






รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

CSR : 2015 

โครงการรณรงค์ลดขยะอิเลคทรอนิกส์ 
ด้วยบริษัทตระหนักถึงพิษร้ายของการทิ้งขยะอิเลคทรอนิกส์จากอุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ที่ตกรุ่นหรือเสื่อมสภาพ  ซึ่งจะแปรสภาพเป็นขยะทันที 
จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้องช่วยกันแยกขยะอิเลคทรอนิกส์ให้ถูกวิธี 
และในปี 2558 บริษัทได้รวบรวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพ นําไปบริจาคที่ 
มูลนิธิสวนแก้ว เพื่อดัดแปลงสภาพให้ใช้ประโยชน์อย่างอื่น ต่อไป 
วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อปลูกจิตสํานึกให้พนักงานทุกคนในบริษัท 
ร่วมกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมกันบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม  
3. รณรงค์ให้ทราบถึงสารพษิที่มีผลกระทบต่อชุมชนต่างๆ 
 

บริจาคคอมพิวเตอร์ 
ณ มูลนิธิสวนแก้ว 
30  เมษายน 2558 

 

นโยบาความรับผิดชอบต่อสังคม
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โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพ ันธ์ชุมชน”  
 ส่งมอบพื้นสนามคอนกรีต ห้องส้วม และเขื่อนโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ บริษัท สัมากร จํากัด (มหาชน) ร่วมส่งพื้นสนามคอนกรีต ห้องส้วม และเขื่อนโรงเรียน บ้านคลองเจ้าเมอืง  

โดยมีคุณกําจัด คงหน ูผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 

โครงการคืนโรงเรยีนฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน 

โดยการทํางานร่วมกับชุมชนต่างๆ  พร้อมกับการสนับสนุนเรื่องการศึกษา เพื่อสร้างเยาวชนที่มีศักยภาพให้ความพร้อมด้านจิตอาสา 

อีกทั้งเป็นการเติมเต็มความช่วยเหลือจากภาครัฐในการเยียวยาฟื้นฟูผู้ที่ประสบอุทกภัย เม่ือวันที่  30  มิถุนายน 2558                                   

ณ โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง อ.ลาดหลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี 

ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม 

โครงการ CSR : เราไม่เพียงสร้างบ้านแต่เราสรา ้งสังคม 
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 ในปีน้ี บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จัด กิจกรรมเดนิ-วิ่ง-ปั่น มินิมาราธอนการกุศล  
ร่วมสร้างสังคมดี  สุขภาพดี   (Social  Good  Health  2015)  ในวันอาทิตย์ที่  9  สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 05.30 น.  ณ สวนพุทธมณฑล 
จ.นครปฐม    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ร่วมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง 
ตลอดจนได้มีโอกาสร่วมกันทําบุญเพื่อการกุศล ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จา่ยจะนําไปมอบให้กับโครงการผ่าตัดต้อกระจก 
มูลนิธิศุภมิตรต่อไป  ทั้งน้ี บริษัทจะจัดกิจกรรมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดเป็นประจําทุกปี 
จากภาพรวมของการจัดกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานสนใจในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง 
2. การบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมในโครงการผ่าตัดต้อกระจก มูลนิธิศุภมิตร  

ร่วมสร้างสังคมดี สุขภาพดี 
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ร่วมคืนแสงสว่างให้กับชีวิต 
เราไม่เพียงสร้างบ้านแต่เราสร้างสังคม 

โครงการผ่าตัดต้อกระจก 
มูลนิธิศุภมิตร  
บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิศุภมิตรรว่มใจ 
เพื่อช่วยเเหลือผู้สูงอายุที่เป็นโรคต้อกระจกให้กลับมามองเห็น 
อีกครั้ง และไม่เป็นภาระของสังคม 

23  กันยายน  2558  

โครงการ CSR 
Corporate Social 
Responsibility 
2558 
 

 

หลังจากที่บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมเดิน-

วิ่ง-ปั่น มินิมาราธอนการกศุล “ร่วมสร้างสังคมดี สุขภาพด”ี 

เมื่อวันที ่9 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น 

ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการขายเสื้อให้กับพนักงานของบริษทัและ

บุคคลทั่วไป รวมเป็นยอดเงินที่นาํไปบริจาคให้กับ มูลนิธิศุภมิตร 

 

เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 
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จุดเด่นทางการเงิน   
FINANCIAL HIGHLIGHTS              ณ  31 ธันวาคม 2558 / As at December 31, 2015                                                                                                        
                                          หน่วย : พนับาท /  Unit : Thousand Baht 

ผลการดาํเนินงาน Operating Performance 2556/2013 2557/2014 2558/2015 
รายไดจ้ากการขาย Sales revenue 952,045 903,388 1,252,769 
รายไดร้วม Total  revenue 1,181,355     1,150,048     1,508,980 
ตน้ทุนขาย Cost  of  sales 610,756 584,198 855,330 
ตน้ทุนรวม 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 

Total Cost  
Selling and administrative expenses 

769,635 
231,491 

756,054 
224,853 

1,029,003 
287,736 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน  
    และภาษีเงินได ้

Profit before finance cost and         
income tax expenses 

 
180,229 

 
169,141 

 
192,241 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
    ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

Total comprehensive income 
     Equity holders of the Company       

 
103,620 

 
           99,898 

 
121,656 

สินทรัพยร์วม Total assets 3,331,068 3,552,108 3,748,686 
หนี สินรวม Total liabilities 1,052,632 1,211,681 1,374,147 
ทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้ Issued and paid-up share capital 589,410 589,410 589,410 
ส่วนของผูถื้อหุน้ Shareholders’ equity 2,278,436 2,340,427 2,374,539 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ Book value/share  3.79 3.88 3.88 
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน 
    กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

Basic earnings per share 
    Profit attributable to equity             
    holders of  the Company 

 
 

0.18 

 
 

0.17 

 
 

0.21 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) Dividend/share (Baht) 0.07 0.15 0.12 
สินทรัพยห์มุนเวียนต่อหนี สินหมุนเวียน (เท่า) Current ratio (times) 5.55 2.91 1.61 
หนี สินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) Debt to equity (times) 0.46 0.52 0.58 
อตัรากาํไร (ขาดทุน)สุทธิต่อรายไดร้วม (ร้อยละ) Profit (loss) margin (%) 8.77 8.69 8.06 
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ร้อยละ) Return on assets (%) 3.11 2.81 3.25 
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ร้อยละ) Return on equity (%) 4.55 4.27 5.12 

 

1,508,980

1,150,048

1,181,355

121,656

99,898

103,620

2558/2015

2557/2014

2556/2013

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ          
Net Profit (loss)

รายไดร้วม                      
Total Revenue

 

                    
3,748,686

3,552,108

3,331,068

2558/2015

2557/2014

2556/2013

สนิทรัพยร์วม 
Total assets

 

                    
1,374,147

1,211,681

1,052,632

2558/2015

2557/2014

2556/2013

หนีสนิรวม          
Total liabilities

       

จุดเด่นทางการเงิน 
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รายงานของคณะกรรมการ 
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS  

                                                                                                              
 

 อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2558 ทีมีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 2.9-3.0 ซึ งต ํากวา่ทีคาดการณ์ไวเ้มือตน้
ปี 2558 ส่วนมูลคา่การโอนกรรมสิทธิ ทีอยูอ่าศยัในกรุงเทพฯ และปริมณฑลปี 2558 ลดลงประมาณร้อยละ 15-17 เมือเทียบกบัปี 
2557 ซึงสะทอ้นถึงการชะลอตวัในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์อยา่งไรก็ตามการลงทุนของภาครัฐในระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
ก็ยงัเป็นไปตามแผนทีวางไว ้เช่น รถไฟฟ้าสายสีม่วงทีมีการทดลองเดินรถแลว้เมือเดือนธนัวาคม 2558 งานก่อสร้างสายสีนํ าเงิน
และสายสีแดงมีความคบืหนา้ไปไดม้าก งานเตรียมการก่อสร้างส่วนขยายสายสีเขียวจากสถานีหมอชิตไปคูคตเริมดาํเนินการแลว้ 
และการปรับปรุงระบบรางสู่ทกุภาคส่วนของประเทศมีความชดัเจนมากขึน ซึงลว้นแต่จะส่งผลดีต่อภาคอสังหาฯ เพราะเป็นการ
เปิดพืนทีใหม่นอกจากนี ช่วงปลายปี 2558 รัฐบาลไดมี้มาตรการกระตุน้ภาคอสังหาฯ ดว้ยการปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนจาก
ร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และลดคา่ธรรมเนียมการจดจาํนองจากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 สําหรับผูซื้อบา้นทังเก่าและใหม่ 
รวมไปถึงการทีผูที้กูซื้อบา้นทีมีราคาตํากว่า 3 ลา้นบาท และยงัสามารถนาํร้อยละ 20 ของราคาบา้นมาหักลดหยอ่นภาษีเงินได้
เป็นระยะเวลา 5 ปีภาษี โดยมผีลบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 6 เดือน (พ.ย. 2558-เม.ย. 2559) ส่งผลใหผู้บ้ริโภคตอ้งเร่งตดัสินใจหากมีความ
ตอ้งการทีจะซือทีอยูอ่าศยั 

 สาํหรับผลประกอบการในปี 2558 ของบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) มีรายไดร้วม 1,508.98 ลา้นบาท เพิมขึนจากปี 
2557 ร้อยละ 31.21 และยอดกาํไรสุทธิ 121.66 ลา้นบาท เพิมขึนจากปี 2557 ร้อยละ 21.78 และเป็นกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 0.21 บาท 
ทังนีการทีรายไดแ้ละกาํไรเพิมขึนในอตัราทีสูงนัน ส่วนใหญ่มาจากการโอนกรรมสิทธิ อาคารชุดเอสเกา้คอนโดมิเนียม ทีสร้าง
แลว้เสร็จประมาณเดือนกนัยายน  

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2559 ยงัคงเป็นปีทีทา้ทายและมีการแข่งขนัสูง คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะมีอตัราเติบโต
ประมาณร้อยละ 3.1-3.2 คณะกรรมการบริษทัฯ จึงยงัคงใหค้วามสาํคญักบัการบริหารความเสียงโดยคาํนึงถึงทังปัจจยัภายนอก
และปัจจยัภายในประเทศ ทีอาจส่งผลกระทบต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจไทย และเนน้การพฒันาบุคลากรเพือรองรับการ
แข่งขนัทีสูงขึน และเพือใหบ้ริษทัฯ สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาวะเศรษฐกิจไดอ้ยา่งรวดเร็ว คณะกรรมการบริษทัฯ ขอขอบคุณ
ท่านผูถื้อหุ้น ลูกบา้น พนักงาน คู่ค ้า สถาบันการเงิน และผูเ้กียวขอ้งทุกท่าน ทีให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด และจะ
ควบคุมดูแลกิจการดว้ยคุณธรรม ธรรมาภิบาลทีดี เพือให้บริษทัฯ เติบโตอย่างมันคงและคงชือเสียงของบริษทัฯ ให้ดีเยียม
ตลอดไป    

 

                นายกว ี  องัศวานนท ์
                    ประธานกรรมการ   

ประธานกรรมการ 
นายกว ี  องัศวานนท์ 

รายงานของคณะกรรมการ

8



รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

                                                                                                   

1 

 
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
SHAREHOLDING AND MANAGEMENT STRUCTURE 
 
โครงสร้างการถอืหุ้น 
SHAREHOLDING STRUCTURE 
 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 589,410,340 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 589,410,340 หุน้ มูลค่าทีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท เป็นทุนชาํระ
แลว้จาํนวน 589,410,340 ลา้นบาท  

กลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัโอนหุ้น เมือวนัที 13 สิงหาคม 2558  
 

 

หมายเหตุ :  * ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลผูถื้อหุน้ทีเป็นปัจจุบนัไดจ้าก Website ของบริษทัก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
      
 
 
 
 

 

ชือ 
Name 

จาํนวนหุ้น 
No.of shares 

ร้อยละ 
% 

1.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
   H.M. KING BHUMIBOL ADULYADEJ 

48,681,400 8.26 
 

2.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
   H.R.H. PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN 

9,462,233 1.61 

3.บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน)   
   RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED 

284,417,180 48.25 

4.กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคพ็ 
   ABERDEEN  SMALL CAP 

21,401,933 3.63 
 

5.BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCE 21,392,166 3.63 
 

6.กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 
   ABERDEEN GROWTH FUND 

20,566,533 3.49 
 

7.BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCE 
 

13,469,766 2.29 

8.กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุน้ระยะยาว 
   ABERDEEN LONG-TERM EQUITY FUND 

10,662,400 1.81 

9.กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพือการเลียงชีพ 
   ABERDEEN SMART CAPITAL RETIREMENT MUTUAL FUND 

5,835,000 0.99 

10.กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสยามลีดเดอร์ส 
   ABERDEEN SIAM LEADERS  FUND 

1,666,900 0.28 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

                                                                                                   

2 

 
การจดัการ / MANAGEMENT 
โครงสร้างการจดัการ / MANAGEMENT STRUCTURE 

 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จาํนวน 4 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน   

  คณะกรรมการบริษัท  Board of Directors   
1. นายกว ี องัศวานนท ์

ประธานกรรมการ 
1. Mr. Kavi  Ansvananda 

                 Chairman  
2. นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยธุยา 

กรรมการอิสระ 
2. Mr. Paron Israsena Na  Ayudhya  

              Independent Director  
3. นายสจัจา  เจนธรรมนุกลู 

กรรมการ 
3. Mr. Satja  Janetumnugul    

Director  
4. นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ 

กรรมการอิสระ 
4. Mr. Tawatchai Chongdarakul 

Independent  Director  
5. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั 

กรรมการ  
5. Mr. Bibit Bijaisoradat 

Director  
6. นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์

กรรมการอิสระ 
6. Mr. Anuthip  Krairiks 

Independent Director 
 7. นายสิทธิชยั  จนัทราวดี 

กรรมการอิสระ  
7. Mr. Sitthichai  Chantravadee 

Independent Director 
8. นายธวชั  อึงสุประเสริฐ 

กรรมการ 
8. Mr. Tawat  Ungsuprasert 

Director 
 9. นายสุมิตร  ชาญเมธี 

กรรมการ  
9. Mr. Sumit  Chanmatee 

Director  
10. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา 

กรรมการผูจ้ดัการ  
10. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya 

Managing Director  

- นางไข่มุก   พราหมณีย ์: เลขานุการบริษทั 
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3 

 
 คณะอนุกรรมการ  COMMITEE 
 คณะกรรมการบริหาร                                        Executive Committee 

1. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั 
ประธานกรรมการบริหาร 

1. Mr. Bibit Bijaisoradat 
Executive Committee Chairman 

2. นายสจัจา  เจนธรรมนุกลู 
กรรมการบริหาร  

2. Mr. Satja  Janetumnugul    
Executive Director  

3. นายธวชั  อึงสุประเสริฐ 
กรรมการบริหาร 

3. Mr. Tawat  Ungsuprasert 
Executive Director  

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

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

 
คณะกรรมการตรวจสอบ และ  Audit Committee and   
คณะกรรมการบริหารความเสียง   Risk Management Committee 
1. นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยธุยา 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

1. Mr. Paron Israsena Na  Ayudhya 
Audit Committee Chairman  
and Risk Management Committee Chairman 

2. นายธวชัชยั  ช่องดารากลุ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสียง 

2. Mr. Tawatchai Chongdarakul  
Audit Committee and Risk Management  Member 

      3. นายสิทธิชยั  จนัทราวดี* 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสียง 

3. Mr. Sitthichai  Chantravadee 
Audit Committee and Risk Management  Member 

 *กรรมการตรวจสอบทีมีความรู้ ความสามารถในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน 
- นางสาวศิริวรรณ   สุขไพเราะ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
- นางไข่มุก   พราหมณีย ์ : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสียง 

 
คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน   Nomination and Remuneration Committee  

1.  นายธวชัชยั  ช่องดารากลุ 
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

1. Mr. Tawatchai  Chongdarakul  
Nomination and Remuneration Committee Chairman 

      2. นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์
 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

2.  

2     Mr. Anuthip  Krairiksh  
Nomination and Remuneration Committee Member 

 3. นายสุมิตร  ชาญเมธี 
 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

4.  

3. Mr. Sumit  Chanmatee 
Nomination and Remuneration Committee Member 
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4 

     ฝ่ายจดัการ          MANAGEMENT OFFICES 

1. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา 
กรรมการผูจ้ดัการ 1. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya                  

Managing Director 

 2. นางสุพรรณี   ตณัไชยศรีนคร 
ผูจ้ดัการทัวไป สายงานบริหารและการเงิน 

2. Mrs. Supannee   Tanchaisrinakron 
  General Manager (Finance & Administration      
  Function) 

3. นายวสนัต ์  ซือตรง                                       
ผูจ้ดัการทัวไป สายงานก่อสร้างและบริการ 3. Mr.Wasun   Sutrong                                                     

General Manager (Construction Management & 
Service Function) 

4. นางจรินทร์  ล่าฟ้าเริงรณ                               
ผูจ้ดัการทัวไป สายงานขายและการตลาด 4. Mrs. Jarin Lahfahroengron       

General Manager (Sales & Marketing Function)                         
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ประวัติคณะกรรมการ และผู้บริหาร 
 
ชือ-นามสกลุ นายกว ี องัศวานนท ์  
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ตําแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

วันทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ 3 กมุภาพนัธ์ 2537 
วัน/เดือน/ปีเกิด 3  มีนาคม  2478 
อายุ 80  ปี 
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 163 ถนนประดิษฐม์นูธรรม  แขวงวงัทองหลาง  เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 
ประวัติการศึกษา บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP), Role of  The 

Chairman Program (RCP), Finance for-Non-Finance Director (FND), Improving Quality of 
Financial Reporting (QFR), Financial Statement for Directors (FSD) 

การอบรมอืนๆในปี 2558  ไม่มี 
จํานวนปีทีเป็นกรรมการ 22 ปี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 5/8 ครั ง 
ประสบการณ์การทาํงาน  
 2543-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั สุวรรณชาด จาํกดั 
 2543-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ โครงการพฒันาส่วนพระองค ์
 2541-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์ 
 2539-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั  
  ฯลฯ 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษทั  
ณ วันที 31 ธ.ค.2558 240,000 หุน้ ร้อยละ 0.041 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน  
 2552-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
ตําแหน่งในกจิการอืนทีแข่งขนั/  
กิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
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ชือ-นามสกลุ นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยธุยา  
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
 ประธานกรรมการบริหารความเสียง  

วันทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ 3 กมุภาพนัธ์ 2537 
วัน/เดือนปีเกดิ 10  พฤศจิกายน  2470   
อายุ  88 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 21  ถนนอษัฎางค ์ แขวงศาลเจา้พอ่เสือ   เขตพระนคร   กรุงเทพมหานคร 10200 
ประวัติการศึกษา  Master of Science (ME) Massachusetts Institute of Technology  (MIT) USA.พ.ศ.2497 
 วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต  สาขาเครืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2494 
 วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต  สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2493 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP),  Improving the Quality of Financial Report,  
 The Characteristics of  Effective Directors, Role of The Compensation Committee 
การอบรมอืนๆในปี 2558  ไม่มี 
จํานวนปีทีเป็นกรรมการ  22 ปี 
การเข้าร่วมประชุมปี 2558 4/8 ครั ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 5/6 ครั ง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 3/4 ครั ง (คณะกรรมการบริหารความเสียง) 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 2558 – ปัจจุบนั คณะกรรมการพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (กพข.)  
 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ คณะอนุกรรมการเตรียมการจดัตังสถาบนัพฒันาเทคโนโลยรีะบบขนส่ง 
  ทางรางแห่งชาติ 
 2554 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการใหญ่ดรุณสิกขาลยั โรงเรียนนวตักรรมแห่งการเรียนรู้ แห่งมจธ. 
 2546 – ปัจจุบนั ประธานสภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 2535 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั วชิยัยทุธ จาํกดั 
  ฯลฯ 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษทั ไม่มี 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน  
 2543 - 2558 กรรมการ บริษทั ผาแดงอินดสัตรี จาํกดั (มหาชน) 
 2535 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 
ตําแหน่งในกจิการอืนทีแข่งขนั/  
กิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
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รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

 
 
 
ชือ-นามสกลุ นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยธุยา  
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
 ประธานกรรมการบริหารความเสียง  

วันทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ 3 กมุภาพนัธ์ 2537 
วัน/เดือนปีเกดิ 10  พฤศจิกายน  2470   
อายุ  88 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 21  ถนนอษัฎางค ์ แขวงศาลเจา้พอ่เสือ   เขตพระนคร   กรุงเทพมหานคร 10200 
ประวัติการศึกษา  Master of Science (ME) Massachusetts Institute of Technology  (MIT) USA.พ.ศ.2497 
 วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต  สาขาเครืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2494 
 วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต  สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2493 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP),  Improving the Quality of Financial Report,  
 The Characteristics of  Effective Directors, Role of The Compensation Committee 
การอบรมอืนๆในปี 2558  ไม่มี 
จํานวนปีทีเป็นกรรมการ  22 ปี 
การเข้าร่วมประชุมปี 2558 4/8 ครั ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 5/6 ครั ง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 3/4 ครั ง (คณะกรรมการบริหารความเสียง) 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 2558 – ปัจจุบนั คณะกรรมการพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (กพข.)  
 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ คณะอนุกรรมการเตรียมการจดัตังสถาบนัพฒันาเทคโนโลยรีะบบขนส่ง 
  ทางรางแห่งชาติ 
 2554 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการใหญ่ดรุณสิกขาลยั โรงเรียนนวตักรรมแห่งการเรียนรู้ แห่งมจธ. 
 2546 – ปัจจุบนั ประธานสภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 2535 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั วชิยัยทุธ จาํกดั 
  ฯลฯ 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษทั ไม่มี 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน  
 2543 - 2558 กรรมการ บริษทั ผาแดงอินดสัตรี จาํกดั (มหาชน) 
 2535 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 
ตําแหน่งในกจิการอืนทีแข่งขนั/  
กิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
 
 

 
 
 
ชือ-นามสกลุ นายสจัจา  เจนธรรมนุกูล 
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร 

วันทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ 12 ธนัวาคม 2555 
วัน/เดือนปีเกดิ 5  กนัยายน  2497   
อายุ  61 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 378/2  ถนนชลนิเวศน ์ แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 
ประวัติการศึกษา  วศ.บ.ไฟฟ้า  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ (ธนบุรี)  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP) 20/2004   
การอบรมอืนๆในปี 2558  ไม่มี 
จํานวนปีทีเป็นกรรมการ  4 ปี 
การเข้าร่วมประชุมปี 2558 7/8 ครั ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 20/22 ครั ง (คณะกรรมการบริหาร) 
ประสบการณ์การทาํงาน  
 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั 
 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั, บริษทั ซุปเปอร์เพยีวแก๊ส จาํกดั 
 2550 – 2552, 2557 กรรมการ บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั 
 2549 - 2553 กรรมการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
 2546 - 2556 กรรมการ บริษทั เพียวซิลิกา มายนิง จาํกดั, บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั 
 2545 - 2556 กรรมการ บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั, บริษทั ทศทิศโลจิสติกส์ จาํกดั 
 2544 – 2557 กรรมการ บริษทั จตุรทิศ ขนส่ง จาํกดั 
 2544 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เพียวพลงังานไทย  จาํกดั, บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั 
 2541 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั  
 2538 - 2556 กรรมการ บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั  
สัดส่วนการถือหุ้นบริษทั ไม่มี 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน  
 2538 - ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษทั อาร์พซีีจี จาํกดั (มหาชน) 
ตําแหน่งในกจิการอืนทีแข่งขนั/  
กิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
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รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

 
 
 
ชือ-นามสกลุ นายธวชัชยั  ช่องดารากลุ   
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน/ 
 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสียง 

วันทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ 10 มกราคม 2557 
วัน/เดือน/ปีเกิด 19  มิถนุายน 2504 
อายุ 54  ปี 
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 35 ซอยร่มเกลา้ 6 ถนนร่มเกลา้ แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (น.ม.) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 นิติศาสตร์บณัฑิต (น.บ.) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Advance Audit Committee Program (AACP), Directors Acreditation  Program(DAP) 
การอบรมอืนๆในปี 2558  ไม่มี 
จํานวนปีทีเป็นกรรมการ 2  ปี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 8/8 ครั ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 6/6 ครั ง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 4/4 ครั ง (คณะกรรมการบริหารความเสียง) 
 3/3 ครั ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน) 
ประสบการณ์การทาํงาน 

2548 – ปัจจุบนั ผูเ้ชียวชาญในกระบวนการอนุญาโตตลุาการ และไกล่เกลียขอ้พิพาท 
2543 – ปัจจุบนั ทนายความอิสระ 

 -ทนายความวา่ความคดีอาญา    
 -คดีเกียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 -คดีแพง่ทุนทรัพยสู์ง  
 -คดีทางธุรกิจทัวไป 

2543 – ปัจจุบนั สาํนกังานกฎหมาย ปุณยฤทธิ  กรุงเทพมหานคร 
 -ทนายความคดีอาญา และคดีแพง่ 
2530 – 2543 บริษทั สาํนกังานกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน จาํกดั กรุงเทพมหานคร  -

ทนายความคดีอาญา และคดีแพง่   
สัดส่วนการถือหุ้นบริษทั  
ณ วันที 31 ธ.ค.2558 ไม่มี 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน ไม่มี 
ตําแหน่งในกจิการอืนทีแข่งขนั/  
กิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
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รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

