยละ 0.034  

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2564 217,777 หุน้ ร้อยละ 0.034  

การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กจิการอ่ืนๆ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท (จ านวน) 

- 1 - 

ประสบการณ์การท างานอ่ืน (ย้อนหลงั 5 ปี)   
 2535 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
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ช่ือ-นามสกลุ นายธวชั  อึง้สุประเสริฐ 
ประเภทกรรมการ กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 4 เมษายน 2556 

วนั/เดือนปีเกดิ 30 ตุลาคม 2489   
อายุ  75 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ทีอ่ยู่ 584  ถนนเตชะวนิช  แขวงบางซ่ือ  กรุงเทพฯ 10800 

ประวตักิารศึกษา  วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP)   
การอบรมอ่ืนๆในปี 2564  ไม่มี 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  9 ปี 

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 6/6  คร้ัง (คณะกรรมการบริษทั) มาดว้ยตวัเอง 2 คร้ัง conference 4 คร้ัง 

 16/16  คร้ัง (คณะกรรมการบริหาร) มาดว้ยตวัเอง 9 คร้ัง conference 7 คร้ัง 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่  1 ม.ค.2564 ไม่มี 

ณ วนัที ่31 ธ.ค.2564 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กจิการอ่ืนๆ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท (จ านวน) 

- - - 

ประสบการณ์การท างานอ่ืน  (ย้อนหลงั 5 ปี) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
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ช่ือ-นามสกลุ นางกณุฑลา  ศศะสมติ 

ประเภทกรรมการ กรรมการอสิระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง /  
 กรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มิถุนายน 2559 

วนั/เดือนปีเกดิ 17 ตุลาคม 2500 

อายุ  65 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ทีอ่ยู่ 94/55 หมู่บา้นฟลอร่าวลิล ์ถ.สุวนิทวงค ์แขวงล าผกัชี เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530 

ประวตักิารศึกษา  ปริญญาโท  UNIVERSITY OF ARIZONA (M.S. FINANCE) 

 ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย (บญัชีบณัฑิต)  
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP)  
 Risk Management Program for Corporate Leaders ( RCL) 

การอบรมอ่ืนๆในปี 2564  การเตรียมความพร้อมหลงัส้ินสุดการแพร่ระบาดของโควดิ 19 

 การดูแลคุณภาพของการจดัท ารายงานทางการเงิน 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  5 ปี 

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 6/6  คร้ัง (คณะกรรมการบริษทั)       มาดว้ยตวัเอง 4 คร้ัง conference 2 คร้ัง 

 6/6  คร้ัง (คณะกรรมการตรวจสอบ) มาดว้ยตวัเอง 5 คร้ัง conference 1 คร้ัง 

 4/4  คร้ัง (คณะกรรมการบริหารความเส่ียง)  
    มาดว้ยตวัเอง 3 คร้ัง conference 1 คร้ัง 

 2/2  คร้ัง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน) 
    มาดว้ยตวัเอง 2 คร้ัง conference 0 คร้ัง 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่  1 ม.ค.2564 ไม่มี 

ณ วนัที ่31 ธ.ค.2564 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กจิการอ่ืนๆ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท (จ านวน) 

- - - 

ประสบการณ์การท างานอ่ืน (ย้อนหลงั 5 ปี)  ไม่มี  

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   

 2552 – 10 กรกฏาคม 2561                 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ข้อพพิาททางกฎหมาย  ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
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ช่ือ-นามสกลุ นายกติตพิล  ปราโมช ณ อยุธยา   
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการใหญ่  
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 สิงหาคม 2541 

วนั/เดือน/ปีเกดิ 10  มกราคม  2515 

อายุ 50  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ทีอ่ยู่ 22 ซ.พหลโยธิน 37  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ 10900 

ประวตักิารศึกษา ปริญญาโท สถาบนับณัฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

   ปริญญาตรี Exeter University U.K. (Mechanical Engineering) 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Directors Certification Program (DCP 19/2002), Directors Accreditation Program (DAP 