 
 
 
ชือ-นามสกลุ นายธวชัชยั  ช่องดารากลุ   
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน/ 
 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสียง 

วันทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ 10 มกราคม 2557 
วัน/เดือน/ปีเกิด 19  มิถนุายน 2504 
อายุ 54  ปี 
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 35 ซอยร่มเกลา้ 6 ถนนร่มเกลา้ แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (น.ม.) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 นิติศาสตร์บณัฑิต (น.บ.) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Advance Audit Committee Program (AACP), Directors Acreditation  Program(DAP) 
การอบรมอืนๆในปี 2558  ไม่มี 
จํานวนปีทีเป็นกรรมการ 2  ปี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 8/8 ครั ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 6/6 ครั ง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 4/4 ครั ง (คณะกรรมการบริหารความเสียง) 
 3/3 ครั ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน) 
ประสบการณ์การทาํงาน 

2548 – ปัจจุบนั ผูเ้ชียวชาญในกระบวนการอนุญาโตตลุาการ และไกล่เกลียขอ้พิพาท 
2543 – ปัจจุบนั ทนายความอิสระ 

 -ทนายความวา่ความคดีอาญา    
 -คดีเกียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 -คดีแพง่ทุนทรัพยสู์ง  
 -คดีทางธุรกิจทัวไป 

2543 – ปัจจุบนั สาํนกังานกฎหมาย ปุณยฤทธิ  กรุงเทพมหานคร 
 -ทนายความคดีอาญา และคดีแพง่ 
2530 – 2543 บริษทั สาํนกังานกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน จาํกดั กรุงเทพมหานคร  -

ทนายความคดีอาญา และคดีแพง่   
สัดส่วนการถือหุ้นบริษทั  
ณ วันที 31 ธ.ค.2558 ไม่มี 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน ไม่มี 
ตําแหน่งในกจิการอืนทีแข่งขนั/  
กิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
 

 
 
 
ชือ-นามสกลุ นายพพิิธ  พชิยัศรทตั   
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร 

วันทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ 11 เมษายน 2545 
วัน/เดือน/ปีเกิด 27  ตุลาคม  2504 
อายุ 54  ปี 
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 1174  ถนนพระรามที 4  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110 
ประวัติการศึกษา พฒันบริหารศาสตร์ มหาบณัฑิต  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
  รัฐศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) 
 Audit Committee Program (ACP) 
การอบรมอืนๆในปี 2558  ไม่มี 
จํานวนปีทีเป็นกรรมการ 14 ปี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 8/8 ครั ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 22/22 ครั ง (คณะกรรมการบริหาร) 
ประสบการณ์การทาํงาน  
 2543 - ปัจจบุนั รองผูอ้าํนวยการโครงการพฒันาส่วนพระองค ์
 2543 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั สุวรรณชาด จาํกดั 
 2539 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั 
 2543 - ปัจจบุนั ผูช่้วยผูจ้ดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์ฯลฯ 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษทั  
ณ วันที 31 ธ.ค.2558 133,000 หุน้  ร้อยละ 0.023 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน  
 2544 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการนโยบายและกลยทุธ์ / กรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน บริษทั ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
  ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
ตําแหน่งในกจิการอืนทีแข่งขนั/  
กิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
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รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

 
 
 
ชือ-นามสกลุ นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์  
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 

วันทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ 17 กมุภาพนัธ์ 2548 
วัน/เดือน/ปีเกิด 23  มกราคม  2492 
อายุ 66  ปี  
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 157/13  ถนนราชวถีิ   แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 
ประวัติการศึกษา B.A (Fine and Applied Art) Northeastern  University 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) , Director Certification Program (DCP) 
การอบรมอืนๆในปี 2558  ไม่มี 
จํานวนปีทีเป็นกรรมการ 11 ปี  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 7/8 ครั ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 3/3 ครั ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน) 
ประสบการณ์การทาํงาน   
 2535 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จาํกดั 
 2552 - 2556 กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ บริษทั A. Host จาํกดั 
 2549 - 2552 กรรมการ บริษทั ดรากอ้น วนั จาํกดั (มหาชน) 

2544 - 2548 ผูจ้ดัการลูกคา้สมัพนัธ์ ฝ่ายประสานงานและการตลาด บริษทั ซิเมนตไ์ทยการตลาด จาํกดั 
2535 - 2544 ผูจ้ดัการส่วนบริการตลาด ฝ่ายผูแ้ทนจาํหน่าย บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
 ฯลฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษทั  
 ณ วันที 31 ธ.ค.58 200,000 หุน้ ร้อยละ 0.034 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน ไม่มี 
ตําแหน่งในกจิการอืนทีแข่งขนั/  
กิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
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รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

 
 
 
ชือ-นามสกลุ นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์  
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 

วันทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ 17 กมุภาพนัธ์ 2548 
วัน/เดือน/ปีเกิด 23  มกราคม  2492 
อายุ 66  ปี  
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 157/13  ถนนราชวถีิ   แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 
ประวัติการศึกษา B.A (Fine and Applied Art) Northeastern  University 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) , Director Certification Program (DCP) 
การอบรมอืนๆในปี 2558  ไม่มี 
จํานวนปีทีเป็นกรรมการ 11 ปี  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 7/8 ครั ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 3/3 ครั ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน) 
ประสบการณ์การทาํงาน   
 2535 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จาํกดั 
 2552 - 2556 กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ บริษทั A. Host จาํกดั 
 2549 - 2552 กรรมการ บริษทั ดรากอ้น วนั จาํกดั (มหาชน) 

2544 - 2548 ผูจ้ดัการลูกคา้สมัพนัธ์ ฝ่ายประสานงานและการตลาด บริษทั ซิเมนตไ์ทยการตลาด จาํกดั 
2535 - 2544 ผูจ้ดัการส่วนบริการตลาด ฝ่ายผูแ้ทนจาํหน่าย บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
 ฯลฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษทั  
 ณ วันที 31 ธ.ค.58 200,000 หุน้ ร้อยละ 0.034 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน ไม่มี 
ตําแหน่งในกจิการอืนทีแข่งขนั/  
กิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ชือ-นามสกลุ นายสิทธิชยั  จนัทราวดี  
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ 
 กรรมการบริหารความเสียง  

วันทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ 7 เมษายน 2548 
วัน/เดือนปีเกดิ 23  ตุลาคม  2493   
อายุ  65 ปี  
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 189/9 ซอยสะพานขาว แขวงบางซือ กรุงเทพฯ 10800 
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต (ตน้ทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration, Fostering A Board and Management 

Team,  Directors Accreditation Program (DAP),  Director Certification Program (DCP), Audit 
Committee Program (ACP), Board Performance Evaluation, Raising The Awareness of  
Corporate Fraud in Thailand, Monitoring the Internal Audit Function (MIA), Monitoring the 
Quality of  Finance Reporting  (MFR), Monitoring the System of  Internal Control and Risk 
Management  (MIR), Monitoring Fraud Risk Management  (MFM) , ISO 26000 (Social 
Responsibility) 

การอบรมอืนๆในปี 2558  Advance Audit Committee Program (AACP), Director Certification Program Update (DCPU) 
จํานวนปีทีเป็นกรรมการ  11 ปี 
การเข้าร่วมประชุมปี 2558 8/8  ครั ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 6/6  ครั ง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 4/4  ครั ง (คณะกรรมการบริหารความเสียง) 
ประสบการณ์การทาํงาน  
 2539 - 2543 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีกลาง บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
 2544 - 2546 นายกสมาคม ผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย   
 2543 - 2553 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบ บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
 2519 – ปัจจุบนั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
สัดส่วนการถือหุ้นบริษทั ไม่มี 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน ไม่มี   
ตําแหน่งในกจิการอืนทีแข่งขนั/  
กิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
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รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

 
 
 
ชือ-นามสกลุ นายธวชั  อึงสุประเสริฐ 
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร 

วันทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ 4 เมษายน 2556 
วัน/เดือนปีเกดิ 30 ตุลาคม 2489   
อายุ  69 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 584  ถนนเตชะวนิช  แขวงบางซือ  กรุงเทพฯ 10800 
ประวัติการศึกษา  วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP)   
การอบรมอืนๆในปี 2558  ไม่มี 
จํานวนปีทีเป็นกรรมการ  3 ปี 
การเข้าร่วมประชุมปี 2558 7/8 ครั ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 18/22 ครั ง (คณะกรรมการบริหาร) 
ประสบการณ์การทาํงาน  
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั เพียวซิลิกา มายนิง จาํกดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั ไทยควอทซ์ มายนิง จาํกดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั ทศทิศโลจิสติกส์ จาํกดั  
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั   
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั อาร์พซีี แมเนจเมนท ์จาํกดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั 
 2553 - 2556 กรรมการ  บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั 
 2548 - 2556 กรรมการ  บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษทั ไม่มี 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน  
 2542 - 2556 กรรมการ  บริษทั เชอร์วูด้เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
ตําแหน่งในกจิการอืนทีแข่งขนั/  
กิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
 
 
 
 
 

20



รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

 
 
 
ชือ-นามสกลุ นายธวชั  อึงสุประเสริฐ 
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร 

วันทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ 4 เมษายน 2556 
วัน/เดือนปีเกดิ 30 ตุลาคม 2489   
อายุ  69 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 584  ถนนเตชะวนิช  แขวงบางซือ  กรุงเทพฯ 10800 
ประวัติการศึกษา  วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP)   
การอบรมอืนๆในปี 2558  ไม่มี 
จํานวนปีทีเป็นกรรมการ  3 ปี 
การเข้าร่วมประชุมปี 2558 7/8 ครั ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 18/22 ครั ง (คณะกรรมการบริหาร) 
ประสบการณ์การทาํงาน  
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั เพียวซิลิกา มายนิง จาํกดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั ไทยควอทซ์ มายนิง จาํกดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั ทศทิศโลจิสติกส์ จาํกดั  
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั   
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั อาร์พซีี แมเนจเมนท ์จาํกดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั 
 2553 - 2556 กรรมการ  บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั 
 2548 - 2556 กรรมการ  บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษทั ไม่มี 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน  
 2542 - 2556 กรรมการ  บริษทั เชอร์วูด้เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
ตําแหน่งในกจิการอืนทีแข่งขนั/  
กิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
 
 
 
 
 

 
 
 
ชือ-นามสกลุ นายสุมิตร  ชาญเมธี 
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการสรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทน 

วันทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ 12 มิถนุายน 2558 
วัน/เดือนปีเกดิ 27 พฤษภาคม 2498   
อายุ  60 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 110/23 ซอยพหลโยธิน2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
 กรุงเทพ 10400  
ประวัติการศึกษา  วท.บ.(เคมีวศิวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP)  
การอบรมอืนๆในปี 2558  ไม่มี 
จํานวนปีทีเป็นกรรมการ  - ปี 
การเข้าร่วมประชุมปี 2558 4/4 ครั ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 1/1 ครั ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน) 
ประสบการณ์การทาํงาน  
 2538 – 2555 กรรมการบริหาร บริษทั อาร์พซีีจี จาํกดั (มหาชน) 
 2557 – 2558 กรรมการ บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั 
 2550 – 2555 กรรมการ บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั 
 2549 - 2555 กรรมการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
 2547 – 2555 กรรมการ บริษทั อาร์พซีีเอเชีย จาํกดั 
 2546 – 2555 กรรมการ บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั 
 2546 – 2555 กรรมการ บริษทั ไทยควอทส์ มายนิง จาํกดั  
 2546 – 2555 กรรมการ บริษทั เพียวซิลิกา มายนิง จาํกดั  
 2545 – 2555 กรรมการ บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั  
 2545 – 2555 กรรมการ บริษทั ทศทิศโลจิสติกส์ จาํกดั 
 2544 – 2555 กรรมการ บริษทั เพยีวพลงังานไทย จาํกดั, บริษทั อาร์พซีี แมเนจเมนท ์จาํกดั 
 2542 – 2555 กรรมการ บริษทั.เอสซีที จาํกดั 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษทั  
ณ วันที 31 ธ.ค.2558 10 หุน้ ร้อยละ 0.00  
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน  ไม่มี 
ตําแหน่งในกจิการอืนทีแข่งขนั/  
กิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
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รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

 
 
ชือ-นามสกลุ นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา   
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ / รักษาการผูจ้ดัการทัวไป สายงานวางแผนองคก์ร 

วันทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ 1 สิงหาคม 2541 
วัน/เดือน/ปีเกิด 10  มกราคม  2515 
อายุ 43  ปี 
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 22 ซ.พหลโยธิน 37  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโท สถาบนับณัฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
   ปริญญาตรี Exeter University U.K. (Mechanical Engineering)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Directors Certification Program (DCP 19/2002),Directors Accreditation Program               

(DAP 23/2004),Audit Committee Program  (ACP 5/2005) 
การอบรมอืนๆในปี 2558  RE-CU CEO-PREMIUM รุ่นที 1
จํานวนปีทีเป็นกรรมการ 18  ปี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 8/8 ครั ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 21/22 ครั ง (คณะกรรมการบริหาร) 
ประสบการณ์การทาํงาน 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการสมาคมอสงัหาริมทรัพยไ์ทย    
 2549 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เพยีวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

2552 - 2556 นายกสมาคมอสังหาริมทรัพยไ์ทย 
 2543 - 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ธนาคมและการพฒันา จาํกดั 
 2543 - 2553                               กรรมการ บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จาํกดั (มหาชน) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษทั  
ณ วันที 31 ธ.ค.2558 813,333 หุน้ ร้อยละ 0.14  
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน  
 2551 - 15 ส.ค.55 กรรมการ บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) 
 2547 - 6 ธ.ค.55 กรรมการ บริษทั SFG จาํกดั (มหาชน) 
ตําแหน่งในกจิการอืนทีแข่งขนั/  
กิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
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รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

 
 
ชือ-นามสกลุ นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา   
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ / รักษาการผูจ้ดัการทัวไป สายงานวางแผนองคก์ร 

วันทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ 1 สิงหาคม 2541 
วัน/เดือน/ปีเกิด 10  มกราคม  2515 
อายุ 43  ปี 
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 22 ซ.พหลโยธิน 37  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโท สถาบนับณัฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
   ปริญญาตรี Exeter University U.K. (Mechanical Engineering)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Directors Certification Program (DCP 19/2002),Directors Accreditation Program               

(DAP 23/2004),Audit Committee Program  (ACP 5/2005) 
การอบรมอืนๆในปี 2558  RE-CU CEO-PREMIUM รุ่นที 1
จํานวนปีทีเป็นกรรมการ 18  ปี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 8/8 ครั ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 21/22 ครั ง (คณะกรรมการบริหาร) 
ประสบการณ์การทาํงาน 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการสมาคมอสงัหาริมทรัพยไ์ทย    
 2549 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เพยีวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

2552 - 2556 นายกสมาคมอสังหาริมทรัพยไ์ทย 
 2543 - 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ธนาคมและการพฒันา จาํกดั 
 2543 - 2553                               กรรมการ บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จาํกดั (มหาชน) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษทั  
ณ วันที 31 ธ.ค.2558 813,333 หุน้ ร้อยละ 0.14  
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน  
 2551 - 15 ส.ค.55 กรรมการ บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) 
 2547 - 6 ธ.ค.55 กรรมการ บริษทั SFG จาํกดั (มหาชน) 
ตําแหน่งในกจิการอืนทีแข่งขนั/  
กิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชือ-นามสกลุ  นางสุพรรณี  ตณัไชยศรีนคร   
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผูจ้ดัการทัวไป สายงานบริหารและการเงิน 

อายุ  49  ปี 
คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
  บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
  Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที 18  
สัดส่วนการถือหุ้นบริษทั ณ วันที 31 ธ.ค.2558     -ไม่มี- 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 2556 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัวไปสายบริหารและการเงิน บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั 
 2557 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการทัวไป สายงานบริหารและการเงิน บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) 
 2557 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ซุปเปอร์เพียวแก๊ส จาํกดั 
 2557 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั อาร์พซีี แมเนจเมนท ์จาํกดั 
 2558 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั 
 2558 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
 
ชือ-นามสกลุ  นายวสนัต ์ ซือตรง   
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผูจ้ดัการทัวไป สายงานก่อสร้างและบริการ 

อายุ  46  ปี 
คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม ปริญญาตรี อตุสาหกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการขนถ่ายวสัดุ  
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
   
สัดส่วนการถือหุ้นบริษทั ณ วันที 31 ธ.ค.2558     -ไม่มี- 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 2550-ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการทัวไปสายโรงงาน บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) 
 2558-ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จาํกดั 
 
ชือ-นามสกลุ  นางจรินทร์  ลา่ฟ้าเริงรณ   
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผูจ้ดัการทัวไป สายงานขายและการตลาด 

อายุ  53  ปี 
คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/การตลาด 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษทั ณ วันที 31 ธ.ค.2558     -ไม่มี- 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 2549 - 2558  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
 2558 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
 
หมายเหตุ : ไม่มีความสัมพนัธ์ครอบครัวทางระหวา่งกรรมการ 
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รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

การกำ กับดูแลกิจการ

 

1 

การกาํกบัดูแลกจิการ 
CORPORATE GOVERNANCE 
 

คณะกรรมการบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) มีความมุ่งมันทีจะกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ให้เป็นบริษทัชันนาํใน
ธุรกิจบา้นจดัสรรทีไดรั้บความนิยมเชือถือจากประชาชน มีการดาํเนินธุรกิจดว้ยการบริหารจดัการทียึดหลกั  ธรรมาภิบาลเป็นสาํคญั มีการ
พฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพสูง และส่งเสริมให้มีการพฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพดี พร้อมการบริการทีประทบัใจ คณะกรรมการบริษทัฯ    
จึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการตามหลกับรรษทัภิบาล เพือเป็นกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอาํนาจ เพือให้การบริหารงาน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยไดจ้ดัทาํนโยบายจริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังาน เพือปลูกฝังใหทุ้กคนปฎิบติัหนา้ทีดว้ยความรับผิดชอบ มีความเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูอื้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ซึงเป็นส่วนสาํคญัในการเสริมสร้างความเชือมันแก่นกัลงทุน สถาบนัการเงิน พนัธมิตรธุรกิจ  ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ และผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง  มีการ
ดูแลสือสารใหเ้กิดความเขา้ใจและยึดถือเป็นแนวปฎิบติัทัวทังองคก์ร และประการสาํคญัไดก้าํหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจเพือให้ทุกคนมี
จุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกนั และบริษทัฯ มีแนวนโยบายจะเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
เพือใหผู้บ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย และบริษทัจดทะเบียนเห็นความสาํคญั และร่วมมือกนัให้เกิดการต่อตา้นการทุจริตใน 
วงกวา้ง รวมทังนาํมาพฒันาบริษทัฯ โดยให้เกิดการปฏิบติังานในทุกส่วนงาน เพือส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการทีดีในองค์กรดว้ย ซึ ง
บริษทัฯ ประกาศเจตนารมณ์ โดยเขา้เป็นแนวร่วมแลว้  และจดัทาํเป็นนโยบายของบริษทัฯ พร้อมทังทบทวนการจดัทาํนโยบายการกาํกบั
ดูแลกิจการ เพือใชเ้ป็นแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึงประกาศใชเ้มือปลายปี 2556 และได้
ปรับปรุงเพือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยมีขอ้ปฏิบติัดงันี  

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัแก่ผูถื้อหุน้ทังรายใหญ่และรายยอ่ย นกัลงทุน สถาบนั อยา่งเท่าเทียม

กนัในการใชสิ้ทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง โดยเฉพาะสิทธิขันพืนฐาน เช่น การซือขายหลกัทรัพย ์การมีส่วนแบ่งกาํไร การเขา้
ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะ และออกเสียงลงมติในทีประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิร่วมตดัสินใจในเรืองสาํคญั สิทธิในการ
เลือกตังคณะกรรมการบริษทัฯ ตลอดจนสิทธิในการไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา เป็นตน้ และในปีทีผ่าน
มาบริษทัฯ ไม่ไดก้ระทาํการใดๆ อนัเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

1.1 การดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ จดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสินสุดรอบระยะบญัชีของบริษทัฯ ในปี 
2558 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัที 2 เมษายน 2558 ณ หอ้งมณฑาทิพย ์1 ชัน 1 โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ 
(เดิมชือ โรงแรมโฟร์ซีซันส์ กรุงเทพ) เลขที 155 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ ตังแต่เวลา 11.00 น. - 12.55 น. และได้
จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม ขอ้มูลประกอบการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการตามวาระต่างๆ ถึงผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 
14 วนั เพือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ยา่งละเอียด และมีการอาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นในการมาร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้ จดัเตรียมสถานทีและหอ้งประชุมทีเขา้ถึงไดส้ะดวก มีขนาดเหมาะสมในการรับรองผูเ้ขา้ประชุม และในกรณีทีผูถื้อหุน้ไม่
สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเองก็สามารถมอบฉนัทะใหผู้อื้นเขา้ประชุมและลงมติแทนได ้โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น
และซกัถามกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซึ งกรรมการไดชี้แจงและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นอยา่งทัวถึง และมีการบนัทึกการประชุมไว้
ถูกตอ้งครบถว้น และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ติดต่อสือสารกนัโดยไม่มีการกีดกนัผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด อนัเป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

 1.2 จดัทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติทีประชุมผูถื้อหุน้ 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมโดยมีขันตอนการประชุมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย ์  มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม รวมทังสิน 10 คน โดยปกติในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกครั ง ประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน รวมถึงผูส้อบบญัชีของบริษทัไดเ้ขา้ร่วมชีแจงตอบขอ้ซกัถามของผู ้
ถือหุน้ดว้ยเสมอ ในปี 2558 กรรมการบริษทัมาร่วมประชุมครบทุกท่าน ประธานทีประชุมไดจ้ดัสรรเวลาให้อยา่งเหมาะสม และส่งเสริม
ใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสเท่าเทียมกนัในการแสดงความเห็น ขอ้เสนอแนะ ตังคาํถามต่อทีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรืองทีเสนอ
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ไม่มีการเพิมวาระอืนๆ ทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นหนังสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และไดบ้นัทึกประเด็นซกัถามขอ้คิดเห็นทีสาํคญัไวใ้นรายงานการ
ประชุมทีมีการจดัทาํอยา่งถูกตอ้งครบถว้นเสร็จสมบูรณ์ในเวลาทีเหมาะสม และเปิดเผยมติทีประชุมผูถื้อหุ้นให้สาธารณชน ทราบถึงผล
การลงคะแนนเสียงหลงัจากประชุมเสร็จ  และมีระบบการจดัเก็บรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นทีดีสามารถตรวจสอบและอา้งอิงได ้ซึ งได้
บนัทึกการชีแจงขันตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งละเอียด และในปีทีผ่านมาได้
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่งคาํถามไดล่้วงหนา้ โดยผ่านเลขานุการบริษทัฯ และส่งเสริมให้มีการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการลงทะเบียน การ
นบัคะแนน การแสดงผล และเปิดเผยไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น หลงัจากประชุมเสร็จ มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และแจง้ข่าวไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ในวนัทาํการถดัไป พร้อมนาํภาพบรรยากาศการประชุมเปิดเผยไม่เกิน 1 สปัดาห์ 
 คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปีเสนอต่อผูถื้อหุ้น โดยอธิบายถึงความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัควบคู่ไปกบัรายงานทางการเงิน โดยมีเนือหาครอบคลุมในเรืองสําคญัๆ ตามขอ้แนะนาํของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 

 2. การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัแก่ผูถื้อหุ้นทังรายใหญ่และรายยอ่ย สนบัสนุนให้ใชสิ้ทธิดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัในดา้นต่างๆ ดงันี  

 2.1 การใหข้อ้มูลก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 
 ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครั ง บริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุม พร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุม ทีมีรายละเอียด

ครบถว้น เพียงพอ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรายล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเกินกวา่ระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด ในปี 2558 กรณีไปรษณียล์งทะเบียน
เกิน 14 วนั และนาํขึนไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ก่อนประชุม 31 วนั (2 มีนาคม 2558) เพือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสศึกษาขอ้มูลดงักล่าว
ไดอ้ยา่งละเอียด ในกรณีทีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้ผูอื้นเขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนได ้
และบริษทัฯไดเ้สนอชือกรรมการอิสระ และกรรมการรวม 3 คน คือ นายสิทธิชยั  จนัทราวดี นายธวชัชยั  ช่องดารากุล และนายกิตติพล 
ปราโมช ณ อยุธยา เป็นผูรั้บมอบฉันทะ รูปแบบหนงัสือมอบฉันทะของบริษทัฯ สามารถสนองตอบความตอ้งการของผูถื้อหุ้นในการ
กาํหนดทิศทางการลงคะแนนไดเ้ป็นอยา่งดี และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขันตอนสิทธิและกฎเกณฑต์่างๆ ทีใชใ้นการประชุม 

 2.2 การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
  เพือความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลบนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอ
เพิมวาระล่วงหนา้ 3 เดือน และเสนอชือบุคคลเพือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการสรรหาฯ รวมทัง
การกาํหนดระยะเวลาสินสุดการเสนอเพิมวาระและเสนอชือบุคคล เพือให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาไดว้า่ จะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็น
วาระในหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่เคยเสนอเพิมวาระการประชุมโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ และในวาระที
เลือกตังกรรมการบริษทัไดมี้การลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558  ผูถื้อหุ้นหลายรายได้
มอบอาํนาจใหก้รรมการอิสระทีบริษทัฯ เสนอเป็นผูรั้บมอบอาํนาจใหอ้อกเสียงแทนดว้ย 

 2.3 การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน และป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
บริษทัฯ ยึดมันและคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ และบริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัเกียวกบัรายการทีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการเกียวโยง และรายการระหวา่งกนัทีไม่เหมาะสม โดยกาํหนดนโยบายให้มีการทาํรายการอยา่งเป็นธรรม
เช่นเดียวกบับุคคลทัวไป ตามราคาตลาด และตามปกติธุรกิจการคา้ทีแข่งขนัได ้ โดยผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯทีชดัเจน 
โปร่งใส และยติุธรรมตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีตามกฎระเบียบทีเกียวขอ้ง และตามหลกัเกณฑที์บริษทัฯ กาํหนด ทังนี ไดแ้จง้ให้
คณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารรับรองวา่ไม่ไดก้ระทาํการใดๆ อนัจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ และส่งให้
ผูส้อบบญัชีรับทราบเป็นประจาํทุกปี 
 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและวิธีดูแลไม่ให้ผูบ้ริหารและผูที้เกียวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พือประโยชน์
ส่วนตน ดงันี  
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 - ห้ามไม่ให้ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานทีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลทีไม่มี
หนา้ทีเกียวขอ้ง และตอ้งไม่ซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนทีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหวา่งปีทีผ่านมา
กรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด ไม่ปรากฏวา่มีการซือขายหุน้ในช่วงทีหา้มเลย  และคณะกรรมการไดพิ้จารณา
รายการทีอาจมีความความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบทุกครั ง ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไดเ้ปิดเผยรายละเอียด
ไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบ 56-1 

 - กาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปลียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์่อสํานกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์าม
มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึ งกรรมการไดถื้อปฏิบติัอยา่งสมําเสมอ อยา่งนอ้ยรายงาน
คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทุกไตรมาส 

 - กาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สียสาํหรับการพิจารณาเรืองต่างๆ โดยผูที้มีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุม หรือ
ถา้เขา้ร่วมประชุมก็ตอ้งงดออกเสียง และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

 3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ แรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทังลูกคา้ บริษทัคู่คา้ เจา้หนี  เจา้หนา้ทีภาครัฐและหน่วยงาน

อืนๆ ทีเกียวขอ้ง คู่แข่ง ผูถื้อหุน้ ตลอดจนผูบ้ริหารและพนกังานช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขนั สร้างกาํไร และสร้างความสาํเร็จใน
ระยะยาวให้กบับริษทัฯ ดงันัน การให้ความสําคญัต่อสิทธิผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ภายนอก บริษทัฯ กาํหนดเป็นนโยบายไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณและแจกให้แก่พนกังานทุกคนเพือปฏิบติั ตามขอ้กาํหนดของกฏหมายและ
กฎระเบียบต่างๆทีเกียวข้อง เพือให้สิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียเหล่านี ได้รับการดูแลอย่างดี และในปีทีผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
แนวนโยบายทีมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียสรุปประเด็นสาํคญัได ้ดงันี  

1. ผูถื้อหุน้ นอกจากสิทธิขันพืนฐาน สิทธิทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั สิทธิในการเขา้ร่วม 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ และสิทธิในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ ทีเกียวกบัการ
ดาํเนินธุรกิจ และสิทธิทีจะไดรั้บผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม 

2. ลูกคา้ บริษทัฯ มีความมุ่งมันใหลู้กคา้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดเริมตังแต่การใหข้อ้มูลทีถูกตอ้งเพียงพอต่อ 
การตดัสินใจส่งมอบสินคา้ทีมีคุณภาพ และบริการทีดีรวมทังจดัใหมี้ระบบ และช่องทางใหลู้กคา้ร้องเรียนเกียวกบัคุณภาพของสินคา้ และ
บริการ 

3. พนักงาน บริษทัฯให้ความสําคญักบัพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรทีมีคุณค่า และมุ่งมันจะให้พนักงานมีความ
ภาคภูมิใจในองค์กร ส่งเสริมให้พฒันาศกัยภาพของพนักงานทั งองค์กรอย่างต่อเนือง ตามบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบ และให้
ผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม รวมทังส่งเสริมให้พนกังานเป็นคนดีมีคุณธรรม และในปีทีผ่านมาไดจ้ดัการฝึกอบรมภายในให้กบัพนกังาน
ทุกระดบั คิดเป็นร้อยละ 100 ของพนกังานทังองคก์ร โดยเฉลียคนละ 3 วนั/ปี และมีการกาํหนดค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังานของ
พนกังาน มีสวสัดิการให้กบัพนกังานอยา่งเหมาะสม มีนโยบายการส่งเสริมความปลอดภยั สุขอนามยัในสถานทีทาํงานทุกโครงการ จดั
กิจกรรมฝึกอบรมดา้นสิงแวดลอ้ม ดา้นพฒันาชุมชน สงัคม ประเพณีวฒันธรรม และมีกองทุนสาํรองเลียงชีพใหก้บัพนกังานดว้ย 
 4.  คู่คา้ และ คู่แข่ง มีเกณฑก์ารคดัเลือกอยา่งเหมาะสมทังดา้นคุณภาพของสินคา้ จรรยาบรรณของการทาํธุรกิจ ส่วนคู่แข่ง
ทางการคา้ บริษทัฯไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ทีเป็นการทาํลายภาพลกัษณ์ของคู่แข่งเลย 
 5. เจา้หนี  บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ทีสุจริต โดยยึดถือการปฏิบติัตามสัญญา จรรยาบรรณ และ
คาํมันสญัญาทีใหไ้วก้บัคู่คา้ และเจา้หนี  และทาํธุรกิจอยา่งเป็นธรรมเสมอภาค 
 6.  สิทธิมนุษยชน บริษทัฯ ส่งเสริมให้พนกังานทุกคนเคารพซึงกนัและกนั และไม่ทาํการใดๆ ทีเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนรวมทังการจา้งแรงงานเด็ก 

  3.1  รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการของบริษทั ไดจ้ดัทาํรายงานของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปีเสนอต่อผูถื้อหุ้น โดยอธิบายถึงความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ควบคู่ไปกบัรายงานทางการเงิน โดยมีเนือหาครอบคลุมในเรืองสาํคญัๆ ตามขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และกฎหมายทีเกียวขอ้ง 
 ทังนีบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายต่างๆ เพือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีได ้และเปิดเผยไว ้ดงันี  
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 นโยบาย และแนวปฏบิัตด้ิานทรัพย์สินทางปัญญา 
 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจ และส่งเสริมใหพ้นกังานปฏิบติัหนา้ทีภายใตก้ฎหมาย หรือขอ้กาํหนดทีเกียวกบัสิทธิในทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา ไม่วา่จะเป็นเครืองหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธิ ความลบัทางการคา้ และทรัพยสิ์นทางปัญญาดา้นอืนทีกฎหมายกาํหนด เช่น การ
ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีลิขสิทธิ ถูกตอ้งโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะตอ้งผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศเท่านัน ซึงนโยบายอนัเกียวกบัพรบ.วา่ดว้ยการกระทาํผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแจง้ให้พนกังานรับทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

นโยบาย และแนวปฏบิัตด้ิานเคารพกฎหมาย และหลกัสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุน และเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษทั พนกังาน ตลอดจนผูมี้

ส่วนเกียวขอ้ง มิใหเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการบงัคบัใชแ้รงงาน หรือ แรงงานเด็ก ไม่มีการใชแ้รงงาน
ต่างดา้วทีผิดกฎหมาย ให้ความเคารพนบัถือ และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมบนพืนฐานของศกัดิ ศรีความเป็น
มนุษย ์โดยไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถินกาํเนิด เชือชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ เชือชาติ และบริษทัฯ เคารพในเกียรติ
ของพนกังาน โดยจะดาํเนินการเพือรับประกนัวา่ พนกังานจะมีสิทธิในดา้นความปลอดภยัส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิทีจะมีสถานที
ทาํงานทีสะอาดปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงทุกรูปแบบ และใชห้ลกัความยติุธรรมในการ
บริหารจดัการเกียวกบัค่าจา้ง และผลประโยชน์ของพนกังานและไม่เลือกปฏิบติั 

นโยบาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิงแวดล้อม 
คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของพนกังานทุกระดบั ซึ ง

ผูป้ฏิบติังานทุกคนของบริษทั จะตอ้งไดรั้บความปลอดภยั มีสุขภาพอนามยัทีดี ภายใตส้ภาพการทาํงาน และสิงแวดลอ้มทีดี และจดัหา
เครืองมือ เครืองใชที้มีสภาพปลอดภยั รวมถึงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผูป้ฏิบติังาน และปฏิบติัตามกฎระเบียบ เพราะถือวา่บุคลากรเป็น
ทรัพยากรทีมีคุณค่าสูงสุดขององคก์ร 

นโยบาย และแนวปฏบิัตด้ิานการต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน 
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกั และให้ความสาํคญัโดยสนบัสนุนให้บริษทัฯ เขา้ร่วมเป็นบริษทัทีประกาศเจตนารมณ์

เป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนเพือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียร่วมมือกนั
ต่อตา้นการทุจริตในทุกภาคส่วน รวมทังพนกังานในองค์กรเพือช่วยกนัในการป้องกนัการทุจริต เบืองตน้ไดจ้ดัทาํเป็นนโยบายและ
ประกาศใชเ้มือวนัที 14 พฤศจิกายน 2556 และแจง้ใหพ้นกังานทุกระดบันาํไปปฏิบติั เพือผลประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทุกฝ่าย 
และจะพฒันาโดยจะกาํหนดแนวทางการประเมิน การกาํกบัดูแลป้องกนัติดตามนโยบายทีวางไวต้่อไป  

นอกจากนี  บริษทัฯ ยงัเน้นให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคนร่วมมือร่วมใจกนัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ทาํงานเป็นทีมมี
เป้าหมายร่วมกนั ลดความสูญเปล่าและดอ้ยประสิทธิภาพ พบเห็นสิงใดทีไม่ควรใหแ้จง้บริษทัฯ ทางจดหมาย โทรศพัท ์อีเมล ์หรือเวบ็ไซต ์
รับขอ้ร้องเรียน www.sammakorn.co.th/WhistleBlower.pdf หรือแจง้ต่อกรรมการอิสระ ในลกัษณะของ Whistle Blower เพือให้กรรมการ
อิสระเป็นผูพิ้จารณาดาํเนินการ และมีกระบวนการในการปกป้องพนกังานผูร้้องเรียน เป็นผลใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 
มีคุณธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างผลกาํไรอีกทางหนึง 

  4.  การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 

 4.1 การเปิดเผยขอ้มูล 
 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของบริษทั ต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และสาธารณชนทัวไปดว้ย
ความโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถว้น ทัวถึง เพียงพอ ทนัเวลาตามเกณฑที์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ส่วนงานนกั
ลงทุนสัมพนัธ์ ซึ งสามารถตรวจสอบได้ เพือให้ผูใ้ชข้อ้มูลไดรั้บประโยชน์ในการประกอบการตดัสินใจลงทุนมากทีสุดโดยจัดให้มี
ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ทีรับผิดชอบงานเกียวกบัผูล้งทุนสัมพนัธ์เป็นตวัแทนในการให้ขอ้มูล  และสือสารกบัผูล้งทุน และนกัวิเคราะห์
หลกัทรัพยท์ัวไป เพือใหมี้ความชดัเจนและโปร่งใส และในปีทีผา่นมามีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร โดยผ่านสือมวลชนเป็นครั งคราว และ
ไดมี้การเปิดเผยสารสนเทศรายงานขอ้มูลทางการเงินอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และภายในกาํหนดเวลาทีกฎหมายกาํหนด ทังนี ผูล้งทุน
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สามารถติดต่อ นางไข่มุก พราหมณีย ์ ผูจ้ดัการสาํนกังานกรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั  และนางสาวอิสรียา สดมณี  หมายเลข
โทรศพัท ์ 0 2106 8300 หรือ E-mail address: khaimook.p@sammakorn.co.th, issareeya.s@sammakorn.co.th 
 งบการเ งินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเ งินที ปรากฏในรายงานประจําปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.sammakorn.co.th จัดทาํขึนตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สมําเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการทีดีทีสุดในการจดัทาํรวมทังมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน เพือเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัวไป ทีจะได้รับทราบขอ้มูลทีแสดงฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงานทีครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุสมผล ซึ งคุณภาพของรายงานทางการเงินปรากฏอยู่ในรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจาํปี 
 ในการนี  คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบดว้ยกรรมการทีมีความเป็นอิสระและไม่เป็น
ผูบ้ริหาร เป็นผูดู้แลเกียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกบัเรือง
นีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึงแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ระบบควบคุม
ภายในของบริษทัโดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่าพอใจและสามารถสร้างความเชือมันอยา่งมีเหตุผลต่อความเชือถือไดข้องงบการเงินของบริษทัฯ 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 

 4.2  ขอ้มูลทีเปิดเผยบนเวบ็ไซตบ์ริษทั 
 คณะกรรมการบริษทั ไดส่้งเสริมให้มีการเปิดเผยขอ้มูลเพิมเติม นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑที์กาํหนด และผ่าน
ช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีแลว้ และให้มีการเปิดเผยขอ้มูลทัง
ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางอืนๆ ดว้ย เช่น website ของบริษทัฯ และนาํเสนอขอ้มูลทีเป็นปัจจุบนั ขอ้มูลขันตําทีบริษทัฯ
เปิดเผยบน website ของบริษทัฯ ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปนี  
 -  วสิยัทศัน์ และพนัธกิจของบริษทัฯ 
 -  ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 
 -  รายชือคณะกรรมการ และผูบ้ริหาร 
 -  งบการเงิน และรายงานเกียวกบัฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานทังฉบบัปัจจุบนั และปีก่อนหนา้ 
 -  แบบรายงาน 56-1 และรายงานประจาํปี ทีสามารถใหด้าวน์โหลดได ้
 -  ขอ้มูล หรือเอกสารอืนใดทีบริษทัฯ นาํเสนอต่อนกัวเิคราะห์ผูจ้ดัการกองทุน หรือสือต่างๆ 
 -  โครงสร้างการถือหุน้ทังทางตรง และทางออ้ม 
 -  โครงสร้างกลุ่มบริษทั รวมถึงบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
 -  กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ทังทางตรง และทางออ้มทีถือหุน้ตังแต่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ 
  ทังหมดและมีสิทธิออกเสียง 
 -  การถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ ่ผูบ้ริหารระดบัสูง 
 -  หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และวสิามญัผูถื้อหุน้ 
 -  ขอ้บงัคบับริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ 
 -  นโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัฯ 
 -  นโยบายดา้นบริหารความเสียง รวมถึงวธีิการจดัการความเสียงดา้นต่างๆ 
 -  กฎบตัรหรือหนา้ทีความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัรวมถึงเรืองทีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก 
  คณะกรรมการบริษทั 
 -  กฎบตัรกาํหนดหนา้ทีความรับผดิชอบ คุณสมบติั วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริหาร  

  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสียง คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา 
  ค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

 -  จรรยาบรรณสาํหรับพนกังาน และกรรมการของบริษทั 
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 4.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ ทังนีบริษทัฯ คาดวา่จะมีการ
จ่ายเงินปันผลสาํหรับปีต่อไปตามปกติทุกปี ตามทีคณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม โดยตอ้งให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บประโยชน์อยา่ง
สูงสุด 

 5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั 
 5.1.1  องคป์ระกอบของคณะกรรมการและความเป็นอิสระ 
 คณะกรรมการบริษทัคดัเลือกมาจากผูที้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์กวา้งขวางในสาขาต่างๆ และกาํหนด
องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั ให้มีจาํนวนทีเหมาะสม และมีความสมดุลในการกาํกบัดูแลธุรกิจต่างๆ ของบริษทัฯ คือ ไม่นอ้ย
กวา่ 5 คน และไม่เกิน 12 คน ซึ งในปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการทังหมด จาํนวน 10 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 คน เป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และเพือใหมี้การถ่วงดุลระหวา่งกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารกบักรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร บริษทัมีกรรมการทีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร 6 คน กรรมการบริหาร 4 คน องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทัจึงนับไดว้่ามีความเหมาะสมทีจะทาํให้คณะกรรมการ
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทังนี ไม่ไดก้าํหนดจาํนวนบริษทัจาํกดัทีกรรมการแต่ละคนจะเขา้ไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
เวน้แต่กาํหนดใหก้รรมการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั ซึงไม่มีกรรมการท่านใดดาํรงตาํแหน่งเกินใน
บริษทัจดทะเบียน และแต่ละท่านไดป้ฏิบติัหนา้ทีและใหเ้วลาบริหารงานของบริษทัอยา่งเพียงพอทีบริษทัฯ กาํหนด 
 5.1.2  คุณสมบติัและการคดัเลือกกรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีหนา้ทีสรรหาผูที้สมควรไดรั้บการแต่งตังทดแทนกรรมการ ฝ่ายจดัการ 
และทีปรึกษา ทีพน้จากตาํแหน่งเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีประชุมผูถื้อหุน้ เพือลงมติแต่งตังโดยพิจารณาคดัเลือกบุคคลทีมี
ประสบการณ์ ความรู้ และความเชียวชาญ จากหลายสาขาอาชีพ จากผูที้มีภาวะผูน้าํ มีวิสัยทศัน์ เป็นผูมี้คุณธรรม มีจริยธรรม ประวติัการ
ทาํงานดี และมีความสามารถในการการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
 5.1.3  เลขานุการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัใหมี้เลขานุการบริษทัตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ (ฉบบัที 4) พ.ศ. 
2551 มาตรา 89/15 เพือปฏิบติัหนา้ทีตามกฎหมายในการจดัทาํและเก็บรักษาเอกสารสาํคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการหนงัสือ
นดัประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ รายงานประจาํปี และเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียของ
กรรมการ และผูบ้ริหาร จดัประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุน้ และดาํเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
ประกาศกาํหนด และยงัทาํหนา้ทีใหค้าํแนะนาํเกียวกกัฎระเบียบต่างๆ และทีคณะกรรมการบริษทั ควรรับทราบและปฏิบติั ตลอดจนดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมทังประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

  5.2  กรรมการอิสระ 
 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ เท่ากบัขอ้กาํหนดขันตําของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ในเรือง
การถือหุน้ในบริษทั คือ ตอ้งถือหุน้ในบริษทัฯไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด และไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ 
หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เป็นอิสระต่อการบริหารจดัการจากผูถื้อหุ้นใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซึ งอาจทาํให้ผลประโยชน์ของ
บริษทัฯ และ/หรือ ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ตอ้งลดลง โดยบริษทัฯไดก้าํหนดคุณสมบติัไว ้ดงันี  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริษทั ซึ งรวมถึงหุ้นทีถือโดยบุคคลทีเกียวขอ้งของ
หุ้นทีออกโดยบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัทีเกียวขอ้ง ในกรณีทีเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหุ้น
ดงักล่าวจะจาํกดัไม่ใหเ้กินร้อยละ 0.5 

2. ตอ้งไม่มีส่วนเกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการวนัต่อวนั หรือเป็นพนกังาน/ลูกจา้ง/ทีปรึกษาทีไดรั้บเงิน เดือนประจาํ/ผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ ในเวลา 2 ปีก่อน
ไดรั้บการแต่งตัง 
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3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะทีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พีนอ้ง และบุตร รวมทัง
คู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญผู่มี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลทีจะไดรั้บการเสนอชือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั นิติบุคคลหรือบุคคลทีถือวา่เขา้ข่ายไม่อิสระตามขอ้กาํหนดกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ทังความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการ
วชิาชีพ และความสมัพนัธ์ทางการคา้ทางธุรกิจทุกประเภท ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์เรืองการทาํรายการทีเกียวโยงกนั ยกเวน้มี
เหตุจาํเป็นและสมควรซึงมิไดเ้กิดขึนอยา่งสมําเสมอและต่อเนือง ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อน และมติทีไดต้อ้งเป็นมติ
เป็นเอกฉนัท ์

5. ไม่เป็นกรรมการทีรับการแต่งตังขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึ งเป็น
ผูเ้กียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ยกเวน้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินในรูปแบบองคค์ณะ 

6. ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ 

7.  ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 
8. สามารถปฏิบัติหน้าทีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที ที ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระ ไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั รวมทังผูเ้กียวขอ้งหรือญาติสนิท
ของบุคคลดงักล่าว 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั เพือแบ่งแยกบทบาทหนา้ที
ให้ชดัเจน และเพือให้มีความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงานระหวา่งผูน้าํฝ่ายนโยบาย และผูน้าํฝ่ายบริหาร ปัจจุบนัประธานกรรมการ
บริษทัเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นลาํดบัที 1 และลาํดบัที 2 ทีแสดงไวใ้นโครงสร้างการถือหุ้นเป็นผูน้าํของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํฝ่าย
นโยบาย ปฏิบติัหนา้ทีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและในฐานะประธานการประชุมผูถื้อหุ้น ดา้นบริหารมีคณะ
กรรมการบริหารเป็นผูรั้บผิดชอบกาํกบัดูแลโดยตรง มีหนา้ทีในการวางกรอบนโยบายและกาํกบัดูแลการบริหารงานประจาํ  โดยกาํหนด
ขอบเขตหนา้ทีของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัชันไวช้ดัเจน สามารถตรวจสอบไดง่้าย นอกจากนีคณะกรรมการบริหารยงัไดรั้บมอบหมาย
ให้เป็นคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ทาํหนา้ทีกาํหนดแนวปฏิบติัและปรับปรุงการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งตาม
แนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) และ
มาตรฐานสากล ซึ งทีผ่านมาคณะกรรมการบริษทัฯ ดูแลให้ปฎิบติัตามกฏระเบียบของหน่วยงานทีเกียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด และไม่มีการ
กระทาํใดๆ ทีเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบและขอ้บงัคบัเลย 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้มีการประชุมโดยปกติอยา่งน้อยปีละ 6 ครั ง โดยจะกาํหนดวนัประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดปี
อยา่งชดัเจน แจง้วาระการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั รวมทังมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการไดมี้
เวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั การพิจารณาวาระต่างๆ ประธานกรรมการเป็นผูดู้แลให้ใชเ้วลาในการ
ประชุมอยา่งเหมาะสม และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอยา่งอิสระ นอกจากนีกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมพิเศษ
เพิมตามความจาํเป็น โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย พร้อมทังจดัทาํและเปิดเผยอาํนาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัใหท้ราบ 
 ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัรวม 8 ครั ง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยตามความจาํเป็น โดย
กรรมการบริษทัสามารถติดต่อสือสารกบัฝ่ายบริหารทุกคนโดยตรง เพือซกัถาม ปรึกษาหารือ และใหค้วามเห็นในเรืองทีเป็นนโยบายและ
มติของคณะกรรมการบริษทั เพือใหฝ่้ายบริหารไดด้าํเนินการแต่ละเรืองใหถู้กตอ้งครบถว้น ทนัเวลา เป็นประโยชน์กบัธุรกิจบริษทั 
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ ัดการ คณะกรรมการโดยรวม และ
ประเมินผลการปฏิบติังานตนเองทุกปี และไดมี้การแต่งตังเลขานุการบริษทั ซึ งทาํหนา้ทีให้คาํแนะนาํกฎระเบียบต่างๆ ทีคณะกรรมการ
จะตอ้งทราบและปฏิบติั ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมทังประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั 
ซึงบทบาทหนา้ทีทีคณะกรรมการและเลขานุการกาํหนดไวใ้นแบบแสดงขอ้มูลรายการประจาํปี (แบบ 56-1) 
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  5.3  คณะกรรมการชุดยอ่ย 
  บริษทัฯ กาํหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรืองขึน เพือรับผิดชอบในการกาํกบัดูแลและกลันกรองงานทีตอ้งการ
ความเชียวชาญเฉพาะดา้นแทนคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสียง โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการครองตาํแหน่ง
กรรมการบริษทัและเมือครบกาํหนดออกตามวาระแลว้ อาจไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัแต่งตังใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไปได ้
  การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นไปตามภาระหนา้ทีความรับผิดชอบและความจาํเป็น เพือให้งานลุล่วงตามเป้าหมาย
และใหร้ายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั 
 5.3.1  คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารกาํหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ง กาํหนดวนัประชุมไวล่้วงหน้าตลอดทังปีอย่าง
ชดัเจนโดยทาํหนา้ทีกลันกรองนโยบาย กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานรวมทังกาํกบัดูแลและบริหารจดัการต่างๆ เพือให้มันใจวา่
ธุรกิจของบริษทัฯมีการเติบโตอย่างมันคงสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนั พิจารณากาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และ
อาํนาจการบริหารต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบติดตามการดาํเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ติดตามผลการดาํเนินงานและพิจารณากลันกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษทั รวมทังดาํเนินการอืนตามทีคณะกรรมการบริษทั
มอบหมาย และรายงานผลการดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจาํทุกเดือน 
 นอกจากนี  คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพิมตามความจาํเป็น ซึ งในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารรวม 22 ครั ง 
 5.3.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าทีวางหลกัเกณฑ์ การกาํกับดูแลกิจการทีดี สอบทานกระบวนการจดัทาํรายงานฐานะ
การเงิน และกาํกบัการดาํเนินงานของบริษทัให้ถูกตอ้งตามนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนการปฏิบติัตามกฏหมายและขอ้กาํหนด
ของหน่วยงานกาํกบัดูแล ส่งเสริมใหพ้ฒันาระบบงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เพือให้เกิดความน่าเชือถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยแต่งตั งให้กรรมการ 1 คน คือ นายสิทธิชัย จันทราวดี เป็น
กรรมการทีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะทาํหนา้ทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบยงัทาํ
หนา้ทีในการสอบทานใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายในทีเพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในทีไดม้าตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหาร
ความเสียงทีมีประสิทธิภาพ รัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีการจดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจาํปีของบริษทั 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที  และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษทัฯรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และให้มีสิทธิในการพิจารณาแต่งตัง โยกยา้ย ถอดถอนหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาอนุมติังบประมาณและกาํลงัพลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมีสิทธิจา้งทีปรึกษาแนะนาํทาง
วิชชาชีพซึ งเป็นบุคคลภายนอกได ้นอกจากนี  ยงัมีหนา้ทีในการพิจารณาผลการปฎิบติังานและประสิทธิภาพของผูส้อบบญัชี โดยเสนอ
คณะกรรมการบริษทัให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้น ให้เปลียนแปลงผูส้อบบญัชี โดยแต่งตังผูส้อบบญัชี บริษทั 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2558 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นปีที 10 ในอตัราค่าสอบบญัชีเพิมขึนจากปี 2557 จาํนวน 
43,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.38 โดยกาํหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีและค่าสอบทานงบการเงิน เป็นจาํนวน 843,000 บาท และใช้
ผูส้อบบญัชีรายเดียวกบับริษทัยอ่ยดว้ย 
 5.3.3  คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหน้าทีกาํหนดหลกัเกณฑ ์นโยบาย และวิธีการพิจารณาสรรหาผูที้มี
ความรู้ ความสามารถ ชือเสียง เกียรติประวติัทีดีและประสบการณ์เหมาะสมทีจะไดรั้บการแต่งตังเป็นกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ และที
ปรึกษาของบริษทั ทดแทนผูที้พน้จากตาํแหน่ง รวมทังพิจารณาทบทวนระบบการประเมินผลการปฎิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการบริษทั 
และมีหนา้ที ศึกษา พิจารณา และติดตามการเปลียนแปลงและแนวโนม้ของการเปลียนแปลงในเรืองผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั
และผูบ้ริหาร โดยพิจารณาผลสรุปขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทีศูนยพ์ฒันาการกาํกบัดูแล
กิจการบริษทัจดทะเบียนตลาดหลกัทรัพยไ์ดจ้ดัทาํขึน เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษทัอืนตามขนาดของทุนจดทะเบียน กาํไรสุทธิ กบั
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ค่าตอบแทนกรรมการทีไดรั้บอยู ่เพือเสนอเป็นนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารให้มีความเหมาะสมตาม
หนา้ทีความรับผิดชอบและเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2558 เพิมขึนตาํแหน่งละ 3,000 บาท จากปี 
2557 และไดก้าํหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั ง ในปีทีผ่านมามีการประชุม 3 ครั ง เพือพิจารณาและดาํเนินงานต่างๆ ตามความ
รับผิดชอบ ซึงไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี 
 นอกจากนี ปี 2558 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัให้ความเห็นชอบในการ
เสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เป็นนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษทัทีไม่ใช่ผูบ้ริหาร โดยทีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั
วงเงินไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลทีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ในปี 2558 
 การอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารกาํหนดไวด้งันี  