23/2004), Audit Committee Program (ACP 5/2005), RE-CU CEO – PREMIUM  รุ่นท่ี 1, 
Role of the Chairman Program (RCP) 45/2019 

การอบรมอ่ืนๆในปี 2564  ไม่มี 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 24  ปี  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 6/6  คร้ัง (คณะกรรมการบริษทั)มาดว้ยตวัเอง 6    คร้ัง conference 0 คร้ัง 

 16/16  คร้ัง (คณะกรรมการบริหาร)มาดว้ยตวัเอง 15 คร้ัง conference 1 คร้ัง 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่  1 ม.ค.2564 2,285,629  หุน้ ร้อยละ 0.356   

ณ วนัที ่31 ธ.ค.2564 698,529  หุน้ ร้อยละ 0.109   

การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กจิการอ่ืนๆ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท (จ านวน) 

1 5 - 

ประสบการณ์การท างานอ่ืน (ย้อนหลงั 5 ปี) 
      2563 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  
      2561 – ปัจจุบนั    กรรมการ บริษทั สมัมากรพลสั จ ากดั 

2556 – ปัจจุบนั                กรรมการสมาคมอสงัหาริมทรัพยไ์ทย    
2555 – ปัจจุบนั    กรรมการ บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จ ากดั  
2549 – ปัจจุบนั      กรรมการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

 2553 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั โรงแรมราชด าริ จ ากดั (มหาชน) 
ข้อพพิาททางกฎหมาย  ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 

หมายเหตุ: นายกิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ด ารงต าแหน่งถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 
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ช่ือ-นามสกลุ  นายณพน  เจนธรรมนุกลู   
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการผู้จดัการ  
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  21 กรกฎาคม 2563 

วนั/เดือน/ปีเกดิ 10 พฤศจิกายน 2529  
อายุ 36 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ทีอ่ยู่ 378/2 ถ.ชลนิเวศน์ แขวงลาดพร้าว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  
ประวตักิารศึกษา ปริญญาโท MBA, Duke University, USA  

  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั  
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 

 Finance and Quantitative Modeling Certificate, University of Pennsylvania 

 Design Thinking Certificate, IDEO U 

 หลกัสูตรกลยทุธบริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

 Department of Philosophy Non-credit Certificate, Duke University 

การอบรมอ่ืนๆในปี 2564 ไม่มี 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 1 ปี 5 เดือน  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 6/6  คร้ัง (คณะกรรมการบริษทั)  มาดว้ยตวัเอง 5      คร้ัง conference 1 คร้ัง 

 16/16  คร้ัง (คณะกรรมการบริหาร) มาดว้ยตวัเอง 15    คร้ัง conference 1 คร้ัง 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่  1 ม.ค.2564 ไม่มี 

ณ วนัที ่31 ธ.ค.2564 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียน 

(จ านวน) 
กจิการอ่ืนๆ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

(จ านวน) 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/

เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท (จ านวน) 
- 3 - 

ประสบการณ์การท างานอ่ืน (ย้อนหลงั 5 ปี) 
     2564 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สมัมากร เอฟแอนดบี์ จ ากดั 

 2561 – ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั สมัมากรพลสั จ ากดั 

 2560 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เพทโทร – อินสตรูเมนท ์จ ากดั 

     2559 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 

หมายเหตุ : นายณพน เจนธรรมนุกลู เป็นบุตรของนายสจัจา  เจนธรรมนุกลู กรรมการบริษทัสมัมากร จ ากดั (มหาชน) 
              และเป็นกรรมการของบริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
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ช่ือ-นามสกลุ นายปิยบุตร เลศิด าริห์การ  
ประเภท กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการ 

 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 28 ตุลาคม 2503 
อายุ 61 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ทีอ่ยู่  40/5 สุขมุวทิ 15  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  
ประวตักิารศึกษา Master of  Business Administration, University of Southern New Hampshire , USA 