1. ผูถื้อหุ้นเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และค่าตอบแทนพิเศษกรรมการบริษทัทีไม่ใช่ผูบ้ริหาร โดย
พิจารณาจากหนา้ทีและความรับผิดชอบตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

2. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากหนา้ทีความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังาน
และผลการดาํเนินงานของบริษทัตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
 5.3.4  คณะกรรมการบริหารความเสียง 
 คณะกรรมการบริหารความเสียง มีหนา้ทีกาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการบริหารความเสียงตามหลกัสากลและการ
ประเมินความเสียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดมาตรการป้องกนัและสัญญาณเตือนภยั เพือจดัการความเสียงอย่าง
เหมาะสม มีการกาํกบัดูแลใหทุ้กหน่วยงานปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง 
 ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสียง ไดก้าํหนดใหจ้ดัทาํรายงานการบริหารความเสียง เป็นประจาํทุกไตรมาสและมี
การสอบทานการบริหารความเสียงเป็นประจาํ ซึงความเสียงทีสาํคญั ไดแ้ก่ ความเสียงจากการขายและการโอนทีไม่ไดต้ามเป้าหมาย ความ
เสียงจากการขาดแคลนผูรั้บเหมางานก่อสร้างทีมีคุณภาพ และความเสียงจากการขาดสภาพคล่อง ซึ งจากการตรวจสอบ การบริหารความ
เสียงดงักล่าวทีผา่นมาเห็นวา่อยูใ่นระดบัทียอมรับได ้แต่ทังนี ไดพ้ยายามแกไ้ขรายการความเสียงทีเกิดขึนใหล้ดลงได ้และไดมี้การทบทวน
ระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความสียงทุกปี  

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 

รายชือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และคณะกรรมการ และพจิารณาค่าตอบแทน
บริหารความเสียง

1.  นายกว ี องัศวานนท์ ประธานกรรมการ
2.  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา กรรมการอิสระ ประธาน
3.  นายสิทธิชยั  จนัทราวดี กรรมการอิสระ กรรมการ
4. นายสุมิตร  ชาญเมธี กรรมการ กรรมการ
5.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการ
6. นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ กรรมการอิสระ กรมการ ประธาน
7. นายธวชั   อึงสุประเสริฐ กรรมการ กรรมการ
8. นายสจัจา   เจนธรรมนุกลู กรรมการ กรรมการ
9. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั กรรมการ ประธาน
10. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ

คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ
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กรรมการทีลาออกระหวา่งปี 2558 

รายชือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และคณะกรรมการ และพจิารณาค่าตอบแทน
บริหารความเสียง

1.  พลเรือเอก ม.ล.อศันี  ปราโมช ประธานกรรมการ
2.  นายพงส์  สารสิน กรรมการ
3.  พล.ต.ต.ชินภทัร  สารสิน กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ

 
สรุปการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย ปี 2558 

รายชือ วาระการดาํรง การเข้าประชุม/ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
ตําแหน่ง การประชุมทังหมด บริหาร ตรวจสอบ บริหารความเสียง และพจิารณาค่าตอบแทน

1.  พลเรือเอก ม.ล.อศันี  ปราโมช(1) 21 ปี/ เม.ย.55-เม.ย.58 1/1
2.  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา 22 ปี/ เม.ย.56-เม.ย.59 4/8 5/6 3/4
3.  นายพงส์  สารสิน(2) 21 ปี/ เม.ย.56-เม.ย.59 0/1
4. นายธวชัชยั ช่องดารากลุ 2 ปี/ เม.ย.57-เม.ย.60 8/8 6/6 4/4 3/3
5.  พลตาํรวจตรีชินภทัร  สารสิน(3) 14 ปี/ เม.ย.57-เม.ย.60 3/3 1/1
6.  นายสิทธิชยั  จนัทราวดี** 10 ปี/ เม.ย.57-เม.ย.60 8/8 6/6 4/4
7.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ 10 ปี/ เม.ย.57-เม.ย.60 7/8 3/3
8.  นายกว ี องัศวานนท์ 22 ปี/ เม.ย.58-เม.ย.61 5/8
9. นายพพิธิ  พิชยัศรทตั* 13 ปี/ เม.ย.58-เม.ย.61 8/8 22/22
10.  นายสจัจา  เจนธรรมนุกลู* 3 ปี/ เม.ย.56-เม.ย.59 7/8 20/22
11.  นายธวชั  อึงสุประเสริฐ* 3 ปี/ เม.ย.56-เม.ย.59 7/8 18/22
12. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา* 15 ปี/ เม.ย.56-เม.ย.59 8/8 21/22
13. นายสุมิตร   ชาญเมธี(4) -ปี/ มิ.ย.58-เม.ย.61 4/4 1/1

คณะกรรมการชุดย่อยคณะกรรมการบริษทั

 
             *   กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

** กรรมการตรวจสอบทีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน 
(1)  ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการเมือวนัที 3 มีนาคม 2558 
(2)  ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการเมือวนัที 13 มีนาคม 2558 
(3)  ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการเมือวนัที 11 มิถุนายน 2558 
(4)  ไดเ้ขา้รับตาํแหน่งแทนพลตาํรวจตรีชินภทัร สารสิน ตามวาระทีเหลือ เมือวนัที 12 มิถุนายน 2558 

 5.4  คณะผูบ้ริหาร 
  5.4.1  ประธานกรรมการ 
  ประธานกรรมการบริษทั เป็นกรรมการทีไม่ใช่ผูบ้ริหาร  เป็นผูน้าํของคณะกรรมการบริษทัปฏิบติัหนา้ทีในฐานะประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั และในฐานะประธานการประชุมผูถื้อหุน้ 
  5.4.2  ฝ่ายจดัการ 
  เพือให้การบริหารจัดการของบริษทัฯ สามารถดําเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯได้จัดให้มีฝ่ายจัดการ 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูง ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการบริหารสายงาน ผูบ้ริหารตามโครงสร้างผงับริหารงานของบริษทั มี
หน้าทีในการกาํหนดกลยุทธ์ พิจารณา และให้ขอ้เสนอแนะในเรืองเกียวกบันโยบาย ทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั และการบริหาร
จดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ทีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไว ้  

 5.5  บทบาทหนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
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 5.5.1 กาํหนดนโยบาย และวสิยัทศัน ์
 คณะกรรมการบริษทั มีความมุ่งมันทีจะกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ให้เป็นบริษทัชันนาํในธุรกิจบา้นจดัสรรทีไดรั้บความ
นิยมเชือถือจากประชาชน มีการดาํเนินธุรกิจดว้ยการบริหารจดัการทีแข็งแกร่ง มีการพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพฒันาสินคา้ให้มี
คุณภาพดีทีสุด มีการบริการเกินความคาดหวงั เพือให้คณะกรรมการบริษทั ภายใตก้ารนาํของประธานกรรมการบริษทั มีภาวะผูน้าํและมี
ความเป็นอิสระในการตดัสินใจ สามารถกาํหนดนโยบาย และกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล จึงแบ่งแยกบทบาทหนา้ทีระหวา่งประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนัอยา่งชดัเจน และตอ้งไม่เป็น
บุคคลเดียวกนั 
 5.5.2  บทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบ 
 คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ทีกาํหนดวสิยัทศัน์ นโยบาย พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย ภารกิจ และทิศทางการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ ดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบติัตาม วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัตวับทกฎหมาย และมติทีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความรับผิดชอบ ซือสัตย์
สุจริต ระมดัระวงั โปร่งใส กาํกบัดูแล และพฒันาบรรษทัภิบาลของบริษทัฯ ให้เป็นทียอมรับในระดบัสากล พิจารณาแผนการดาํเนินงาน
และพฒันาขีดความสามารถของบริษทัฯ ใหส้ามารถแข่งขนักบัผูอื้นไดดี้ รวมทังคอยติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการบริหารงานใหเ้ป็นไปตาม
แผนการดาํเนินงานทีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ของผูถื้อหุ้น และของผูมี้ส่วนไดเ้สียทังหลาย และ
จดัการแบ่งผลประโยชน์นันแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 
 5.5.3 การบริหารความเสียง 
 คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัเกียวกบัการประเมินการบริหารความเสียง โดยกาํหนดใหมี้ระบบและวิธีการบริหาร
ความเสียงทีเป็นมาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารความเสียงประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร และสอบทาน
ผลการประเมินความเสียง และกระบวนการทาํงานเพือควบคุมความเสียงของหน่วยงานต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบ 
รวมทังทบทวน และเสนอนโยบายทีเกียวขอ้งกบัการบริหารความเสียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั ง รวมถึงให้ความสาํคญักบัสัญญาณเตือนภยั
ล่วงหนา้หรือรายการผิดปกติ และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 
 5.5.4 การควบคุมภายใน 
 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมินระบบ   การควบคุมภายในที
สาํนกังานตรวจสอบภายในไดร้ายงานเป็นรายไตรมาส พบวา่มีความเพียงพอ เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และไดจ้ดัฝึกอบรม
ให้ความรู้ในเรืองการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในแก่พนักงานระดับปฏิบติัการ โดยนาํประเด็นสําคญัทีตรวจพบมาเป็น
กรณีศึกษา เพือเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความเขา้ใจร่วมกันในเรืองความเสียง ผลกระทบและการควบคุมภายในทีสําคญัของแต่ละ
ขันตอนปฏิบติังาน ประเมินผลการทาํงานไดด้ว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ในดา้นการตรวจสอบภายใน กาํหนดให้สํานกังานตรวจสอบภายใน คือ นางสาวศิริวรรณ สุขไพเราะ ผูจ้ดัการสาํนักงาน
ตรวจสอบภายในขึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติังานของสาํนกังานตรวจสอบภายใน 
ตามแผนงานประจาํปีทีไดรั้บอนุมติัแลว้ พบว่าไดบ้รรลุตามเป้าหมาย  สําหรับการพฒันางานตรวจสอบนัน ไดใ้ห้ความสําคญัทังการ
พฒันาคนและเครืองมือในการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลกัการของมาตรฐานสากล  และเป็นเชิงป้องกนั เพือให้เกิดมูลค่าเพิมกับ
หน่วยงานทีตรวจอยา่งเป็นระบบ 
 5.5.5 การกาํกบัดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงขอ้พึงปฏิบติัทีดีสาํหรับคณะกรรมการบริษทั จดทะเบียนเกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ จึง
มอบหมายให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ กาํหนดแนวปฏิบติั และปรับปรุงให้สอดคลอ้งตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และมาตรฐานสากลคณะกรรมการบริษทั เป็นผู ้
กาํกบัดูแล ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน และฐานะการเงินของบริษทัฯ อยา่งสมําเสมอ เพือพิจารณา และเสนอแนวทางพฒันา
เพือเพิมประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจให้ย ังยืน รวมทังการพฒันาทรัพยากรบุคคลตามทางบริหารสมยัใหม่ ตลอดจนแนวนโยบายใน
การตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส โดยเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เพือผลประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และควรทบทวน
นโยบาย และการปฏิบติัตามนโยบายตามหน่วยงานกาํกบัดูแล อยา่งเหมาะสม และทนัเหตุการณ์อยา่งสมําเสมอ 
 5.5.6 จริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณ สาํหรับกรรมการผูบ้ริหาร และพนกังาน 

34



รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

 

12 

 คณะกรรมการของบริษทั มีหน้าทีกาํกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทาํจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกิจ พร้อมทั งเผยแพร่เพือ
ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนมีมาตรฐาน และมีจิตสาํนึกดา้นจริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัอยา่งสมําเสมอ เพือให้ภารกิจของ
บริษทัฯ บรรลุเป้าหมายดว้ยพืนฐานของคุณธรรม ความซือสตัยสุ์จริตและมีความโปร่งใส โดยมีกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงประพฤติ
ตนเป็นแบบอยา่งทีดี 

  5.6  การจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั 
  บริษทัฯ กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทั มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 6 ครั ง โดยการประชุมแต่ละครั งจะกาํหนดวนัประชุม
ไวล่้วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจน รวมทังมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณา
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัทาํการ ก่อนวนัประชุม การพิจารณาวาระต่างๆ จะเปิดโอกาสให้กรรมการมีการแสดงความเห็นอยา่งอิสระและ
เพียงพอ โดยมีประธานกรรมการเป็นผูดู้แลใหใ้ชเ้วลาในการประชุมอยา่งเหมาะสม และส่งเสริมใหก้รรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 75 ของจาํนวนการประชุมคณะกรรมการบริษทัทีจดัขึนในรอบปี และในกรณีทีบริษทัไม่ไดมี้การประชุมทุกเดือน บริษทัฯควร
ส่งผลการดาํเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนทีไม่ไดมี้การประชุม เพือให้คณะกรรมการสามารถกาํกบั ควบคุม และดูแลการ
ปฏิบติังานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งต่อเนือง และทนัการ โดยไดร้ายงานจาํนวนครั งการเขา้ประชุมของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปี 
  ในการประชุมคณะกรรมการบรัษทั จะมีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมเพือรายงานชี แจง หรือเสนอเรืองในส่วนทีตนเอง
รับผิดชอบโดยตรง 
  นอกจากนี  ยงัมีการประชุมเฉพาะเรืองของคณะกรรมการชุดยอ่ยอีกปีละหลายครั ง ตามวาระหน้าทีความรับผิดชอบและ
ความจาํเป็น เพือใหง้านลุล่วงตามเป้าหมาย 
  อนึง ระหวา่งคณะกรรมการเอง จะมีการประชุมอยา่งไม่เป็นทางการเพือพบปะ ปรึกษาหารือในเรืองต่างๆ เมือเห็นสมควรก็
ได ้และแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุมดว้ย และควรสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการเขา้ถึงสารสนเทศทีจาํเป็นเพิมเติมไดจ้าก
กรรมการผูจ้ดัการ แลขานุการบริษทั หรือผูบ้ริหารอืนทีไดรั้บมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีกาํหนด 

  5.7  การประเมินผลการปฎิบติังานของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร 
  บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการบริษทั (Salf Assessment) และคณะกรรมการ
ชุดย่อย รวมทังการประเมินผลงานทังคณะ และผูบ้ริหาร ปีละ 1 ครั ง เพือใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบติังานในหนา้ทีของ
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารอย่างสมําเสมอ และการเปรียบเทียบการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทั ว่าไดด้าํเนินการตาม
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ทีไดอ้นุมติัไวแ้ละ/หรือตามแนวปฏิบติัทีดี (Good Practices) หรือไม่ เพือปรับปรุงการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการบริษทั ใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายทีกาํหนดไว ้และเพือใหค้ณะกรรมการบริษทั ร่วมกนัพิจารณาผลงาน ปัญหาแนวทาง
เพือการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป ซึงการประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ในปี 2558 คะแนนทีไดอ้ยูใ่นเกณฑดี์  
3.53 จากคะแนนเตม็ 4 หรือ ร้อยละ 88.25 และการประเมินผลการปฎิบติังานตนเองของคณะกรรมการรายคณะ คะแนนทีไดอ้ยูใ่นเกณฑดี์  
3.52 จากคะแนนเตม็ 4 หรือ ร้อยละ 88.00 

  5.8  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั 
  คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอนโยบายค่าตอบแทนทีเหมาะสม และเป็นธรรม โดยเปรียบเทียบกบั
ค่าตอบแทนของบริษทัอืนในธุรกิจเดียวกนั ประสบการณ์ ขอบเขตบทบาท และความรับผิดชอบกรรมการทีไดม้อบหมายหนา้ที และความ
รับผิดชอบเพิมขึน และบริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี  
  การอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารกาํหนดไวด้งันี  

1. คณะกรรมการบริษทั เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากหนา้ทีความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังาน 
และผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

2. ผูถื้อหุ้นเป็นผูอ้นุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัเป็นประจําทุกปี ซึ งได้พิจารณาจากหน้าทีและความ
รับผิดชอบ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษทัฯ ประจาํปี 2558 เป็นรายบุคคลมีรายละเอียดดงันี  

รายชือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา สอบทานงบ ค่าตอบแทน รวม
บริษทั ตรวจสอบ ความเสียง และพิจารณาค่าตอบแทน พิเศษ

1.  นายกว ี องัศวานนท์ ประธานกรรมการ 303,000          -                    -                              -                                     -              55,250          358,250      
2.  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา กรรมการ 231,000          243,000            60,000                        -                                     -              55,250          589,250      

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริหาร
ความเสียง

3.  นายสิทธิชยั  จนัทราวดี กรรมการ 231,000          219,000            73,000                        -                                     73,000        55,250          651,250      
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสียง
และกรรมการสอบทานงบ

4. นายสุมิตร  ชาญเมธี กรรมการ 120,000          -                    -                              19,000                               -              -                139,000      
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

5.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ์ กรรมการ 231,000          -                    -                              60,000                               -              55,250          346,250      
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

6. นายธวชัชยั   ช่องดารากุล กรรมการ 231,000          219,000            92,000                        35,000                               -              55,250          632,250      
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสียง
และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

7. นายธวชั   อึงสุประเสริฐ กรรมการ 231,000          -                    -                              -                                     -              -                231,000      
8. นายสจัจา   เจนธรรมนุกูล กรรมการ 231,000          -                    -                              -                                     -              -                231,000      
9. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั กรรมการ 231,000          -                    -                              -                                     -              -                231,000      
10. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการ 231,000          -                    -                              -                                     -              -                231,000      

คณะกรรมการยอ่ยชุดต่างๆ

กรรมการทีลาออกในปี 2558 

รายชือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา สอบทานงบ ค่าตอบแทน รวม
บริษทั ตรวจสอบ ความเสียง และพิจารณาค่าตอบแทน พิเศษ

1.  พลเรือเอก ม.ล.อศันี  ปราโมช ประธานกรรมการ 50,000            -                    -                              -                                     -              -                50,000        
2.  นายพงส์  สารสิน กรรมการ 34,000            -                    -                              -                                     -              -                34,000        
3.  พล.ต.ต.ชินภทัร  สารสิน กรรมการ 111,000          -                    -                              16,000                               -              55,250          182,250      

กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการยอ่ยชุดต่างๆ

 
ค่าตอบแทนอืนๆ : ค่าตอบแทนผูบ้ริหารรวม 4 ราย จาํนวน 4.34 ลา้นบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนสั ซึงแปรผนั

ตามการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
หมายเหตุ ค่าตอบแทนพิเศษใหก้รรมการทีไม่ใช่ผูบ้ริหาร จาํนวน 6 ท่าน ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลทีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ในปี 2558 

ตามมติทีประชุมผูถื้อหุน้ปี 2552-2558 

  5.9  การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร  
คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดนโยบายการพฒันากรรมการ และผูบ้ริหาร เพือเพิมพูนพฒันาความรู้ความเขา้ใจและทกัษะ

ของกรรมการ และผูบ้ริหาร ทังในลกัษณะธุรกิจของบริษทัฯ และหลกัสูตรอืนๆ ทีจาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ทีอยา่งต่อเนือง โดยสนบัสนุน
กรรมการเขา้อบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หรือหน่วยงานอืนตามความเหมาะสม และโดยกาํหนดรูปแบบ และ
วธีิพฒันาดงักล่าว ทังจากการปฐมนิเทศ การไดรั้บขอ้มูล ข่าวสาร และความรู้ ทีจาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ทีให้กรรมการบริษทั กรรมการ
ใหม่ ผูบ้ริหาร และผูเ้กียวขอ้งในระบบการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัฯ เพือใหมี้การปรับปรุงอยา่งต่อเนือง 
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 ในปีทีผา่นมาไดมี้การจดัปฐมนิเทศกรรมการ และผูบ้ริหารใหม่ โดยมีการเตรียมขอ้มูลเกียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั
และกฏหมายต่างๆทีเกียวขอ้ง บริษทัฯไดส้นบัสนุนให้กรรมการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรทีเป็นการเพิมความรู้ในการปฏิบติังานของแต่ละ
ท่านอยา่งเหมาะสม 
 รายการระหวา่งกนัในรอบปี 2558  
 1. บริษทัฯ ได้รับค่าเช่าสถานีบริการนํ ามนัจากบริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกัด ซึ งมีกรรมการร่วมกัน คือ นายสัจจา         
เจนธรรมนุกลู รายการนี มีความเหมาะสมเป็นไปตามเงือนไขรายการคา้ปรกติและราคาตลาด 
 2. บริษทัฯ ซือสินคา้จากบริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั ซึ งมีกรรมการร่วมกนั คือ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล รายการนี มี
ความเหมาะสมเป็นไปตามเงือนไขรายการคา้ปรกติและราคาตลาด 
 3. บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาวา่จา้งบริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) ซึ งเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่เป็นทีปรึกษาและบริหารงานในดา้น
ต่างๆ ของบริษทัฯ อตัราค่าจา้งเป็นไปตามธุรกิจปรกติ 
 4. บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาว่าจ้างบริษทัย่อย คือ บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั เป็นตวัแทนขายและบริหาร
จดัการการตลาด สาํหรับโครงการสมัมากร เอสเกา้ คอนโดมิเนียม อตัราค่าจา้งและผลตอบแทนการขายเป็นไปตามธุรกิจปรกติ 
 5.  บริษทัฯ ไดข้ายสินคา้ (ห้องชุดโครงการเอสเกา้ คอนโดมิเนียม) ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูที้เกียวขอ้ง ซึ งเป็นไป
ตามเงือนไขการคา้ปกติ  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
REPORT FROM THE AUDIT COMMITTEE 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ทีอยา่งเป็นอิสระตามทีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ย
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือช่วยในการสอบทานใหบ้ริษทัมีการกาํกบัดูแลกิจการทีดีอยา่งย ังยืน ซึ งสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดและ
แนวทางการปฏิบติัทีดี สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(ตลท.) คณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และสอบทานหนา้ทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัทีมีต่อผูถ้ือหุ้น และ
ผูเ้กียวขอ้ง โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทังสิน 6 ครั ง   ซึงสรุปสาระสําคญัในการปฏิบติัหนา้ทีในรอบปี 2558 ได้
ดงันี  
 การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานขอ้มูลทีสาํคญัของงบการเงิน และงบการเงินรวมรายไตร-
มาส และประจาํปี 2558 ของบริษทั โดยไดส้อบทานประเด็นทีเป็นสาระสาํคญั เช่น การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์การตังสํารอง
ประเภทต่างๆ การบนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เป็นตน้ และไดรั้บคาํชีแจงจากผูส้อบบญัชี ฝ่ายบริหารทีรับผิดชอบ และผูจ้ดัการ
สาํนกังานตรวจสอบภายใน จนเป็นทีพอใจวา่การจดัทาํงบการเงิน รวมทังการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงิน เป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงไดใ้หค้วามเห็นชอบงบการเงินทีผูส้อบบญัชีไดส้อบทาน และ
ตรวจสอบแลว้  โดยแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงือนไข อนึง ในรอบปีนี  คณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมประชุมกบั
ผูส้อบบญัชีอยา่งอิสระ โดยไมมี่ฝ่ายบริหาร 1 ครั ง เพือปรึกษาหารือกนัอยา่งอิสระถึงขอ้มูลทีมีสาระสาํคญัในการจดัทาํงบการเงิน 
และการเปิดเผยขอ้มูลทีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นประโยชน์กบัผูใ้ชง้บการเงิน ผลการประชุมโดย
สรุป  ผูส้อบบญัชีชีแจงวา่ไดรั้บความร่วมมือจากบริษทัเป็นอยา่งดี และมีการปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีเป็นทีพอใจ 
 การสอบทานการกาํกบัดูแลกิจการทีดี คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของก.ล.ต. ตลท. และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการ
เกียวโยงกนั และรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องกรรมการทีเกียวขอ้ง  พบวา่มีการปฏิบติัตามเป็นทีน่าพอใจมาก 
ในการทบทวนขอ้บงัคบัคณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการปรับปรุงขอ้ความใหก้ระชบั และรัดกุม รวมทังการกาํหนดใหมี้การ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละ 6 ครั ง ในกรณีการลาออกก่อนครบวาระตอ้งแจง้เหตุผลให้ ก.ล.ต. และตลท. 
ทราบภายใน 3 วนั อนึง คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินผลการปฏิบตัิหนา้ทีโดยประเมินตนเอง ซึงผลสรุปเป็นทีน่าพอใจ
อยา่งยิง 
 การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสียง คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณากรอบการบริหารความเสียง 
และแผนการจดัการความเสียง รวมทังให้ความเห็นในการบริหารความเสียงกบัคณะกรรมการบริษทั และติดตามประเมิน การ
บริหารความเสียงเป็นประจาํทุกไตรมาส โดยพิจารณาปัจจยัเสียงทังปัจจยัภายในและภายนอก โอกาสทีจะเกิดผลกระทบ และการ
บริหารจดัการความเสียง เพือใหอ้ยู่ในระดบัทียอมรับได ้รวมทังสอบทานสัญญาณเตือนภยัตามหลกัการทีกาํหนดไว ้และการ
พฒันาระบบรับขอ้ร้องเรียน และแจง้เบาะแส (Whistle Blower) โดยผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั เพือส่งเสริมใหพ้นกังาน ทุกคนไดมี้
ส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลทีเป็นประโยชน์กบับริษทั รวมทังเรื องทีอาจจะทาํให้บริษทัเสียหายตามช่องทางทีกาํหนดไว ้ซึ งมี
ผลสรุปเป็นทีน่าพอใจ 
 การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ทีสาํนกังานตรวจสอบฯ ไดร้ายงานเป็นรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ 
เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมทังไดส้อบทานการปฏิบติังานของสํานกังานตรวจสอบฯ เป็นรายไตรมาส ตาม

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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แผนงานประจาํปีทีไดรั้บอนุมติัแลว้ พบวา่ไดป้ฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมาย และไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากผูรั้บการตรวจ 
และมีการปรับปรุงตามความเห็นร่วมกนัอย่างสมําเสมอ สาํหรับการพฒันางานตรวจสอบนัน ไดใ้หค้วามสาํคญัทังการพฒันา
พนกังาน และเครืองมือในการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามหลกัการของมาตรฐานสากลและเป็นเชิงป้องกนั เพือใหเ้กิดมูลคา่เพิมกบั
หน่วยงานรับตรวจอยา่งเป็นระบบ 

การพจิารณาเสนอแต่งตังผูส้อบบญัชี และคา่สอบบญัชีประจาํปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลประเมิน
การปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีแลว้ มีความเห็นวา่ผลการปฏิบติังานสอบบญัชีเป็นทีน่าพอใจ และผูส้อบบญัชีมีคุณสมบติัครบถว้น
ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลท.หลงัจากได้เจรจาต่อรองราคาค่าสอบบัญชีแลว้ จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษทั ให้ความ
เห็นชอบก่อนเสนอทีประชุมผูถ้ือหุน้ เพือขออนุมติัแต่งตังนางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที 4579 และ/
หรือนางสาวศิราภรณ์ เอืออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที 3844 และ/หรือ นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขที 3930 แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2559 ต่ออีก 1 ปี โดยกาํหนดค่าธรรมเนียมใน
การสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 843,000 บาท (แปดแสนสีหมืนสามพนับาทถว้น) เท่ากบัปีก่อน 
 
 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

(นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยธุยา) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITIES FOR THE FINANCIAL 
STATEMENTS 
 
 คณะกรรมการบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงภาระหนา้ทีและความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทีมีต่องบการเงินของบริษทัฯ ซึ งไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานบญัชีทีมีการ
ปรับเปลียนอยา่งต่อเนือง เพือความโปร่งใสและเพือรักษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ใหม้ากทีสุด ทังนีบริษทัฯไดก้าํหนดนโยบาย
การบญัชีทีมีความเหมาะสมกบัประเภทและขนาดธุรกิจของบริษทัฯ และถือปฏิบตัิอยา่งสมําเสมอมาโดยตลอด มีการใชดุ้ลพินิจ
อยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั และใชป้ระมาณการทีดีทีสุด ในการจดัทาํงบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทังไดมี้การเปิดเผย
ขอ้มลูทีเป็นส่วนสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือใหง้บการเงินสะทอ้นสถานะทางการเงินของบริษทัฯ 
ตามความเป็นจริง 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูรั้บผิดชอบเกียวกบัการดูแลคุณภาพของงบ
การเงินและรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมและระบบตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เพือใหม้ันใจได้
ว่างบการเงินของบริษทัฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส มีการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบที เกียงข้องครบถ้วน ซึ ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเห็นประกอบไวใ้นรายงานประจาํปีนีดว้ยแลว้ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่งบการเงินและรายงานทางการเงินประจาํปี 2558 ของบริษทัฯ ไดแ้สดงฐานะทาง
การเงินและผลการดาํเนินงานทีถกูตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั ซึงสามารถใหค้วามเชือมันอยา่งมีเหตุผลต่อความน่าเชือถือของ
งบการเงินของบริษทัฯ แลว้ 

  
 

(นายกวี   องัศวานนท)์ (นายกิตติพล   ปราโมช ณ อยธุยา) 
ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
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รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
TYPE OF BUSINESS 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
ประวติัความเป็นมา 
 บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ก่อตังมาตังแต่ปี พ.ศ. 2513 ดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ประเภทบา้น
จดัสรรเพือการอยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตังแต่ปี พ.ศ.2517 ส่วนใหญ่เป็นการพฒันาโครงการบา้นเดียว
พร้อมทีดิน จวบจนถึงปัจจุบนัเป็นเวลา 45 ปี บริษทัฯ ไดพ้ฒันาโครงการเพืออยู่อาศยัและส่งมอบบา้นแก่ผูซื้อแลว้กวา่ 6,000 
หน่วย นอกจากนี  บริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจเขา้สู่ตลาดอสังหาริมทรัพยป์ระเภทใหเ้ช่า โดยร่วมทุนพฒันาศูนยก์ารคา้ชุมชน ไดแ้ก่ 
ศูนยก์ารคา้เพียวเพลส (Pure Place Community Mall) ซึ งมีทีตังอยูห่นา้โครงการบา้นสัมมากรรังสิต คลอง 2  โครงการบา้น 
สัมมากรบางกะปิ และโครงการบา้นสัมมากรราชพฤกษ ์ซึ งถือไดว้า่เป็นการสร้างมูลค่าเพิมแก่โครงการ และสร้างเครือข่าย
ชุมชนใหมี้ความสะดวกสบายในการพกัอาศยั และสร้างมูลคา่เพิมแก่ทรัพยสิ์นทีลูกคา้ไดซื้อและครอบครองไว ้สมกบัปณิธาน
ของบริษทัฯทีวา่ “เราไม่เพียงสร้างบา้น แต่เราสร้างสังคม” อีกทังยงัเป็นการสร้างรายไดใ้นระยะยาวใหมี้ความผนัผวนนอ้ยลง 
รวมทังส่งเสริมทางการขายบา้นจดัสรรของบริษทัฯ อีกทางหนึงดว้ย 

การประกอบธุรกิจ 
 ในปี 2558 โครงสร้างรายไดห้ลกัของบริษทัฯ นอกจากการจาํหน่ายโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พืออยู่อาศยั
แนวราบแลว้ บริษทัฯ ยงัมีรายไดจ้ากการส่งมอบโครงการแนวสูงอีกเช่นกนั ซึ งปัจจุบนับริษทัฯ มีโครงการอสงัหาริมทรัพยที์
ยงัคงดูแลอยูท่ ังหมด 9 โครงการ ใน 3 ทาํเล ไดแ้ก่ โครงการสมัมากร AQUA DIVINA ถนนรามคาํแหง 94 โครงการสัมมากร

 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

รามคาํแหง ถนนรามคาํแหง 162/1 (ปิดโครงการ) โครงการสัมมากรมีนบุรี 1 (ปิดโครงการ) โครงการสัมมากรมีนบุรี 2 (ปิด
โครงการ)  โครงการสัมมากรนิมิตใหม่ โครงการสัมมากรรังสิต คลอง 2 โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 7  โครงการสัมมากร 
ชยัพฤกษ-์วงแหวน และโครงการ เอสเกา้ คอนโดมิเนียม ถนนรัตนาธิเบศร์ ทุกๆโครงการตังอยู่บนทาํเลทีมีโอกาสไดรั้บการ
พฒันาสิงอาํนวยความสะดวกและเติบโตตามแผนการพฒันาภาครัฐ ไม่วา่จะเป็นแนวรถไฟฟ้าสีม่วง สีสม้ และสีชมพู หรือใกล้
แนวถนนตดัใหม่ อาทิ ถนนมอร์เตอร์เวยที์เชือมต่อกบัภาคต่างๆของประเทศ เป็นตน้ 

นโยบายการดาํเนินธุรกิจ  
 บริษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภททีอยูอ่าศยัเพือจาํหน่ายอยา่งต่อเนือง โดยใน

ปี 2558 ยงัคงอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดันนทบุรี โดยมีเป้าหมายและนโยบาย
หลกั ๆ ดงันี  :- 

1. มุ่งเนน้พฒันาสินคา้ประเภทบา้นเดียวพร้อมทีดินอยา่งต่อเนือง ซึ งบริษทัมีความถนดัทังในส่วนของการทาํ
การตลาดในทาํเลและการพฒันาสินคา้ โดยตังเป้าหมายเร่งปิดการขายโครงการปัจจุบนั เพือสร้างสภาพคล่องในการซือทีดินใหม่เพือ
พฒันาโครงการใหม ่

2. พฒันาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ใหอ้ยูใ่นสภาพทีเหมาะสมกบัการใชง้าน เมือดูแล
รักษาครบกาํหนดตามโครงการและวิธีการจดัสรรแลว้ บริษทัฯ มีนโยบายในการจดัตังนิติบุคคลบา้นจดัสรรในทุกโครงการ 
เพือใหเ้จา้ของร่วมไดม้ีส่วนร่วมกนัในการบริหารจดัการชุมชนดว้ยตนเอง โดยมีสิทธิ และหนา้ทีตามกฎหมาย  อนัจะนาํมาซึ ง
ความเขม้แขง็ของแต่ละชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. คุณภาพบา้นทีพร้อมส่งมอบแก่ผูซื้อ บริษทัฯ จดัทีมตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอย่างต่อเนืองและ
สมําเสมอ เพือใหม้ันใจวา่ บริษทัฯจะส่งมอบบา้นทีมีคุณภาพใหแ้ก่ผูซื้อไดต้ามกาํหนดเวลา 

4. พฒันาทีมงานบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ บริการหลงัการขาย เพือใหมี้ประสิทธิภาพในการรับเรืองราวจาก
ลูกคา้ ถึงแมใ้นกรณีทีโครงการไดปิ้ดการขายและโอนกรรมสิทธิ แก่ผูซื้อทังหมดแลว้ ทีมงานบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ดงักล่าวยงัคง
มีหน้าทีให้บริการลูกคา้อย่างต่อเนืองจนครบกาํหนดตามสัญญา รวมทังการให้ขอ้มูลข่าวสารการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม
การตลาดของบริษทัฯ ทีมีประสิทธิภาพอีกทางหนึงดว้ย อนัจะส่งผลใหแ้บรนด์ของบริษทัฯ เป็นทียอมรับของผูบ้ริโภคอย่าง
ต่อเนืองและยาวนาน 

5. เสริมสร้างพนัธมิตรทางการคา้ เช่น การรวมกลุ่มผูป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ เพือการ
แลกเปลียนนวตักรรมและแนวทางการพฒันาโครงการใหล้ดความเสียง และเพิมอตัราผลกาํไร โดยเป็นรายการทีไม่เป็นความลบั
ในทางธุรกิจทีจะทาํให้มีส่วนได้เสีย ซึ งบริษทัฯ ยงัเป็นหนึ งในสมาชิกของสมาคมอสังหาริมทรัพยไ์ทย ทีมีจาํนวนสมาชิก
ผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพยก์วา่ 300 บริษทั 

การพฒันาองคก์ร และบุคลากร 
 ในปีพ.ศ. 2558 บริษทัฯไดก้าํหนดให้เป็นปีแห่งการเริมพฒันาองคก์รทังในดา้นบุคลากร และระบบปฏิบติัการ
อยา่งต่อเนือง เพือใหบ้ริษทัฯ สามารถทาํงานไดอ้ยา่งทดัเทียมกบับริษทัชันนาํในตลาด โดยกาํหนดเป้าหมายให้บุคลากรของ
บริษทัมุ่งเนน้และใหค้วามสาํคญักบัความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกัในการทาํงาน บริษทัฯ ได้เตรียมความพร้อมในดา้น
โปรแกรมฝึกอบรมความสามารถในดา้นอืนๆทีใกลเ้คียงและจาํเป็นต่อธุรกิจใหแ้ก่บุคลากร อาทิเช่น การปลูกจิตสาํนึกในการ
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ใหบ้ริการแบบโรงแรม 5 ดาว นอกจากนียงัมุ่งเนน้ใหบุ้คลากรเกิดความเขา้ใจในแนวทางการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ใน
ทิศทางเดียวกนั และยงัส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานของบุคลากรทุกหน่วยงาน ในขณะทีระบบปฏิบตัิการที
บริษทัฯ จะนาํมาประยกุตใ์ชจ้ะตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดความรวดเร็วและถูกตอ้งในการทาํงานระหวา่งฝ่ายมากยิงขึน  
 นอกจากนีบริษทัฯ ยงัมีเกณฑ์การวดัผลกระบวนการทาํงานดว้ยระบบ ISO การวดัความสาํเร็จขององคก์รทังสี
ดา้น ตามหลกัการของ Balance Scorecard ไดแ้ก่ 

 1. มุมมองดา้นการเงิน (Financial  Perspective) 
2. มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) 
3. มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 
4. มุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and Growth Perspective) 

 บริษทัฯ จึงเชือมันวา่ บริษทัฯ จะเติบโตอยา่งย ังยนืดงัเช่นทีดาํเนินธุรกิจมาอยา่งยาวนาน 

โครงสร้างรายได ้
 โครงสร้างรายได ้ของบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็นหลกั ซึ ง
ในปี 2558 มีสัดส่วนร้อยละ 91.45 ของรายได้รวม นอกจากนันก็มีรายไดจ้ากการบริการ รายได้จากการให้เช่า และรายได้อืน 
โครงสร้างรายไดใ้นรอบ 3 ปี ทีผา่นมามีสดัส่วนดงันี  
โครงสร้างรายไดเ้ปรียบเทียบ 3 ปี  

โครงการในอนาคต 
 บริษทัฯ วางเป้าหมายในการพฒันาโครงการใหมอ่ยา่งต่อเนือง โดยเนน้การซือทีดินเพือพฒันาโครงการในทาํเลที

มีแนวโนม้ในการขยายตวัของทีอยูอ่าศยัเป็นหลกั เช่น บริเวณจุดตดัระหวา่งถนนหลกัสาํคญัๆ กบัทางด่วนทีสามารถเดินทางเขา้
สู่ใจกลางเมืองไดส้ะดวก และกลุม่เป้าหมายหลกัยงัคงเป็นกลุ่มลูกคา้ทีซือเพืออยูอ่าศยัจริง นอกจากนีบริษทัฯ ยงัมีการวางแผนที
จะเขา้สู่ธุรกิจพฒันาอสงัหารริมทรัพยเ์พืออยูอ่าศยัในรูปแบบอืนๆ อาทิเช่น โครงการพฒันาทีอยูอ่าศยัประเภททาวน์โฮม หรือ
อาคารพานิชยเ์ป็นตน้ 

ประเภทรายได ้
2556 2557 2558 

จาํนวน
เงิน 

สดัส่วน % จาํนวน สัดส่วน % จาํนวน สัดส่วน % 

รายไดจ้ากการขายบา้นและทีดิน 952.04 90.10% 903.38 89.64%  898.79 65.61% 
รายไดจ้ากการขายหอ้งชุด - - - - 353.97 25.84% 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 46.35 4.39% 47.29 4.69% 51.42 3.75% 
รายไดค้า่บริการ 48.45 4.59% 49.85 4.95% 52.17 3.81% 
รายไดอื้น ๆ 9.85 0.93% 7.28 0.72% 13.49 0.99% 
   รวมรายได้ 1,056.69 100.00% 1,007.80 100.00% 1,369.85 100.00% 
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ผลตอบแทนทีคาดวา่จะไดรั้บ 
 ผลตอบรับของตลาดในปี พ.ศ. 2558 พบวา่แบรนด์ “สัมมากร” ไดรั้บความนิยมและจดจาํจากกลุ่มเป้าหมายเพิม
มากขึนโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่ นอกจากนันแบรนด์ “สัมมากร” ยงัถูกจดจาํถึงคุณค่าของแบรนด์ทีส่งมอบบา้นทีมี
คุณภาพไดอ้ยา่งต่อเนือง ดงันันแผนธุรกิจในปี พ.ศ. 2559 ทีมุง่เนน้การส่งมอบบา้นทีมีคุณภาพและการเพิมและพฒันาหน่วยงาน
ตรวจสอบคุณภาพ และบริการหลงัการขายทีจะนาํมาซึ งการแนะนาํจากลูกคา้สู่กลุ่มเป้าหมายใหม่จะทาํใหบ้ริษทัฯ มียอดรายได้
และกาํไรเพิมขึนตามเป้าหมายทีวางไว ้

ปัจจยัทีทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถดาํเนินการตามแผนได ้
 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยม์ายาวนาน มีความรู้และมีความเขา้ใจในธุรกิจเป็นอย่างดี ผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ จึงเติบโตและมีกาํไรอยา่งต่อเนืองสมําเสมอ ผลการดาํเนินงานส่วนใหญ่ไดใ้กลเ้คียงกบัเป้าหมายทีวางไว ้
ยกเวน้กรณีมีปัจจยัทีมีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ปัญหาสังคมและ
การเมืองขาดเสถียรภาพ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และปัญหานโยบายของสถาบนัการเงินทีเขม้งวดในการปล่อยสินเชือ อาจ
เป็นเหตใุหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถดาํเนินงานใหส้าํเร็จตามแผนหรือตามเป้าหมายทีวางไว ้
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ปัจจัยความเสียง   
Factors of Risk 
 ในปี 2558 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยป์ระเภททีอยูอ่าศยัประสบภาวะชะลอตวั และมีแนวโนม้ทีจะชะลอตวัลงมากขึน เมือ
ภาวะเศรษฐกิจยงัไม่ฟื นตวัอย่างมีเสถียรภาพ ความสามารถในการซือทีอยู่อาศัยของผูบ้ริโภคลดลง และสถาบนัการเงิน
ระมดัระวงัในการอนุมตัิสินเชือทีอยูอ่าศยั จากสถานการณ์ดงักล่าว มีผลทาํใหกิ้จกรรมการซือขายทีอยูอ่าศยัชะลอลง ส่งผลให้
จาํนวนทีอยูอ่าศยัรอขายทังทีสร้างเสร็จและกาํลงัก่อสร้างสะสมเพิมขึนทังในพืนทีกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั การแขง่ขนั
ทางธุรกิจจึงมีความรุนแรงยิงขึน ซึงเป็นความเสียงทีบริษทัฯ จะตอ้งติดตามดูแลเป็นพิเศษ และมีมาตรการเตือนภยัล่วงหนา้ เพือ
เพิมความระมดัระวงัและลดผลกระทบ มิใหมี้ความรุนแรง ซึ งเชือวา่จะทาํใหธุ้รกิจของบริษทัฯ สามารถเติบโตอย่างย ังยืนและ
มันคงต่อไปได ้

 ปัจจยัความเสียงทีมีโอกาสจะเกิดขึน และมีผลกระทบตอ่การดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2559 มีดงัต่อไปนี  
 1.  ความเสียงเกียวกบัการแขง่ขนั 

ธุรกิจจดัสรรบา้นและทีดินเป็นธุรกิจทีมีการแขง่ขนักนัสูงมาก เพราะมีผูป้ระกอบการในตลาดมากราย แต่ละรายก็เนน้
ทีจะเพิมยอดขายและกาํไร  ทาํใหป้ริมาณการก่อสร้างบา้นมีมากกวา่กาํลงัซือ บา้นจดัสรรจาํเป็น ตอ้งสร้างเป็นการล่วงหนา้และ
กวา่จะแลว้เสร็จตอ้งใชเ้วลาหลายเดือน ถา้เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั กาํลงัซือตกลง จะเหลือบา้นในสต็อคจาํนวนมาก  ดงันัน
เพือใหข้ายบา้นได ้ผูจ้ดัสรรจาํเป็นตอ้งลดราคาลง ทาํใหก้ารแข่งขนัยิงรุนแรงขึน ยอดขายโดยรวมจะลดลง ขณะทีตน้ทุนยงัสูงอยู ่
      ทางแกไ้ข คือ ตอ้งติดตามสถานการณ์ตลาดบา้นจดัสรรและทิศทางภาวะเศรษฐกิจอยา่งใกลชิ้ด ลดการปลูกสร้างบา้น
ล่วงหน้าจาํนวนมาก สร้างบา้นคุณภาพ ควบคุมตน้ทุน ลดค่าใช้จ่าย เน้นการบริการและเพิมความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ ใช้
การตลาดและสร้างความแตกต่าง เพือรักษายอดขาย ซึงอาจมีผลกระทบต่อกาํไรโดยรวม 

2. ความเสียงเรืองกาํลงัซือลดลง 
      ความเสียงดงักล่าว อาจเกิดจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ทาํใหมี้ผลกระทบต่อการส่งออกอยา่งมีสาระสาํคญั เมือ
การส่งออกลดลงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศค่อนขา้งมาก เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจพึงพาการส่งออกในอตัราที
สูงทาํใหเ้กิดปัญหาการวา่งงาน ประกอบกบัมีปัญหารุมเร้าดา้นสงัคมและการเมือง ค่อนขา้งหนกัจึงอาจทาํใหผู้บ้ริโภคขาดความ
เชือมัน และระมดัระวงัเรืองการใชจ่้ายมากยิงขึน 
 

 

ปัจจัยความเสี่ยง
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ภาวะอุสาหกรรมและการแข่งขนั 
REAL ESTATE BUSINESS IN 2015 AND PROSPECT FOR 2016 
 
 เศรษฐกิจไทยปี 2558 มีการเติบโตของ GDP ประมาณ 2.8-3.0% ซึงสูงกวา่อตัราการเติบโตปี 2557 ทีขยายตวัเพียง 0.8-
0.9% อยา่งไรกต็ามอตัราการขยายตวันียงัตํากวา่ทีประมาณการไวเ้มือตน้ปี 2558 ซึงเป็นผลจากทังปัจจยัภายนอก  เช่น การชะลอ
ตวัของเศรษฐกิจประเทศคูค่า้ทีส่งผลกระทบมากตอ่การส่งออก และปัจจยัภายใน เช่น ความมันใจและกาํลงัซือของผูบ้ริโภคทียงั
อยูใ่นเกณฑที์ตํา การจดัเก็บรายไดข้องภาครัฐดีขึนช่วงปลายปี 2558 มาจากสามปัจจยัหลกั คือ 1) การประมูลคลืน 4G 2) รายได้
ภาษีสรรพสามิตรรถยนตเ์นืองจากผูบ้ริโภคเร่งซือก่อนมีการปรับอตัราขึนตน้ปี 2559 3) รายไดจ้ากภาษีหกั ณ ทีจ่ายจากการเร่ง
โอนอสงัหาริมทรัพยซึ์งเป็นผลจากมาตรการกระตุน้อสงัหาริมทรัพยข์องภาครัฐ การลงทุนของภาครัฐดา้นระบบสาธารณูปโภค
ยงัเป็นไปอย่างต่อเนือง เช่น การสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง สีนํ าเงิน และสีเขียวส่วนต่อขยาย ซึ งลว้นแต่เป็นผลดีต่อภาค
อสงัหาริมทรัพยเ์พราะเป็นการเพิมศกัยภายพืนทีนอกเมือง ส่วนแผนการขยายระบบสาธารณูปโภคทังประเทศมีความชดัเจนมาก
ขึน และคาดวา่จะมีการลงทุนจากภาครัฐเพิมขึนในอนาคตอนัใกล ้