  Bachelor of Science in Manufacturing Engineering, Boston University, USA 

การอบรม Finance for non-Finance, Performance Management and & Coaching feedback, 

                                                                 Leadership Development, Real Estate Manufacturing 

การอบรมอ่ืนๆในปี 2564 Director Certification Program (DCP) 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 1 ปี  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 6/6  คร้ัง (คณะกรรมการบริษทั)  
 มาดว้ยตวัเอง 4      คร้ัง conference 2 คร้ัง 

 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่  1 ม.ค.2564 ไม่มี 

ณ วนัที ่31 ธ.ค.2564 ไม่มี 

 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กจิการอ่ืนๆ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท (จ านวน) 

- 3 - 

ประสบการณ์การท างานอ่ืน (ย้อนหลงั 5 ปี) 
 2562, 2563-ปัจจุบนั  กรรมการ บจ.เบรนเวค็ ฟู้ด, บจ.เบรนเวค็ นูด้เดิลส์, บจ.เจลาเตเรีย 

 2562-2564  กรรมการ บจ.เบรนเวค็, บจ.เบรนเวค็ ฟู้ด เบเกอร์ร่ี แอนด ์ดีเซิร์ท 

 2554-2564  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน คอนโด 3 บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 

 ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ไม่มีการด ารงต าแหน่ง  

 ข้อพพิาททางกฎหมาย          ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
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ช่ือ-นามสกลุ  นางสุพรรณี  ตณัไชยศรีนคร   
ต าแหน่งปัจจุบนั  ผู้จดัการทัว่ไป สายงานบริหารและการเงนิ 
อายุ  55  ปี 

คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
  บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

  Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นท่ี 18  

  Effective Minutes Taking – EMT รุ่นท่ี 39/2017 

  Strategic Financial Leadership Program 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่  1 ม.ค.2564 ไม่มี 

ณ วนัที ่31 ธ.ค.2564 ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงั 5 ปี) 
 2564 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั สมัมากร เอฟแอนดบี์ จ ากดั 

     2561 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั สมัมากรพลสั จ ากดั 

 2559 – ปัจจุบนั        กรรมการ บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จ ากดั 
 2558 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
 2556 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานบริหารและการเงิน บริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั 

 2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จ ากดั  

 2558 – 2562  กรรมการ บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จ ากดั 

 2557 – 2563  กรรมการ บริษทั ซุปเปอร์เพียวแก๊ส จ ากดั 

ช่ือ-นามสกลุ  นายพนัธิตร ทองส าราญ 
ต าแหน่งปัจจุบนั  ผู้จดัการทัว่ไป สายงานการบริหารการตลาดและขาย 

อายุ  38  ปี 

คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม ปริญญาโท  Marketing, Kingston University, UK 

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา  

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่  1 ม.ค.2564 ไม่มี 

ณ วนัที ่31 ธ.ค.2564 ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงั 5 ปี) 
   2559 – 2561  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดอาวโุส บริษทั อูเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ช่ือ-นามสกลุ  นายยุทธนา ท้วมมา 
ต าแหน่งปัจจุบนั  ผู้จดัการทัว่ไป สายงานพฒันาโครงการและก่อสร้าง 

อายุ  57  ปี 

คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่  1 ม.ค.2564 ไม่มี 

ณ วนัที ่31 ธ.ค.2564 ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงั 5 ปี) 
2556 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานพฒันาโครงการและก่อสร้างบริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2  
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 

ตารางรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

รายช่ือกรรมการ บมจ.สัมมากร บจ.เพียวสัมมากร บจ.โปรควิบ์ เวนเจอร์ บจ.สัมมากร พลัส บจ. สัมมากร เอฟแอนด์บี
ดีเวลลอปเม้นท์

1. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั X,// - - - -

2. นายณพน เจนธรรมนุกลู / X / / /

3. นางกณุฑลา  ศศะสมิต / - - - -

4.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ / - - - -

5.นายปิยบุตร เลิศด าริห์การ / - - - -

6. นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ / - - - -

7. นายธวชั   อ้ึงสุประเสริฐ /,// - - - -

8. นายสจัจา   เจนธรรมนุกลู /,// - - - -

9. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา /,// / X - -  

หมายเหต ุ

/ = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ   // = กรรมการบริหาร 
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เอกสารแนบ 3 
1. รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
ช่ือบริษัทตรวจสอบภายใน  บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั 
ช่ือหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน คุณศุภเชษฐ คุณาลกัษณ์กลุ 
ต าแหน่ง    กรรมการบริหาร ส่วนงานท่ีปรึกษา ประเทศไทย 
วุฒิการศึกษา    บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   
    บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ประกาศนียบัตร    ผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาต (Certified Internal Auditor : CIA) 

    Certified Information Systems Auditor (CISA) 

    Certification in Control Self-Assessment (CCSA) 

    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ประสบการณ์ท างาน    2558 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร  บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั 

   2557 - 2558 รองกรรมการบริหาร  บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

   2555 - 2557 ผูจ้ดัการ  KPMG China, Guangzhou Office 

   2553 - 2555 ผูจ้ดัการ  บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

   2550 - 2552 ผูช่้วยผูจ้ดัการ  บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

   2545 - 2549 ผูช่้วยผูส้อบบญัชี  บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

 

2.รายละเอยีดเกีย่วกบัเลขานุการบริษัท 
ช่ือ    นางสุพรรณี ตณัไชยศรีนคร 

ต าแหน่ง    ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานบริหารและการเงิน/เลขานุการบริษทั 

     (รับต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561) 

วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

การฝึกอบรม                                Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นท่ี 18 

                                               Effective Minutes Taking-EMT รุ่นท่ี 39/2017 

                                               Strategic Financial Leadership Program 

ประสบการณ์ท างาน  2556 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานบริหารและการเงิน บริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั 

   2557 – ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานบริหารและการเงิน บริษทั สมัมากร จ ากดั  

     (มหาชน) 
3.รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานก ากบัการดูแลกจิการ 
  - ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 4 
รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

   -ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 
นโยบายและแนวปฏิบัตกิารก ากบัดูแลกจิการ ฉบับเตม็ และจรรยาบรรณธุรกจิ 
  

 นโยบายและแนวปฏิบติัการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฉบบัเต็ม ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์อง
บริษทั www.sammakorn.co.th หนา้นกัลงทุนสมัพนัธ์ หว้ขอ้ยอ่ย “บรรษทัภิบาล” โดยนโยบายและแนวปฏิบติัการก ากบัดูแลกิจการ
อยูใ่นส่วนของ “นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” และจรรยาบรรณธุรกิจ อยูใ่นส่วนของ “ประกาศและนโยบายการต่อตา้นการ
ทุจริต และคอร์รัปชัน่” 
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เอกสารแนบ 6 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2564 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบัตรท่ีอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วยกรรมการรวม 3 ท่าน คือ นายธวชัชัย ช่องดารากุล  
ท าหน้าท่ีเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอนุทิพย ์ไกรฤกษ์ และนางกุณฑลา ศศะสมิต ท าหน้าท่ีเป็นกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงไดป้ฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 6 คร้ัง โดยมีวาระการ
ประชุมร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย 1 คร้ัง เพ่ือพิจารณา
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน และแผนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2564  ของบริษัทฯ และบริษทัย่อย และ
กรรมการตรวจสอบทุกท่ าน เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยเป็นการร่วมประชุมกับผู ้บ ริหาร ผู ้สอบบัญ ชี  
ผูต้รวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม ซ่ึงสรุปสาระส าคญัของการปฏิบติังาน ไดด้งัน้ี 

 1. งบการเงนิ   คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2564 ของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทั ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี โดยไดส้อบถามและรับฟังค าช้ีแจง ในเร่ืองความถูกตอ้ง 
รายละเอียดครบถว้นของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้ง
กบัผูส้อบบญัชีว่างบการเงินดงักล่าวมีความถูกตอ้งตามท่ีควรจะเน้นในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชี และมีการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผูส้อบบญัชีแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเง่ือนไข 