 ขอ้มูลจากศูนย์ขอ้มูลอสังหาริมทรัพย์ การโอนกรรมสิทธิ ทีอยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑลปี 2558 มีมูลค่า 
484,115 ล้านบาท จาก 196,095 หน่วย ซึ งถือว่ายงัอยู่ในเกณฑ์ทีดี การเปลียนแปลงทีมีนัยสําคญัคือสัดส่วนของจาํนวน
ทาวนเ์ฮาส์มีเพิมขึนเป็น 35% ของจาํนวนหน่วยทีโอนกรรมสิทธิ ทังหมด เทียบจาก 4 ปีก่อนหนา้ซึ งจะมีสัดส่วนประมาณ 30% 
และสัดส่วนอาคารชุดลดลงตอ่เนืองจากปรกติ 40-42% เหลือ 37% 

ตารางแสดงสัดส่วนของหน่วยทีอยู่อาศัยโอนกรรมสิทธิในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2554 – 2558 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล  

(BKK & Vicinities) 2554 2555 2556 2557 2558 

อาคารชุด/Condominiums 40% 42% 41% 39% 37% 

บา้นเดียว/Detached Houses 18% 17% 17% 19% 17% 

ทาวนเ์ฮาส์/Townhouses  31% 29% 31% 31% 35% 
บา้นแฝด/Duplexes 3% 3% 3% 4% 4% 

อาคารพาณิชย/์Shophouses 8% 9% 8% 7% 8% 
  ขอ้มลูจากศูนยข์อ้มลูอสงัหาริมทรัพย ์

 จากขอ้มูลดงักล่าว ฝ่ายจดัการวเิคราะห์วา่ ปัจจยัทีสัดส่วนทาวน์เฮาส์เพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญั มาจากความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคทียงัตอ้งการพืนทีอยูอ่าศยัเปรียบเสมือนบา้นเดียว แต่เนืองจากกาํลงัซือยงัตําจึงหนัมาซือทาวน์เฮาส์ทีมีราคาต่อหน่วยตํา
กวา่บา้นเดียว นอกจากนีแลว้ราคาทีดินยงัมีอตัราการเพิมขึนอยา่งต่อเนือง ทาํใหผู้ป้ระกอบการไม่สามารถทาํโครงการบา้นเดียว

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
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ไดใ้นราคาทีเหมาะสมกบัความตอ้งการของตลาด จึงปรับประเภทสินคา้เป็นทาวน์เฮาส์ ดา้นสัดส่วนอาคารชุดทีปรับลดลงอยา่ง
ต่อเนืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ทาํใหก้ลุ่มนกัลงทุนชะลอการซืออาคารชุดเพือการลงทุน 

 สาํหรับเศรษฐกิจไทยปี 2559 สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั คาดวา่จะมีการเติบโตในอตัราเร่งขึน โดย
ไดรั้บอานิสงส์จากมาตรการสนบัสนุนของภาครัฐ อาทิ โครงการเพิมความเข็มแขง็ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ 
มาตรการกระตุน้ภาคอสงัหาริมทรัพยโ์ดยการลดหยอ่นค่าธรรมเนียมโอน ค่าจดจาํนอง และสามารถนาํไปลดภาษีรายไดบุ้คคล
หากอยูใ่นเกณฑ์ทีกาํหนด กอปรกบัการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐดงัทีกล่าวไปแลว้ ทังหมดนี  คาดว่าเศรษฐกิจ
ไทยในปี 2559 จะสามารถขยายตวัไดถึ้ง 3.7% โดยทีอตัราเงินเฟ้อยงัอยูใ่นระดบัทีต ํา 

 เพราะฉะนันบริษทัฯ มองว่าปี 2559 ภาคอสังหาริมทรัพยย์งัมีโอกาสเติบโตอยา่งต่อเนืองตามอตัราการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทย บริษทัฯ มีการพฒันาโครงการแนวราบอย่างต่อเนือง ทังโครงการบา้นเดียวและทาวน์เฮา้ส์ โดยมุ่งเนน้พฒันา
ระบบการก่อสร้างทีมีคุณภาพ และลดการพึงพาแรงงาน บริษทัฯ ใหค้วามสําคญัต่อทรัพยากรบุคคลซึ งเป็นทรัพยสิ์นทีมีคุณค่า
มากของบริษทัฯ จึงมีการพฒันาบุคลากรภายในบริษทัฯ อย่างต่อเนือง นอกจากนีแลว้ ปี 2559 จะมีการนาํระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใช ้เพือลดขันตอนและเพิมประสิทธิภาพการทาํงาน ส่วนโครงการศูนยก์ารคา้ชุมชนของบริษทัฯ ยงัมีการ
ปรับปรุงอยา่งตอ่เนือง เพือเพิมความสะดวกสบายและความสมบรูณ์ใหก้บัลูกบา้นชาวสมัมากร และชุมชนในบริเวณใกลเ้คียง 
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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

 

1 

ข้อมูลเกียวกบับริษัท 
COMPANY PROFILE 
 
ชือบริษทั : บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) 
ทีตัง : 86 ศูนยก์ารคา้เพียวเพลสรามคาํแหง ชัน 3 
  ถนนรามคาํแหง แขวงสะพานสูง 
  เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 
  โทรศพัท ์(66) 0 2106 8300 
  โทรสาร  (66) 0 2106 8399 
  E-mail : contact@sammakorn.co.th 
  Website : www.sammakorn.co.th 
ประเภทธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
รอบระยะเวลาบญัชี : 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 
ทุนจดทะเบียน : 589,410,340  บาท 
ทุนชาํระแลว้ : 589,410,340  บาท 
จาํนวนหุน้ทีออกจาํหน่าย : หุน้สามญั 589,410,340  หุน้ 
มูลค่าทีตราไว ้ : หุน้ละ 1 บาท 
ผูส้อบบญัชี : บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
  โดย นางสาวศิราภรณ์   เอืออนนัตก์ลุ 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3844 และ/หรือ 
  นายศุภชยั   ปัญญาวฒัโน 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3930 และ/หรือ 
  นางสาววราพร   ประภาศิริกลุ 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4579 
  ชัน 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137  
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศพัท ์(66) 0 2264 9090 
  โทรสาร  (66) 0 2264 0789-90 
นายทะเบียนบริษทั : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  เลขที 93 ชัน 14 ถนนรัชดาภิเษก 
  ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท ์(66) 0 2009 9000 
  โทรสาร  (66) 0 2009 9992 
สถาบนัการเงิน : 1. ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
  2. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
  3. ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
  4. ธนาคารทหารไทยจาํกดั (มหาชน) 
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2 

 
 
Company Name : Sammakorn PCL 
Location : 86 Pure Place Ramkhamhaeng 3rd Floor 
  Ramkhamhaeng Road, 
  Saphansoong Bangkok 10240 
  Tel.   (66) 0 2106 8300 
  Fax.  (66) 0 2106 8399 
  E-mail : contact@sammakorn.co.th 
  Website : www.sammakorn.co.th 
Type of Business : Real Estate Development 
Accounting Period : January 1 – December 31 
Registered Capital : Baht 589,410,340   
Paid-up Capital : Baht 589,410,340   
Issue Capital Shares : 589,410,340  Ordinary shares 
Par Value : Baht 1 per share 
Auditor : EY Office Limited 
  By Miss Siraporn   Ouaanunkun 
  Certified public accountant registration no. 3844 and/or 
  Mr. Supachai   Phanyawattano 
  Certified public accountant registration no. 3930 and/or 
  Miss Waraporn   Prapasirikul 
  Certified public accountant registration no. 4579 
  33rd Floor, Lake Rajada Office Complex,  193/136-137  
  Rajadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110 
  Tel.  (66)  0 2264 9090 
  Fax. (66) 0 2264 0789-90 
Securities Resgistrar : Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
  93 The Stock Exchange of  
  Thailand Building 14  Floors, 
  Rajadapisek Road, DinDang  
  Bangkok 10400, Thailand 
  โทรศพัท ์(66) 0 2009 9000 
  โทรสาร  (66) 0 2009 9992 
Banks : 1.Siam Commercial Bank PCL 
  2.Bank of Ayudhya PCL 
  3.Kasikorn Bank PCL 
  4.TMB BANK PCL 
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คําอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ  
 MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 
 

1. งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ผลการดาํเนินงานในปี 2558 เมือเทียบกบัปี 2557 สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ มีสินทรัพยร์วมเพิมขึนจาํนวน 

233.13 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.30 จาํนวนสินทรัพยร์วม 3,427.47 ลา้นบาท จาก 3,194.34 ลา้นบาท มีหนีสินรวมเพิมขึน 202.63 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 22.38 จาํนวนหนีสินรวม 1,108.03 ลา้นบาท จาก 905.40 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้เพิมขึน จาํนวน 30.50
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.33 จาํนวนส่วนของผูถ้ือหุน้ 2,319.44 ลา้นบาท จาก 2,288.94 ลา้นบาท 

 ในส่วนของงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในปี 2558 เมือเทียบกบัปี 2557 มีรายไดร้วมเพิมขึนจาํนวน 362.04 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 35.92 จาํนวนรายไดร้วม 1,369.85 ลา้นบาท จาก 1,007.81 ลา้นบาท มีกาํไรสุทธิเพิมขึนจาํนวน 22.20 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 22.96 จาํนวนกาํไรสุทธิ 118.89 ลา้นบาท จาก 96.69 ลา้นบาท โดยมีอตัรากาํไรต่อหุน้ที 0.20 และ 0.16 บาท ตามลาํดบั   

 การเปลียนแปลงในงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2558 เมือเทียบกบัปี 2557 มีรายการหลกัๆ ทีเป็นสาระสาํคญั ไดแ้ก่ 
การเพิมขึนของเงินลงทุนชัวคราว ทีดินรอการพฒันาโครงการใหม ่2 โครงการ และเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการอืนเพือซือทีดิน 

2. งบการเงินรวม 
 ในปี 2558 เมือเทียบกบัปี 2557 มีสินทรัพยร์วมเพิมขึน จาํนวน 196.58 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.53 จาํนวนสินทรัพย์

รวม 3,748.69 ลา้นบาท จาก 3,552.11 ลา้นบาท มีหนี สินรวมเพิมขึน 162.47 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13.41 จาํนวนหนี สินรวม 
1,374.15 ลา้นบาท จาก 1,211.68 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้เพิมขึน จาํนวน 34.11 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.46 จาํนวนส่วนของผู้
ถือหุน้ 2,374.54 ลา้นบาทจาก 2,340.43 ลา้นบาท  

ในส่วนของงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปี 2558 เมือเทียบกบัปี 2557 มีรายไดร้วมเพิมขึนจาํนวน 358.93 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 31.21 จาํนวนรายไดร้วม 1,508.98 ลา้นบาท จาก 1,150.05 ลา้นบาท มีกาํไรสุทธิเพิมขึนจาํนวน 21.76 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 21.78 จาํนวนกาํไรสุทธิ 121.66 ลา้นบาท จาก 99.90 ลา้นบาท โดยมีอตัรากาํไรต่อหุน้ที 0.21 และ 0.17 บาทตามลาํดบั 

การวิเคราะห์งบการเงินจะเป็นการวิเคราะห์งบการเงินรวม โดยในส่วนสินทรัพยห์มุนเวียน บริษทัฯ มีเงินลงทุนชัวคราว
เพิมขึนจาก 23 ลา้นบาทในปี 2557 เป็น 200 ลา้นบาท ในปี 2558 เป็นผลจากเงินสดทีเพิมขึนจากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจ
ใหเ้ช่า โดยบริษทัฯ มีนโยบายทีจะลงทุนในหน่วยลงทนุทีมีความเสียงต ํา แต่ยงัคงใหผ้ลตอบแทนทีดีเมือเทียบกบัอตัราเงินฝาก ทังนี
เพือเตรียมสาํหรับการลงทุนซือทีดินเพือการขยายกิจการ ส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ทีดินรอการพฒันาเพิมขึนจาก 967 ลา้นบาท 
ในปี 2557 เป็น 1,410 ลา้นบาท ในปี 2558 เนืองจากบริษทัฯ มีการซือทีดินเพิมเติมเพือรองรับการขยายตวัของกิจการ 

ส่วนหนีสินหมุนเวยีน บริษทัฯ ลดเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินจาก 203 ลา้นบาท ในปี 2557 
เหลือ 2.5 ลา้นบาท ในปี 2558 โดยปรับไปใชเ้งินกูย้ืมระยะสันจากกิจการอืน เนืองจากอตัราดอกเบียตํากว่า ทาํให้สามารถลด
ค่าใชจ่้ายทางการเงินไดถึ้งร้อยละ 11 ในปี 2558 ทังนี  บริษทัฯ ตระหนกัดีถึงการบริหารเงินสดใหมี้ความสอดคลอ้งระหวา่งรายได้
และเงินกูร้ะยะสัน มีการดูแลการบริหารเงินสดอยา่งรอบครอบ และไดจ้ดัเตรียมวงเงินสาํรองเพือใชใ้นกิจการอตัราส่วนหนี สินรวม

คำ อธิบายและและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
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รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

ต่อส่วนของผุถื้อหุน้ ปี 2558 เท่ากบั 0.58 เพิมขึนเลก็นอ้ยจากปี 2557 ทีมีอตัรา 0.52 และยงัอยูใ่นเกณฑ์ทีเหมาะสมกบัสถานการณ์
เศรษฐกิจและนโยบายของบริษทัฯ  

รายไดบ้ริษทัฯ ในปี 2558 เพิมขึนถึงร้อยละ 31.21 เมือเทียบกบัปี 2557 อนัเนืองมาจากการรับรู้รายไดข้องโครงการ เอส-
เกา้ คอนโดมิเนียม เป็นหลกั อตัรากาํไรขันตน้จากการขายอสังหาริมทรัพยปี์ 2558 เท่ากบัร้อยละ 32 ลดลงจากปี 2557 ทีมีอตัราร้อย
ละ 35 ส่วนหนึงเนืองจากปี 2557 มีการขายทีดินในโครงการสมัมากรบางกะปิทีมีตน้ทุนตํามากกวา่ปี 2558 อตัรากาํไรขันตน้จากการ
ใหเ้ช่ายงัคงอยูที่ร้อยละ 69 ส่วนคา่ใชจ่้ายหลกัทีมีผลใหอ้ตัรากาํไรสุทธิลดลงจากปี 2557 ทีมีอตัราร้อยละ 8.7 เหลือร้อยละ 8.1 ในปี 
2558 คือค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมปรับปรุงสาธารณูปโภคโครงการเพือเตรียมส่งมอบใหนิ้ติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 
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รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

 

บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2558 
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รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซึ งประกอบด้วย           
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั  รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บญัชีทีสาํคญัและหมายเหตุเรืองอืนๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สัมมากร จาํกดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือใหส้ามารถจดัทาํ        
งบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ งกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพือใหไ้ดค้วามเชือมันอยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินปราศจากการ
แสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพือให้ไดม้าซึ งหลกัฐานการสอบบญัชีเกียวกบัจาํนวนเงินและ    
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบทีเลือกใชขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ งรวมถึงการ
ประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเสียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบั   
การจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามทีควรของกิจการ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบที
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละ              
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีทีจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร รวมทังการประเมินการนาํเสนองบการเงิน
โดยรวม  
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รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

2 

ขา้พเจา้เชือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั สัมมากร 
จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
 
 
วราพร ประภาศิริกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 16 กุมภาพนัธ์ 2559 
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รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 22,874,670        20,232,670        21,225,686        17,155,944        
เงินลงทุนชัวคราว 8 200,292,504      23,000,000        200,292,505      23,000,000        
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน 9 29,360,284        30,041,117        16,214,175        19,707,142        
เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 6 -                         -                         16,000,000        12,000,000        
ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 10 1,214,723,413   1,521,322,868   1,214,723,412   1,521,528,982   
เงินมดัจาํจ่ายค่าทีดิน -                         41,419,905        -                         41,419,905        
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา 5,433,528          36,347,534        5,433,528          36,347,534        
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 3,560,206          6,007,057          2,065,135          4,026,512          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,476,244,605   1,678,371,151   1,475,954,441   1,675,186,019   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ทีดินรอการพฒันา 11 1,409,879,546   966,671,671      1,409,879,546   966,671,671      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                         -                         145,750,000      145,750,000      
เงินลงทุนในกิจการทีเกียวขอ้งกนั 13 -                         -                         -                         -                         
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 14 749,712,320      772,885,681      306,358,558      306,358,558      
อาคารและอุปกรณ์ 15 73,994,917        89,292,904        62,068,210        71,974,281        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 28,896,213        30,974,793        24,322,125        24,961,600        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 9,958,575          13,911,468        3,132,855          3,440,666          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,272,441,571   1,873,736,517   1,951,511,294   1,519,156,776   
รวมสินทรัพย์ 3,748,686,176   3,552,107,668   3,427,465,735   3,194,342,795   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 1
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รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน
   จากสถาบนัการเงิน 17 2,473,528          203,347,300      -                         203,347,300      
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน 18 153,095,255      198,390,995      145,284,714      188,381,228      
เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 6 -                         8,000,000          -                         -                         
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการอืน 19 394,078,061      -                         394,078,061      -                         
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 53,397,380        42,657,004        50,163,746        39,769,816        
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหนึงปี 20 261,617,422      92,240,645        227,037,686      62,949,995        
เงินประกนัการเช่ารับทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 22,513,738        11,013,751        -                         -                         
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 18,320,977        11,579,784        18,320,977        11,579,784        
หนี สินหมุนเวยีนอืน 9,859,840          9,689,101          7,246,814          7,626,161          
รวมหนีสินหมุนเวยีน 915,356,201      576,918,580      842,131,998      513,654,284      
หนีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 370,040,024      526,584,141      199,541,300      319,643,408      
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21 54,082,777        59,037,706        52,406,848        57,729,837        
เงินประกนัการเช่ารับ - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 23,156,809        35,541,013        6,495,377          5,920,177          
ค่าตอบแทนสิทธิการเช่าทียงัไม่ถือเป็นรายได ้
   จากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 6 -                         1,000,000          -                         1,000,000          
หนี สินไม่หมุนเวยีนอืน 11,510,877        12,599,576        7,454,224          7,454,224          
รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 458,790,487      634,762,436      265,897,749      391,747,646      
รวมหนีสิน 1,374,146,688   1,211,681,016   1,108,029,747   905,401,930      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 2

57



รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 589,410,340 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 589,410,340      589,410,340      589,410,340      589,410,340      
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้
      หุน้สามญั 589,410,340 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 589,410,340      589,410,340      589,410,340      589,410,340      
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 636,258,408      636,258,408      636,258,408      636,258,408      
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 58,941,034        58,941,034        58,941,034        58,941,034        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,001,781,930   968,522,770      1,034,826,206   1,004,331,083   
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,286,391,712   2,253,132,552   2,319,435,988   2,288,940,865   
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 88,147,776        87,294,100        -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,374,539,488   2,340,426,652   2,319,435,988   2,288,940,865   
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,748,686,176   3,552,107,668   3,427,465,735   3,194,342,795   

-                     -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 3

58



รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,252,769,027  903,388,350     1,252,769,026  903,388,350     
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 81,740,430       77,116,159       51,418,200       47,290,093       
รายไดค่้าบริการ 154,817,798     152,010,207     52,167,504       49,851,085       
รายไดอื้น 19,652,864       17,533,359       13,493,234       7,276,960         
รวมรายได้ 1,508,980,119  1,150,048,075  1,369,847,964  1,007,806,488  
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 855,330,328     584,198,323     855,330,328     584,198,323     
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า 25,788,500       24,299,937       5,814,617         4,225,516         
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ 147,884,932     147,555,978     73,086,627       71,186,035       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 130,420,144     97,322,231       124,327,415     93,299,096       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 157,315,369     127,530,345     137,254,150     110,343,818     
รวมค่าใช้จ่าย 1,316,739,273  980,906,814     1,195,813,137  863,252,788     
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 192,240,846     169,141,261     174,034,827     144,553,700     
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (35,471,193)     (40,000,467)     (22,321,992)     (22,961,489)     
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 156,769,653     129,140,794     151,712,835     121,592,211     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (34,260,431)     (26,749,612)     (32,821,326)     (24,897,463)     
กาํไรสําหรับปี 122,509,222     102,391,182     118,891,509     96,694,748       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี -                       -                       -                       -                       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 122,509,222     102,391,182     118,891,509     96,694,748       

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 121,655,546     99,898,422       118,891,509     96,694,748       
ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 853,676            2,492,760         

122,509,222     102,391,182     

กาํไรต่อหุ้น 24

กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน
   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.21                 0.17                 0.20                 0.16                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

 1

59



รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ส่วนของผูมี้
ส่วนไดเ้สียที

ทุนเรือนหุน้ รวม ไม่มีอาํนาจ รวม
ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนของผูถื้อหุน้ ควบคุม ส่วนของ
ชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2557 589,410,340       636,258,408       58,941,034         909,882,974       2,194,492,756    83,943,340         2,278,436,096    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         99,898,422         99,898,422         2,492,760           102,391,182       
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิมขึน
  จากการเพิมทุนของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         858,000              858,000              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                         -                         -                         (41,258,626)       (41,258,626)       -                         (41,258,626)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 589,410,340       636,258,408       58,941,034         968,522,770       2,253,132,552    87,294,100         2,340,426,652    

-                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2558 589,410,340       636,258,408       58,941,034         968,522,770       2,253,132,552    87,294,100         2,340,426,652    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         121,655,546       121,655,546       853,676              122,509,222       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                         -                         -                         (88,396,386)       (88,396,386)       -                         (88,396,386)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 589,410,340       636,258,408       58,941,034         1,001,781,930    2,286,391,712    88,147,776         2,374,539,488    

-                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

 5

60



รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

บริษทั สัมมากร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ รวม
ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนของ
ชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2557 589,410,340              636,258,408              58,941,034                948,894,961              2,233,504,743           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 96,694,748                96,694,748                
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                                 -                                 -                                 (41,258,626)               (41,258,626)               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 589,410,340              636,258,408              58,941,034                1,004,331,083           2,288,940,865           

 -                                 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม 2558 589,410,340              636,258,408              58,941,034                1,004,331,083           2,288,940,865           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 118,891,509              118,891,509              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                                 -                                 -                                 (88,396,386)               (88,396,386)               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 589,410,340              636,258,408              58,941,034                1,034,826,206           2,319,435,988           

 -                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

 6

บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ส่วนของผูมี้
ส่วนไดเ้สียที

ทุนเรือนหุน้ รวม ไม่มีอาํนาจ รวม
ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนของผูถื้อหุน้ ควบคุม ส่วนของ
ชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2557 589,410,340       636,258,408       58,941,034         909,882,974       2,194,492,756    83,943,340         2,278,436,096    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         99,898,422         99,898,422         2,492,760           102,391,182       
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิมขึน
  จากการเพิมทุนของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         -                         -                         858,000              858,000              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                         -                         -                         (41,258,626)       (41,258,626)       -                         (41,258,626)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 589,410,340       636,258,408       58,941,034         968,522,770       2,253,132,552    87,294,100         2,340,426,652    

-                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2558 589,410,340       636,258,408       58,941,034         968,522,770       2,253,132,552    87,294,100         2,340,426,652    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         121,655,546       121,655,546       853,676              122,509,222       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                         -                         -                         (88,396,386)       (88,396,386)       -                         (88,396,386)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 589,410,340       636,258,408       58,941,034         1,001,781,930    2,286,391,712    88,147,776         2,374,539,488    

-                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

 5

61



รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2558 2557 2558 2557
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 156,769,653         129,140,794         151,712,835           121,592,211         
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเสือมราคา 46,544,453           46,593,414           18,314,934             18,226,494           
   ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 9,709,359             4,690,648             9,826,274               5,138,051             
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 8,580,681             158,343                8,533,593               188,083                
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 2,040,932             -                           -                              -                           
   โอนกลบัรายการตน้ทุนการก่อสร้างคา้งจ่าย -                           (2,207,389)           -                              (2,207,389)           
   รายไดจ้ากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าทียงัไม่ถือเป็นรายได้ (15,148,473)         (13,591,833)         (14,115,140)            (12,558,500)         
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,124,679             7,103,056             6,756,619               6,759,432             
   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 34,608,612           37,674,371           20,114,025             20,424,617           
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี สินดาํเนินงาน 250,229,896         209,561,404         201,143,140           157,562,999         
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
   ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน (9,028,527)           (10,271,140)         (6,333,307)              (7,856,920)           
   ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 317,812,195         (73,153,957)         318,018,309           (73,360,071)         
   เงินมดัจาํจ่ายค่าทีดิน -                           (41,419,905)         -                              (41,419,905)         
   เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา 30,914,006           (32,078,874)         30,914,006             (32,078,874)         
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 5,396,969             1,500,004             1,961,377               (2,397,650)           
   ทีดินรอการพฒันา (384,556,946)       -                           (384,556,946)          -                           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 3,952,897             (2,716,392)           307,811                  161,244                
หนี สินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
   เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน (44,137,840)         73,817,131           (41,839,455)            93,379,923           
   เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 23,589,016           11,130,366           23,242,571             11,287,290           
   เงินประกนัการเช่า (884,216)              2,693,908             575,200                  109,927                
   หนี สินหมุนเวยีนอืน 170,738                662,102                (379,347)                 258,864                
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (12,079,608)         (9,777,250)           (12,079,608)            (9,777,250)           
   หนี สินไม่หมุนเวยีนอืน 211,134                301,350                266,500                  266,500                
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 181,589,714         130,248,747         131,240,251           96,136,077           
   จ่ายดอกเบีย (58,288,336)         (49,203,140)         (43,892,909)            (31,803,458)         
   จ่ายภาษีเงินได้ (28,390,777)         (26,826,653)         (25,440,659)            (24,028,833)         
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 94,910,601           54,218,954           61,906,683             40,303,786           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม

7

62



รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2558 2557 2558 2557
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัวคราว (เพิมขึน) ลดลง (177,292,505)       19,103,451           (177,292,505)          19,103,451           
เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย -                           -                           (4,000,000)              (12,000,000)         
เงินสดรับจากการลงทุนเพิม/เพิมทุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียที
  ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           857,500                -                              -                           
ซืออสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (1,100,916)           (6,646,692)           -                              -                           
ซืออาคารและอุปกรณ์ (17,830,221)         (12,657,312)         (17,152,455)            (9,288,778)           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 236,417                125,825                210,000                  64,302                  
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (195,987,225)       782,772                (198,234,960)          (2,121,025)           
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจาก
   สถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) (27,526,472)         10,000,000           (30,000,000)            10,000,000           
เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน (ลดลง) (8,000,000)           8,000,000             -                              -                           
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการอืนเพิมขึน 388,156,122         -                           388,156,122           -                           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 293,194,000         91,691,560           293,194,000           84,305,200           
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (453,708,640)       (196,520,668)       (422,555,717)          (164,322,155)       
จ่ายเงินปันผล (88,396,386)         (41,258,626)         (88,396,386)            (41,258,626)         
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 103,718,624         (128,087,734)       140,398,019           (111,275,581)       
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 2,642,000             (73,086,008)         4,069,742               (73,092,820)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 20,232,670           93,318,678           17,155,944             90,248,764           
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 22,874,670           20,232,670           21,225,686             17,155,944           

-                           -                           -                          -                       
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิมเติม 
รายการทีไม่ใช่เงินสด
   โอนเงินมดัจาํจ่ายค่าทีดินเป็นตน้ทุนการพฒันา 41,419,905           -                       41,419,905             -                       
   รายการซือทีดินรอการพฒันาทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ -                           173,347,300         -                              173,347,300         
   โอนตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์ป็น
      อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                           77,041,825           -                              77,041,825           
   โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนเป็นทีดินรอการพฒันา -                           2,352,420             -                              2,352,420             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม
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บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 

1. ข้อมูลทัวไป 
บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ งจดัตังและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย
โดยมีบริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) ซึ งเป็นบริษทัทีจดทะเบียนจดัตังในประเทศไทย เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ทีอยูต่ามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่ 86 ศูนยก์ารคา้
เพียวเพลสรามคาํแหง ชัน 3 ถนนรามคาํแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

2.  เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 
2.1 งบการเงินนี จดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที 28 กนัยายน 
2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี  

 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี ได้จดัทาํขึ นโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษัทย่อย (ซึ งต่อไปนี เรียกว่า 
“บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปนี  

  จดัตังขึนใน อตัราร้อยละ 
ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2558 2557 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทัยอ่ยทีถือหุ้นโดยบริษทัฯ     
บริษทั เพียวสมัมากรดีเวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั 
พฒันาทีดินในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลให้

เป็นศูนยก์ารคา้ประชาคมแบบครบวงจร 
ประเทศไทย 55.87 55.87 

บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จาํกดั บริหารงานก่อสร้าง ประเทศไทย 100.00 100.00 
บริษทัยอ่ยทีถือหุ้นโดยบริษทั เพียว

สมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
 

   
บริษทั เอสอาร์พีไอ ดีเวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 51.00 51.00 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสังการกิจกรรมที
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนันได ้
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ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตังแต่วนัทีบริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนัน 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีทีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัทีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบ
การเงินรวมนีแลว้ 

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนทีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริ มมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและทีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมี
รายละเอียดดงันี  
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบั
ใหม่ทีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริ มในหรือหลงัวนัที 1 
มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน
เพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน
ของบริษทัฯและ บริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามทีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมี
การเปลียนแปลงหลกัการสาํคญัซึ งสามารถสรุปไดด้งันี  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุง 2557) เรือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนี กาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในขณะทีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการ
เลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนก็ได ้  

บริษทัฯและบริษัทย่อยได้เปลียนแปลงการรับรู้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัในปีปัจจุบนัจากการรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนไปเป็นรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืนและไม่มีผลกระทบต่อหนี สินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานและกาํไรสะสมยกมา
ในงบการเงิน 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10 เรือง งบการเงินรวม  
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 10 กาํหนดหลกัเกณฑ์เกียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใช้

แทนเนือหาเกียวกบัการบญัชีสาํหรับงบการเงินรวมทีเดิมกาํหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27 เรือง 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบันี เปลียนแปลงหลกัการเกียวกบัการพิจารณาวา่
ผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบันีผูล้งทุนจะถือวา่ตนควบคุมกิจการที
เขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และตน
สามารถใชอ้าํนาจในการสังการกิจกรรมทีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนันได ้ถึงแมว้า่ตนจะมี
สัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ งหนึ งก็ตาม การเปลียนแปลงทีสําคญันี
ส่งผลใหฝ่้ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมใน
กิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

 การเปลียนแปลงหลกัการนีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 12 เรือง การเปิดเผยข้อมูลเกียวกบัส่วนได้เสียในกจิการอืน  
 มาตรฐานฉบบันีกาํหนดเรืองการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การร่วม

การงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการทีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบันี จึงไม่มีผลกระทบทางการเงิน
ต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13 เรือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มาตรฐานฉบบันี กาํหนดแนวทางเกียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวกบัการวดั

มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี สินใดตามขอ้กาํหนดของ
มาตรฐานทีเกียวขอ้งอืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนันตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันีและใชว้ิธี
เปลียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริมใชม้าตรฐานนี   

 มาตรฐานฉบบันีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี จาํนวนหลายฉบบั ซึ งมีผลบงัคบัใช้สําหรับ      
งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่  
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเมือนาํมาถือปฏิบติั 
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4. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ  
4.1 การรับรู้รายได้ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพยรั์บรู้เมือบริษทัฯไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนทีมีนยัสําคญัของ
ความเป็นเจา้ของในอสังหาริมทรัพยใ์หก้บัผูซื้อแลว้ 

รายได้จากการให้เช่า 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่ารับรู้ตามเกณฑค์งคา้งซึ งเป็นไปตามระยะเวลาทีใหเ้ช่า 

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค้่าบริการรับรู้เมือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพจิารณาถึงขันความสาํเร็จของงาน 

4.2 ต้นทุนขาย 
ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

ในการคาํนวณตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย ์บริษทัฯไดท้าํการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทังหมดที
คาดว่าจะเกิดขึน (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนทีเกิดขึนจริงแลว้ดว้ย) ให้กบัอสังหาริมทรัพยต่์อหน่วยตามเกณฑ์
พืนทีทีขาย แลว้จึงรับรู้ตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยที์ขายไดเ้ป็นตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตาม
การรับรู้รายได ้

4.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั นทีมี     
สภาพคล่องสูง ซึ งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั   
ในการเบิกใช ้

4.4 ลูกหนีการค้า 
ลูกหนีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี ไม่ได ้ซึ งโดยทัวไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุนี   

4.5 ต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์  
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระกอบดว้ย ทีดินมีไวข้าย ทีดินระหวา่งการพฒันา ตน้ทุนค่าพฒันา
ทีดิน และบา้นทีอยู่ในระหว่างขันตอนการก่อสร้างซึ งมีไวเ้พือขาย โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์สดง
มูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนประกอบด้วยตน้ทุนทีดิน 
ตน้ทุนค่าพฒันาทีดิน ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค ตน้ทุนค่าก่อสร้างของบา้น ดอกเบี ยจ่ายทีถือเป็นตน้ทุน   
ของโครงการและค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้ง 
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ราคาทุนของโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยค์าํนวณตามวธีิดงัต่อไปนี  

ก) ตน้ทุนของทีดินในแต่ละโครงการไดน้าํมาจดัสรรเป็นตน้ทุนของทีดินแต่ละแปลงในโครงการนันๆ 
โดยเฉลียตามเนือทีของแปลงนันๆและตน้ทุนทีดินของแต่ละโครงการ 

ข) ตน้ทุนค่าพฒันาทีดินในแต่ละโครงการไดน้าํมาจดัสรรเป็นตน้ทุนของทีดินแต่ละแปลงตามทีตังและ
ตามเกณฑเ์นือทีของแปลงนันๆในแต่ละโครงการ 

ค) ตน้ทุนงานสาธารณูปโภคไดน้าํมาจดัสรรเป็นตน้ทุนของทีดินแต่ละแปลงตามเกณฑ์พืนทีของแปลง
นันๆในแต่ละโครงการ 

ง) ตน้ทุนค่าก่อสร้างของบา้นแต่ละหลงัถือตามตน้ทุนค่าก่อสร้างบา้นทีเกิดขึนจริงของหลงันันๆ 

วสัดุก่อสร้างแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลียหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํากวา่และจะถือ
เป็นส่วนหนึงของตน้ทุนค่าก่อสร้างเมือมีการเบิกใช ้

4.6 ต้นทุนการกู้ยมื 
ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูที้ใช้ในการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยที์ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ันจะอยู่
ในสภาพพร้อมทีจะใช้ไดต้ามทีมุ่งประสงค์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบียและตน้ทุนอืนทีเกิดขึนจากการกูย้มืนัน 

4.7 ทีดินรอการพฒันา 
ทีดินรอการพฒันาเป็นทีดินในแต่ละโครงการซึ งเป็นส่วนทีบริษทัฯจะพฒันาต่อไปในอนาคต ทีดินรอการ
พฒันาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํากวา่ 

4.8 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในบริษทัร่วมทีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

ค) เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วมทีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี      
ราคาทุน 

ง) เงินลงทุนในกิจการทีเกียวขอ้งกนัแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการดอ้ยค่า 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซือหลงัสุด ณ สินวนัทาํการ
สุดทา้ยของปี 

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉลียถ่วงนําหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 
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ในกรณีทีมีการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ งไปเป็นอีกประเภทหนึ ง บริษทัฯจะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีโอนเปลียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีโอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือแสดง
เป็นส่วนเกิน (ตํากวา่) ทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าในส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนทีมี
การโอนเปลียน 

4.9 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 
บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนในราคาทุนซึ งรวมตน้ทุนการทาํรายการ 
หลงัจากนัน บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือ
การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเสื อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 5 ถึง 30 ปี ค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณ
ผลการดาํเนินงาน 

บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินทีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนออกจากบญัชี 

4.10 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา 
อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสม และค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

ค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี  

อาคาร - 20  ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5  ปี 
อุปกรณ์และเครืองใชส้าํนกังาน - 5  ปี 
ยานพาหนะ - 5  ปี 

ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

4.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเกียวข้องกนั 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากนี บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลทีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซึ งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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4.12 สัญญาเช่าระยะยาว 
สัญญาเช่าทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยข์อง
บริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งชี ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน 
ทังนีมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมลูค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการ
ใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์บริษทัฯประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้
อตัราคิดลดก่อนภาษีทีสะทอ้นถึงการประเมินความเสียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลา
และความเสียงซึ งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขายบริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าทีดีทีสุดซึ งเหมาะสมกบัสินทรัพย ์
ซึ งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินทีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมือ
เกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตังกองทุนสาํรองเลียงชีพ ซึ งประกอบดว้ยเงินทีพนกังาน
จ่ายสะสมและเงินทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพ
ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสํารอง
เลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ 
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โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงานและตามโครงการเงินบาํเหน็จหลงัออกจากงาน ซึ งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าว
เป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธี
คิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เชียวชาญอิสระได้ทําการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

4.15 ประมาณการหนีสิน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหนี สินไวใ้นบญัชีเมือภาระผกูพนัซึ งเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดขึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพือปลดเปลืองภาระผกูพนันัน และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันันไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

4.16 ภาษีเงินได้ 
ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของ
รัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหนี สิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีเกียวขอ้งนัน 
โดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวทีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษี รวมทังผล
ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้ในจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้ัน 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกสินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่า     
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทังหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีทีเกิดขึน
เกียวขอ้งกบัรายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.17 การวดัมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาทีคาดวา่จะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะตอ้งจ่ายเพือโอน
หนี สินให้ผูอื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี สินซึ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี สินทีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลที
สามารถสังเกตไดที้เกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี สินทีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนันใหม้ากทีสุด  

ลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรมทีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนี สินอยา่งเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอืนทีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขึน  

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่ง
ลาํดบัชันของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี สินทีถืออยู ่ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึนประจาํ 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ 
ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี ส่งผล
กระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที
เกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไวก้ารใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทีสาํคญัมีดงันี  

ประมาณการต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
ในการคาํนวณต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ บริษทัฯต้องประมาณต้นทุนทังหมดทีจะใช้ในการพฒันา
โครงการอสังหาริมทรัพย ์ซึ งประกอบดว้ย ตน้ทุนทีดิน ตน้ทุนการพฒันาทีดิน ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค 
ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง และต้นทุนการกู้ยืมเพือใช้ในการก่อสร้างโครงการฝ่ายบริหารได้ประมาณ         
การตน้ทุนดงักล่าวขึนจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจและจะทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็น
ระยะๆ หรือเมือตน้ทุนทีเกิดขึนจริงแตกต่างจากประมาณการอยา่งมีนยัสาํคญั 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี 
ในการประมาณค่าเผือหนีสงสยัจะสูญของลูกหนี  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี ที
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็นอยูใ่นขณะนัน เป็นตน้ 

อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือมราคา 
ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน 

นอกจากนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน ในการ
นี ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที เกียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ ง
เกียวเนืองกบัสินทรัพยน์ัน 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเมือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่
บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดน้ัน ในการนี ฝ่าย
บริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีทีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
หนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึ งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนัน เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

สัญญาเช่า  
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่า เ ป็นสัญญาเช่าดํา เนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน                   
ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาวา่บริษทัฯไดโ้อน
หรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเกียวข้องกนั 
ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ซึ งรายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและ
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านัน ซึ งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี   
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม นโยบายการกาํหนดราคา 
 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า - - 5.9 5.9 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบียรับ - - 1.3 0.2 ร้อยละ 8.37 และ 8.4 ต่อปี 
ค่าเช่าจ่าย - - 0.6 0.6 ราคาตามสญัญา 
ค่าบริการ - - 1.9 1.9 ราคาตามสญัญา 
ค่านายหนา้ - - 1.9 3.5 ราคาตามสญัญา 
ค่าบริหารจดัการ - - 2.3 1.9 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 1.9 1.9 1.5 1.6 ราคาตามสญัญา 
รายไดค้่าบริการ 0.5 0.4 - - ราคาตามสญัญา 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียด
ดงันี  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558 2557 2558 2557 
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - กจิการที

เกียวข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 658 88 
อืนๆ 6 6 - - 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน -            
กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 6 658 88 

     
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กจิการที

เกียวข้องกนั (หมายเหตุ 18)     
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 642 4,048 642 3,852 
บริษทัยอ่ย - - 102 1,170 
อืนๆ 457 285 - - 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน -  
   กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,099 4,333 744 5,022 
ค่าตอบแทนสิทธิการเช่าทียงัไม่ถอืเป็นรายได้     

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั  
 (เป็นผูถื้อหุน้บริษทัทีเกียวขอ้งร่วมกนั) - 1,000 - 1,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสันระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 
และการเคลือนไหวของเงินกูใ้หย้มืระยะสันดงักล่าว มีรายละเอียดดงันี   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ                
ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2557 
เพิมขึน 

ระหวา่งปี 
ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ             
ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2558 
เงนิให้กู้ยมืระยะสันแก่บริษัทย่อย     
บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 12,000 8,000 (4,000) 16,000 

เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบียร้อยละ 8.37 และ 8.40 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเดือนพฤษภาคม 2559 
พฤศจิกายน 2559 และธนัวาคม 2559 
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เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 
ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะสั นระหว่างบริษทัย่อยและบริษทัทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 
และ 2557 และการเคลือนไหวของบญัชีเงินกูย้มืระยะสันดงักล่าวระหวา่งปีมีรายละเอียดดงันี   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2557 
ลดลง 

ระหวา่งปี 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2558 
เงนิกู้ยมืระยะสันจากบริษัททีเกียวข้องกนั    

บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน)                          
(เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่) 8,000 (8,000) - 

เงินกู้ยืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบี ยร้อยละ 3.5 ต่อปี ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัย่อยได้ชาํระคืนเงินกู้ยืม
ดงักล่าวทังจาํนวนแลว้ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสัน 14.6 12.1 8.4 7.3 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.8 1.5 1.3 1.2 
รวม 16.4 13.6 9.7 8.5 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
  (หน่วย: พนับาท)                                    
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
เงินสด 4,789 589 4,682 412 
เงินฝากธนาคาร 18,086 19,644 16,544 16,744 
รวม 22,875 20,233 21,226 17,156 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบียร้อยละ 0.10-0.38 ต่อปี (2557: 0.13-0.50 ต่อปี) 
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8.  เงินลงทุนชัวคราว 
เงินลงทุนชัวคราว ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดว้ยเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดซึ ง
แสดงตามมูลค่ายุติธรรมคิดเป็นจาํนวนเงิน 200 ลา้นบาท (2557: 23 ลา้นบาท) ทังนีมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นมูลค่ายติุธรรมในระดบัที 2  

9. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 
ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน ยอดคงเหลือของบญัชีลูกหนีการคา้แยกตามอายุหนี ทีคงคา้งนบัจากวนัที
ถึงกาํหนดชาํระและยอดคงเหลือของบญัชีลูกหนี อืนแสดงไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
ลูกหนีการค้า - กจิการทีเกียวข้องกนั     
อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 6 6 - - 
รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 6 - - 
ลูกหนีการค้า - กจิการทีไม่เกียวข้องกนั     
อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 8,044 7,812 145 - 
 3 - 6 เดือน 1,516 955 - - 
 6 - 12 เดือน 2,354 125 - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 1,079 396 - - 
รวม 12,993 9,288 145 - 
หกั ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (340) (457) - - 
รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั - สุทธิ 12,653 8,831 145 - 
รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ 12,659 8,837 145 - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
ลูกหนีอืน     
รายไดค้า้งรับ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 658 88 
รายไดค้า้งรับ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 47,071 42,470 45,845 41,297 
เงินทดรองจ่าย 1,000 2,150 1,000 2,041 
ลูกหนี อืน 3,044 1,172 2,980 869 
รวม 51,115 45,792 50,483 44,295 
หกั ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (34,414) (24,588) (34,414) (24,588) 
รวมลูกหนี อืน- สุทธิ 16,701 21,204 16,069 19,707 
รวมลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน 29,360 30,041 16,214 19,707 

10. ต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
ทีดินและสิงปลกูสร้างทีพฒันาแลว้ 533,654 - 533,654 - 
ทีดินและสิงปลกูสร้างระหวา่งพฒันา 681,069 1,521,323 681,069 1,521,323 
รวม 1,214,723 1,521,323 1,214,723 1,521,529 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
ทีดิน 372,100 494,543 372,100 494,543 
ตน้ทุนงานก่อสร้าง 823,579 975,487 823,579 975,487 
ดอกเบียทีบนัทึกเป็นตน้ทุน 10,642 31,625 10,642 31,625 
อืนๆ 8,402 19,668 8,402 19,874 
รวม 1,214,723 1,521,323 1,214,723 1,521,529 
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ในระหวา่งปีบริษทัฯไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์โดยคาํนวณ
จากอตัราการตังขึนเป็นทุนซึงเป็นอตัราถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของเงินกูด้งันี  

 งบการเงินรวม 
 2558 2557 

ตน้ทุนการกูย้ืมส่วนทีรวมเป็นตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์    
เพือขาย (ลา้นบาท) 11 10 

อตัราการตังขึนเป็นทุน (ร้อยละ) 5 6 

 บริษทัฯไดจ้ดจาํนองทีดินและสิงปลูกสร้างของโครงการจาํนวน 1,206 ลา้นบาท (2557: 1,511 ลา้นบาท) 
เพือคําประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

11. ทีดินรอการพฒันา 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
ราคาทุน 1,411,513 968,305 1,411,513 968,305 
หกั ค่าเผือการลดลงของมลูค่าโครงการ (1,633) (1,633) (1,633) (1,633) 
รวม 1,409,880 966,672 1,409,880 966,672 

 *อตัราการตังขึนเป็นทุนร้อยละ 4 ต่อปี 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯไดจ้ดจาํนองทีดินรอการพฒันาจาํนวน 1,276 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2557: 832  ลา้นบาท) เพือคําประกนัเงินกูย้ืมระยะสัน วงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ
และคําประกนัการเขา้รับอาวลัตัวสัญญาใชเ้งินแก่เจา้หนีค่าทีดินโดยสถาบนัการเงิน 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

   (หน่วย: พนับาท) 
ชือบริษัท ทุนเรียกชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 ธนัวาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

   ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทั เพียวสัมมากร              

ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 260,000 260,000 55.87 55.87 145,250 145,250 
บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จาํกดั 500 500 100 100 500 500 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     145,750 145,750 
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13. เงินลงทุนในกจิการทีเกียวข้องกนั 
บริษทัฯมีเงินลงทุนในอตัราร้อยละ 19 ในหุน้สามญัของบริษทั พรีเมียร์ สัมมากร จาํกดั ซึ งมีทุนจดทะเบียน 
40 ลา้นบาท (เรียกชาํระแลว้เต็มจาํนวน) บริษทัดงักล่าวดาํเนินธุรกิจประเภทศูนยก์ารคา้ให้เช่า เนืองจาก
บริษทัดงักล่าวมีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานมาโดยตลอด บริษทัฯจึงบนัทึกค่าเผือการด้อยค่าของเงิน
ลงทุนทังจาํนวน 

ยอดคงเหลือของบญัชีเงินลงทุนในกิจการทีเกียวขอ้งประกอบดว้ย 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 
ราคาทุนของเงินลงทุนในกิจการทีเกียวขอ้งกนั 7,600 7,600 7,600 7,600 
หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (7,600) (7,600) (7,600) (7,600) 
มลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในกิจการที

เกียวขอ้งกนั - สุทธิ - - - - 

14.  อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 
มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งันี  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ทีดิน อาคารใหเ้ช่า รวม ทีดิน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557     
ราคาทุน 306,359 560,233 866,592 306,359 
หกั  ค่าเสือมราคาสะสม - (93,706) (93,706) - 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 306,359 466,527 772,886 306,359 
     
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558     
ราคาทุน 306,359 559,182 865,541 306,359 
หกั  ค่าเสือมราคาสะสม - (115,829) (115,829) - 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 306,359 443,353 749,712 306,359 
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มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งันี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558 2557 2558 2557 
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพย์

เพือการลงทุน 1,318,392 1,345,192 734,092 734,092 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนประกอบดว้ยทีดินและอาคารให้เช่า มูลค่ายุติธรรมของทีดินให้เช่าใชเ้กณฑ์
ราคาตลาดโดยบริษทัฯไดอ้า้งอิงกบัราคาประเมินทีดินทีประกาศโดยกรมธนารักษ ์ส่วนมูลค่ายุติธรรมของ
อาคารให้เช่าประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)                             
ขอ้สมมติฐานหลกัทีใช้ในการประเมินราคาอาคารดงักล่าวประกอบด้วย อตัราผลตอบแทน อตัราคิดลด 
อตัราพืนทีว่างระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือ
การลงทุนเป็นขอ้มูลลาํดบัชันระดบัที 3 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้นาํอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนประมาณ 535      
ลา้นบาท (2557: 557 ลา้นบาท) ไปคําประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันและเงินกูย้มืระยะยาว
ทีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน (เฉพาะบริษทัฯ: 92 ลา้นบาท (2557: 92 ลา้นบาท)) 
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15. อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 
 อาคารและ       

ส่วนปรับปรุง
อาคาร 

อุปกรณ์และ
เครืองใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัที 1 มกราคม 2557 163,591   93,138  9,486   500   266,715  
ซือเพิม  456   6,306 -  5,895  12,657  
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย  (84)  (1,160) -  -     (1,244) 
โอนเขา้ (โอนออก)  6,089  239  -  (6,328) -  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 170,052  98,523   9,486  67  278,128  
ซือเพิม 295 4,179 2,492 10,865 17,831 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (9,428) (9,298) - (2,361) (21,087) 
โอนเขา้ (โอนออก) 3,163 338 - (3,501) - 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 164,082 93,742 11,978 5,070 274,872 
ค่าเสือมราคาสะสม      
ณ วนัที 1 มกราคม 2557 85,336  53,458  9,064  - 147,858 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 11,522  12,850  240  - 24,612 
ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (84) (875) - -  (959) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 96,774 65,433   9,304  - 171,511 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 11,741 12,236 334 - 24,311 
ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (3,829) (8,440) - - (12,269) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 104,686 69,229 9,638 - 183,553 
ค่าเผือการด้อยค่า      
ณ วนัที 1 มกราคม 2557 17,324  - - -  17,324  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 17,324 - - - 17,324 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 17,324 - - - 17,324 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
ณ วนัที 1 มกราคม 2557  60,931   39,679   422   500   101,533  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557  55,954  33,090   182  67  89,293  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 42,072 24,513 2,340 5,070 73,995 
ค่าเสือมราคาสําหรับปี    
2557 (จาํนวน 6.7 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนจากการให้เช่า ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 24,612 
2558 (จาํนวน 6.7 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนจากการให้เช่า ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 24,311 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อาคาร 