              ในปี 2564 เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 
สัมมากร จ ากดั (มหาชน) ไดมี้การจดัตั้งบริษทัยอ่ยใหม่ช่ือ บริษทั สัมมากร เอฟแอนด์บี จ ากดั ทุนจดทะเบียนช าระเต็มจ านวน
รวม 40 ลา้นบาท เพ่ือประกอบธุรกิจอาหาร และเคร่ืองด่ืม   

เช่นเดียวกบัปี 2563 ในปี 2564 น้ีบริษทัฯ และบริษทัย่อยยงัไดน้ าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เพ่ือลดผลกระทบบางเร่ืองจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพ่ือให้เกิดความ
ชดัเจนในวธีิปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

2. รายการระหว่างกนั   คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาการเปิดเผยขอ้มูลรายการระหวา่งกนั และรายการท่ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ซ่ึงผู ้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งได ้

ถูกเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชี รวมทั้งมีความเห็นวา่รายการดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขธุรกิจการคา้ปกติทัว่ไป และเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทั รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น ตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

 3. ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง   คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณารายงานการตรวจสอบ
ภายในและความคืบหนา้ของการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส ตามแผนงานท่ีไดรั้บอนุมติั พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะกบับริษทั เค
พีเอม็จี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั ซ่ึงเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการติดตามและด าเนินการแก้ไขในประเด็นท่ีมีนัยส าคญัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
หน่วยงานต่างๆ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทั มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม รวมทั้งการปรับเปล่ียนวิธีการ
ตรวจสอบภายในให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การระบาดของ COVID-19  การสอบทานนโยบายแนวทางการบริหารความเส่ียง 
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ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ ทั้ งในด้านคดีความ และการด าเนินธุรกิจในอนาคต ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษทัฯ ไดมี้การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ มีประสิทธิผล และเป็นไปอย่าง
อิสระ และการบงัคบัใชม้าตรการป้องกนัการติดเช้ือและแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัเป็นไปอยา่งเคร่งครัด  

4. การปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์กฎเกณฑ์และขอ้บงัคบัของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษทัฯมีการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญั 

5. การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผลการปฏิบติังานในปีท่ีผ่านมา รวมถึง
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเช่ือถือ และความเพียงพอของทรัพยากร รวมถึง การประเมินความเป็นอิสระและ
คุณภาพงานของผูส้อบบญัชีในรอบปีท่ีผ่านมา ส าหรับค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีนั้น ไดพิ้จารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชี ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส านกังานอ่ืน  เห็นวา่มีความเหมาะสม จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือขออนุมติั
ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยคดัเลือกบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565  

6. การก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการบริหารงานตามหลกัการของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ ากบัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ และถูกตอ้ง รวมทั้ง ส่งเสริมให้บริษทัฯ มีระบบธรร
มาภิบาล การบริหารจดัการท่ีดี เพ่ือใหมี้ความโปร่งใส และมีจริยธรรม ก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน พนกังาน และ
ผู ้ท่ี เก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ ง ได้สอบทานวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู ้บริหาร เพ่ือให้เป็นไปตามท่ี
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 โดยสรุปในภาพรวมแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้น 

กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ และเห็นวา่ บริษทัฯ ถือนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี และมีมาตรฐานเป็นส าคญั มีผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ และไม่พบขอ้บกพร่องอยา่งเป็น
สาระส าคญั มีการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ มีประสิทธิผล การจดัท างบการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท าข้ึนอยา่ง
ครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และขอ้ก าหนดท่ี
เก่ียวขอ้งในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 
            (นายธวชัชยั ช่องดารากลุ) 
                                                                                                                             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                      บริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) 