และส่วนปรับปรุง
อาคาร 

อุปกรณ์และ
เครืองใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัที 1 มกราคม 2557  163,591   52,446   9,486   500   226,023  
ซือเพิม  456   2,938  -  5,895   9,289  
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย  (84)  (1,104) - -  (1,188) 
โอนเขา้(โอนออก)  6,089   239  -  (6,328) - 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557  170,052   54,519   9,486  67   234,124  
ซือเพิม 295 3,500 2,492 10,865 17,152 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (9,428) (8,484) - (2,361) (20,273) 
โอนเขา้(โอนออก) 3,163 338 - (3,501) - 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 164,082 49,873 11,978 5,070 231,003 
ค่าเสือมราคาสะสม      
ณ วนัที 1 มกราคม 2557  85,336   33,135   9,064  -  127,535  
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 11,522   6,463   241  - 18,226 
ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย  (84)  (851) - -  (935) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 96,774  38,747   9,305  - 144,826 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 11,741 6,241 333 - 18,315 
ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (3,829) (7,701) - - (11,530) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 104,686 37,287 9,638 - 151,611 
ค่าเผือการด้อยค่า      
ณ วนัที 1 มกราคม 2557  17,324  - - -  17,324  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 17,324 - - - 17,324 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 17,324 - - - 17,324 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
ณ วนัที 1 มกราคม 2557  60,931   19,311   422   500   81,164  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557  55,954   15,772   181  67   71,974  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 42,072 12,586 2,340 5,070 62,068 
ค่าเสือมราคาสําหรับปี    

2557 (จาํนวน 1.3 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนจากการให้เช่า ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 18,226 
2558 (จาํนวน 1.7 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนจากการให้เช่า ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 18,315 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึงซึ งตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้
งานอยูมู่ลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 96.1 ลา้นบาท 
(2557: 74.6 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 77.2 ลา้นบาท (2557: 65.7 ลา้นบาท)) 
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16. ภาษีเงินได้ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งันี  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558 2557 2558 2557 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 32,182 26,268 32,182 26,268 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 127 - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (เพิมขึน) ลดลง 2,078 355 639 (1,371) 
รวม 2,078 482 639 (1,371) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 34,260 26,750 32,821 24,897 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันี  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558 2557 2558 2557 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 156,770 129,141 151,713 121,592 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ต่อปี ร้อยละ 20 ต่อปี ร้อยละ 20 ต่อปี ร้อยละ 20 ต่อปี 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 31,354 25,828 30,343 24,318 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 127 - - 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถนาํมาคาํนวณภาษีได ้ 2,906 795 2,478 579 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 34,260 26,750 32,821 24,897 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที  31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558 2557 2558 2557 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,816 11,808 10,481 11,546 
ค่าเผือการดอ้ยค่าอาคารและอุปกรณ์ 3,464 3,465 3,464 3,465 
สาํรองค่าใชจ่้ายในการจดัตังนิติบุคคล                          

หมู่บา้นจดัสรร 1,491 1,491 1,491 1,491 
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 6,951 5,190 6,883 5,098 
ตน้ทุนเงินกูย้มืทียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิทางภาษี 1,676 1,717 1,676 1,717 
ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้ 4,323 5,961 - - 
การรับรู้รายไดค้่าใชจ่้ายและธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ - 1,318 - 1,318 
อืนๆ 175 25 327 327 
รวม 28,896 30,975 24,322 24,962 

17. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสันจากสถาบันการเงิน 
ยอดคงเหลือของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินประกอบดว้ย

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบีย   

(ร้อยละต่อปี) 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 ธนัวาคม

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 2,474 - - - 
เงินกูย้มืระยะสันจาก   

สถาบนัการเงิน 
 

4.2 และ MLR-1 - 203,347 - 203,347 
 รวม  2,474 203,347 - 203,347 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั นจากสถาบนัการเงินคําประกนัโดยอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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18. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 57,032 79,028 51,726 73,357 
เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 456 225 - - 
เจา้หนี อืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 3,430 3,359 2,334 136 
เจา้หนี อืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1 256 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 25,190 22,183 25,004 21,899 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 642 3,852 744 5,022 
ดอกเบียคา้งจ่าย 28 1,300 - 1,257 
ตน้ทุนการก่อสร้างคา้งจ่าย 14,486 52,026 14,486 52,026 
เงินประกนัการก่อสร้าง 51,830 36,162 50,991 34,684 
รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน 153,095 198,391 145,285 188,381 

19. เงินกู้ยมืระยะสันจากกจิการอืน 
เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นตัวแลกเงิน โดยมีอตัราดอกเบียร้อยละ 3.30  ถึง 3.50 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั

20. เงินกู้ยมืระยะยาว 
ยอดคงเหลือของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ส่วนของบริษทัฯ:     
บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) 426,579 382,593 426,579 382,593 
ส่วนของบริษทัยอ่ย:     
บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 205,078 236,232 - - 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว 631,657 618,825 426,579 382,593 
หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (261,617) (92,241) (227,038) (62,950) 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 370,040 526,584 199,541 319,643 
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บริษัทฯ 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯประกอบดว้ยวงเงินกูย้มืหลาย
สัญญาจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศวงเงินรวม 1,268 ลา้นบาท (2557: 957 ลา้นบาท) เงินกูย้ืมส่วนใหญ่
คิดดอกเบียในอตัราทีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบียเงินให้กูย้ืมขันตําของธนาคาร (MLR) ลบอตัราทีกาํหนดใน
สัญญา และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบียเป็นรายเดือนหรือชาํระคืนเงินตน้เมือมีการปลอดจาํนอง
หลกัประกนัให้แก่ลูกคา้ทีซือทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างหรือห้องชุดในโครงการของบริษทัฯ และตอ้งชาํระ
คืนเงินตน้ทังหมดภายในเดือนพฤษภาคม 2559 ถึง พฤศจิกายน 2562 (2557: เดือนพฤษภาคม 2558 ถึง
มกราคม 2560) 

บริษัทย่อย 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยประกอบดว้ยวงเงินกู้ยืม
หลายสัญญาจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศวงเงินรวม 320 ล้านบาท (2557: 320 ล้านบาท) เงินกู้ยืม      
ส่วนใหญ่คิดดอกเบี ยในอตัรา MLR ลบอตัราทีกาํหนดในสัญญา และมีกาํหนดชําระคืนเงินต้นพร้อม
ดอกเบี ยเป็นรายเดือนและตอ้งชาํระคืนเงินตน้ทังหมดภายในเดือนมีนาคม 2564 ถึงตุลาคม 2565 (2557: 
เดือนมีนาคม 2564 ถึงตุลาคม 2565) 

บริษทัฯจดจาํนองอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนและสิงปลูกสร้างในโครงการของบริษทัฯ เป็นหลกัประกนั
การกูย้มืเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯ 

เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยคําประกนัโดยใชสิ้ทธิการเช่าทีดินของบริษทัยอ่ยและการจาํนองสิงปลูกสร้าง
ในโครงการของบริษทัยอ่ย 

สัญญากู้ยืมส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยได้ระบุเงือนไขทีตอ้งปฏิบติัในเรื องต่างๆเช่นการดาํรง
อตัราส่วนหนี สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูที้ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 340 ลา้นบาท 
21. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมือออกจากงาน ณ วนัที 
31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งันี  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 59,038 61,712 57,730 60,748 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  4,742 4,763 4,464 4,495 
ตน้ทุนดอกเบีย 2,383 2,340 2,293 2,264 
ผลประโยชนที์จ่ายในระหวา่งปี (12,080) (9,777) (12,080) (9,777) 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 54,083 59,038 52,407 57,730 
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ค่าใชจ่้ายเกียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งันี  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ตน้ทุนขาย 74 70 - 4,495 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 7,051 7,033 6,757 2,254 
รวมค่าใชจ่้ายทีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน                

(รับรู้ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 7,125 7,103 6,757 6,759 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็น
จาํนวนประมาณ 3 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 3 ลา้นบาท) (2557: จาํนวน 12 ลา้นบาท              
งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 12 ลา้นบาท)  

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนําหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณ 10.7 - 11.8 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10.7 ปี) (31 ธนัวาคม 2557: 
10.7 - 11.8 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10.7 ปี) 

สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี  
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 3.7 - 4.0 3.7 - 4.0 3.7 3.7 
อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต 3.0 - 6.0 3.0 - 6.0 3.0 - 6.0 3.0 - 6.0 
อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0.0 - 29.0 0.0 - 29.0 0.0 - 29.0 0.0 - 29.0 

 ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 สรุปไดด้งันี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิมขึน 0.5 - 1% ลดลง 0.5 - 1% เพิมขึน 0.5 - 1% ลดลง 0.5 - 1% 
อตัราคิดลด   (5)   6   (5)   6 
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22. สํารองตามกฎหมาย 
ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
ค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายทีสาํคญัมีดงัต่อไปนี  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558 2557 2558 2557 
ตน้ทุนขายค่าทีดิน 329,678 242,003 329,678 242,003 
ตน้ทุนขายค่างานก่อสร้าง 516,362 334,186 516,362 334,186 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอื์น

ของพนกังาน 115,145 103,190 95,382 85,352 
ค่าเสือมราคา 46,544 46,593 18,315 18,226 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 71,060 54,954 68,664 51,798 
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 41,369 29,812 41,369 29,812 
ค่าธรรมเนียม 14,224 10,560 13,918 10,256 
ค่าพนกังานรักษาความปลอดภยั 50,184 51,190 42,373 43,434 

24. กาํไรต่อหุ้น 
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของหุน้สามญัทีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐานสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงการคาํนวณไดด้งันี  
 งบการเงินรวม 
 

กาํไรสาํหรับปี 
จาํนวนหุน้สามญั          

ถวัเฉลียถ่วงนําหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน       

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 121,656 99,898 589,410 589,410 0.21 0.17 
 

89



รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

35 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

กาํไรสุทธิ 
จาํนวนหุน้สามญั          

ถวัเฉลียถ่วงนําหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน       

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 118,892 96,695 589,410 589,410 0.20 0.16 

25. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 
2557 ทีนาํเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษทัซึ งเป็นผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปนี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 
ส่วนงานขาย 
ทีดินและบา้น ส่วนงานใหเ้ช่า ส่วนงานบริการ 

การตดัรายการ 
บญัชีระหวา่งกนั รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
รายไดจ้ากภายนอก 1,253 903 82 77 155 152 - - 1,489 1,132 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 7 7 1 2 (8) (9) - - 
รายไดท้ังสิน 1,253 903 89 84 156 154 (8) (8) 1,490 1,132 
กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 351 319 56 53 7 4   414 376 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทีไมไ่ดปั้นส่วน           

รายไดอื้น         19 18 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (84) (97) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (157) (128) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (35) (40) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (34) (27) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย         (1) (2) 
กาํไรสาํหรับปี - ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้

ของบริษทัฯ         122 100 

สินทรัพยข์องส่วนงานบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปนี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานขาย  ส่วนงาน  
 ทีดินและบา้น ส่วนงานให้เช่า บริการ งบการเงินรวม 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน 4 - 14 10 11 20 29 30 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ 1,215 1,521 - - - - 1,215 1,521 
เงินมดัจาํจ่ายค่าทีดิน - 41 - - - - - 41 
ทีดินรอการพฒันา 1,410 967 - - - - 1,410 967 
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - - 750 773 - - 750 773 
อาคารและอุปกรณ์ 62 72 12 17 - - 74 89 
สินทรัพยอื์น - - - - - - 271 131 
รวมสินทรัพย ์       3,749 3,552 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้เกณฑ์ในการกาํหนดราคาระหว่างกนัตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 6 

ข้อมูลเกียวกบัเขตภูมิศาสตร์  
บริษทัฯ และบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันันรายไดแ้ละสินทรัพยที์
แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกียวกบัลูกค้ารายใหญ่ 
ในปี 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัฯย่อย ไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดทีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่า      
ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

26. กองทุนสํารองเลียงชีพ 
บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตังกองทุนสํารองเลียงชีพขึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง
เลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีบริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนกังาน
เมือพนกังานนันออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหวา่งปี 2558 บริษทัฯรับรู้เงิน
สมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจาํนวน 3.6 ล้านบาท (2557: 3.1 ล้านบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 2.8 ล้านบาท 
(2557: 2.5 ลา้นบาท)) 

27. เงินปันผลจ่าย 
เมือวนัที 2 เมษายน 2558 ทีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557        
แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 589.4 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทังสินจาํนวน 88.4 ล้านบาท 
บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัที 30 เมษายน 2558 

เมือวนัที 3 เมษายน 2557 ทีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 แก่    
ผูถื้อหุน้จาํนวน 589.4 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินทังสินจาํนวน 41.3 ลา้นบาท บริษทัฯ
ไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัที 2 พฤษภาคม 2557 

28. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน 
28.1 การคําประกนั 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคําประกนัซึ งออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
และบริษทัย่อยเพือคํ าประกันการใช้ไฟฟ้าการจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการ
ปรับปรุงทีดินให้แล้วเสร็จตามแผนผงัของแต่ละโครงการเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 193 ล้านบาท 
(2557: 116 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 190 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 114 ลา้นบาท))  
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28.2 ภาระผูกพนัจากการพฒันาโครงการทีดําเนินการอยู่ 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากการพฒันาโครงการทีดาํเนินการอยู ่ดงันี  

ก) บริษทัฯมีภาระผกูพนัเกียวกบัสัญญาจา้งสาํรวจ ออกแบบ และก่อสร้างโครงการของบริษทัฯทีตอ้งจ่าย
ชาํระในอนาคตเป็นจาํนวนเงินทังสินประมาณ 109 ลา้นบาท (2557: 348 ลา้นบาท) 

ข) บริษทัฯมีภาระผกูพนัทีจะตอ้งทาํการพฒันาทีดินและก่อสร้างบา้นทีไดมี้การทาํสัญญาซือขายกบัลูกคา้
แลว้ ใหแ้ลว้เสร็จเป็นจาํนวนเงินประมาณ 4 ลา้นบาท (2557: 526 ลา้นบาท) 

28.3 ภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 
บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัการเช่าป้ายโฆษณา พืนทีในอาคาร 
รถยนต ์อุปกรณ์ โดยอายขุองสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาตังแต่ 1 ถึง 5 ปี 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขันตําทีตอ้งจ่ายในอนาคตทังสินภายใต้
สัญญาเช่าดาํเนินงานทีบอกเลิกไม่ได ้ดงันี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
 2558 2557 2558 2557 
จ่ายชาํระภายใน     

ภายใน 1 ปี 4.5 4.5 3.5 3.7 
1 ถึง 5 ปี 1.1 2.0 1.1 1.0 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานทีบอกเลิกไม่ไดซึ้ งเกียวขอ้งกบัการให้เช่าทีดินและ
พืนทีในอาคารศูนยก์ารคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขันตําที
คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตทังสินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานดงักล่าวดงันี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
 2558 2557 2558 2557 
รับชาํระภายใน     

ภายใน 1 ปี 81 67 53 40 
1 ถึง 5 ปี 27 19 9 - 
มากกวา่ 5 ปี  52 - 47 - 
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28.4 ภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาบริการ 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเกียวกบัสัญญาบริการทีเกียวกบัค่าบริการ
ทาํความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภยั และค่าโฆษณาทีตอ้งจ่ายชาํระในอนาคตภายใน 1 ปี เป็นจาํนวนเงิน 
20.6 ลา้นบาท (2557: 24.3 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 16.2 ลา้นบาท) (2557: 20.3 ลา้นบาท)) 

28.5 ภาระผูกพนัอืน 
ในปี 2549 บริษทัฯไดข้ายบา้นพร้อมทีดินจาํนวน 11 หลงั โดยลูกคา้ของบริษทัฯไดรั้บเงินกูที้มีการจาํนอง
เป็นประกนัจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึงสําหรับการซือบา้นพร้อมทีดินดงักล่าว เนืองจากบา้นพร้อมทีดิน
ขา้งตน้อยูน่อกผงัจดัสรรในโครงการแห่งหนึงของบริษทัฯ ธนาคารจึงขอใหบ้ริษทัฯให้คาํมันกบัธนาคารวา่
บริษทัฯจะซือทรัพยที์จาํนองคืนจากลูกคา้ในกรณีทีลูกคา้ไม่มีทางเขา้ ออก หรือลูกคา้ผิดนดัชาํระหนี กบั
ธนาคารและจะชาํระยอดหนี ทีคา้งชาํระของลูกคา้ต่อธนาคารพาณิชยใ์นราคาเท่ากบัยอดหนี ทีคา้งชาํระหรือ
ราคาตลาดของทรัพยที์จาํนองแล้วแต่จาํนวนใดทีสูงกว่า ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 ยอดหนี คงคา้งของ
ลูกคา้กบัธนาคารคงเหลือจาํนวน 12.7 ลา้นบาท (2557: 17.8 ลา้นบาท) 

29. เครืองมือทางการเงิน 
29.1 นโยบายการบริหารความเสียง 

เครืองมือทางการเงินทีสําคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามทีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 107 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัวคราว ลูกหนี การคา้และลูกหนี อืน เงินกูย้ืมระยะสั นจากสถาบนัการเงิน เงิน
กู้ยืมระยะสั นจากบริษทัทีเกียวขอ้งกันและกิจการอืน และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษทัฯและบริษทัย่อยมี    
ความเสียงทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสียงดงันี  

ความเสียงด้านการให้สินเชือ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสี ยงด้านการให้สินเชือทีเกียวเนืองกบัลูกหนี การคา้และลูกหนี อืน ฝ่าย
บริหารควบคุมความเสียงนี โดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสม 
ดังนันบริษัทฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายทีเป็นสาระสําคัญจากการให้สินเชือ 
นอกจากนี  การใหสิ้นเชือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวัเนืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ที
หลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้
สินเชือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนีการคา้และลูกหนี อืนทีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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ความเสียงจากอัตราดอกเบีย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสียงจากอตัราดอกเบียทีสําคญัอนัเกียวเนืองกบัเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนัและกิจการอืน และ
เงินกูย้ืมระยะยาวทีมีดอกเบีย อย่างไรก็ตาม เนืองจากสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัรา
ดอกเบียทีปรับขึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบียคงทีซึ งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีสําคญัทีมีดอกเบียสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบียไดด้งันี  

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 
 งบการเงินรวม 
 

อตัราดอกเบีย
คงทีภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบีย
ปรับขึนลงตาม

ราคาตลาด รวม อตัราดอกเบีย 
 ลา้นบาท  ร้อยละต่อปี 
สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 23 23 0.1 - 0.5 
หนีสินทางการเงิน     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจาก

สถาบนัการเงิน 
 

- 
 
2 

 
2 

 
MOR 

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการอืน 394 - 394 3.3 - 3.5 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 632 632 MLR - 0.75 ถึง MLR - 1.85 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 
 งบการเงินรวม 
 

อตัราดอกเบีย
คงทีภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบีย
ปรับขึนลงตาม

ราคาตลาด รวม อตัราดอกเบีย 
 ลา้นบาท   ร้อยละต่อปี 
สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 20 20 0.1 - 0.5 
หนีสินทางการเงิน     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจาก

สถาบนัการเงิน 
 

203 
 

- 
 

203 
 

4.2 ถึง MLR-1.0 
เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 8 - 8 3.5 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 619 619 MLR - 0.5 ถึง MLR - 1.0 
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 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

อตัราดอกเบีย
คงทีภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบีย
ปรับขึนลงตาม

ราคาตลาด รวม อตัราดอกเบีย 
 ลา้นบาท   ร้อยละต่อปี 
สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 21 21 0.1 - 0.5 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 16 - 16 8.37 – 8.40 
หนีสินทางการเงิน     
เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการอืน 394 - 394 3.3 - 3.5 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 427 427 MLR - 0.75 ถึง MLR - 1.0 

  
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

อตัราดอกเบีย
คงทีภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบีย
ปรับขึนลงตาม

ราคาตลาด รวม อตัราดอกเบีย 
 ลา้นบาท   ร้อยละต่อปี 
สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 17 17 0.1 - 0.5 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่บริษทัยอ่ย 12 - 12 8.4 
หนีสินทางการเงิน     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจาก

สถาบนัการเงิน 
 

203 
 

- 
 

203 
 

4.2 - 5.75 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 383 383 MLR - 0.75 ถึง MLR - 1.0 

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเนืองจากธุรกรรมทางการเงินของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยอยูรู่ปสกุลเงินบาท 

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 
เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสันและเงินกูย้ืมมี
อตัราดอกเบียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
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30. การบริหารจัดการทุน  
วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีสําคัญของบริษทัฯคือการจดัให้มีซึ งโครงสร้างทางการเงินที
เหมาะสมและการดาํรงไวซึ้ งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนือง 

กลุ่มบริษทับริหารจดัการสถานะของทุนโดยใช้อตัราส่วนหนี สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วนัที    
31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนี สินต่อทุนเท่ากบั 0.6:1 (2557: 0.5:1) (เฉพาะบริษทัฯ: 0.5:1 
(2557: 0.4:1)) 

31. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
เมือวนัที 16 กุมภาพนัธ์ 2559 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯครั งที 1/2559 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงิน
ปันผลจากผลการดาํเนินงานของปี 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 
70.7 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะนาํเสนอเพือขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในทีประชุมสามญัประจาํปีผู ้
ถือหุน้ของบริษทัฯต่อไป 

32. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเมือวนัที 16 กุมภาพนัธ์ 2559 
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Sammakorn Public Company Limited and its subsidiaries 
Report and consolidated financial statements 
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Independent Auditor’s Report 

To the Shareholders of Sammakorn Public Company Limited 

I have audited the accompanying consolidated financial statements of Sammakorn Public 
Company Limited and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial 
position as at 31 December 2015, and the related consolidated statements of comprehensive 
income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and a summary 
of significant accounting policies and other explanatory information, and have also audited the 
separate financial statements of Sammakorn Public Company Limited for the same period. 

Management's Responsibility for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements 
in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as 
management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are 
free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

Auditor's Responsibility 

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.             
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require 
that I comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable 
assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and 
disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's 
judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial 
statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor 
considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial 
statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not 
for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An 
audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the 
reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall 
presentation of the financial statements. 
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2

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 
my audit opinion. 

Opinion 

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the 
financial position of Sammakorn Public Company Limited and its subsidiaries and of Sammakorn 
Public Company Limited as at 31 December 2015, their financial performance and cash flows for 
the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards. 

Waraporn Prapasirikul 
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4579 

EY Office Limited 
Bangkok: 16 February 2016 
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Sammakorn Public Company Limited and its subsidiaries

Statements of financial position

As at 31 December 2015

(Unit: Baht)

As at As at As at As at

Note 31 December 2015 31 December 2014 31 December 2015 31 December 2014

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 7 22,874,670          20,232,670          21,225,686          17,155,944          

Current investment 8 200,292,504        23,000,000          200,292,505        23,000,000          

Trade and other receivables 9 29,360,284          30,041,117          16,214,175          19,707,142          

Short-term loan to a subsidiary 6 -                           -                           16,000,000          12,000,000          

Project development costs 10 1,214,723,413     1,521,322,868     1,214,723,412     1,521,528,982     

Advance for land acquisition -                           41,419,905          -                           41,419,905          

Advance payment to constructors 5,433,528            36,347,534          5,433,528            36,347,534          

Other current assets 3,560,206            6,007,057            2,065,135            4,026,512            

Total current assets 1,476,244,605     1,678,371,151     1,475,954,441     1,675,186,019     

Non-current assets

Land held for development 11 1,409,879,546     966,671,671        1,409,879,546     966,671,671        

Investment in subsidiaries 12 -                           -                           145,750,000        145,750,000        

Investment in a related company 13 -                           -                           -                           -                           

Investment properties 14 749,712,320        772,885,681        306,358,558        306,358,558        

Plant and equipment 15 73,994,917          89,292,904          62,068,210          71,974,281          

Deferred tax assets 16 28,896,213          30,974,793          24,322,125          24,961,600          

Other non-current assets 9,958,575            13,911,468          3,132,855            3,440,666            

Total non-current assets 2,272,441,571     1,873,736,517     1,951,511,294     1,519,156,776     

Total assets 3,748,686,176     3,552,107,668     3,427,465,735     3,194,342,795     

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Separate financial statementsConsolidated financial statements

 1
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Sammakorn Public Company Limited and its subsidiaries

Statements of financial position (continued)

As at 31 December 2015

(Unit: Baht)

As at As at As at As at

Note 31 December 2015 31 December 2014 31 December 2015 31 December 2014

Liabilities and shareholders' equity

Current liabilities

Bank overdraft and short-term loans 

   from financial institution 17 2,473,528            203,347,300        -                           203,347,300        

Trade and other payables 18 153,095,255        198,390,995        145,284,714        188,381,228        

Short-term loans from other parties 6 -                           8,000,000            -                           -                           

Short-term loan from a related company 19 394,078,061        -                           394,078,061        -                           

Deposits and advances received from customers 53,397,380          42,657,004          50,163,746          39,769,816          

Current portion of long-term loans 20 261,617,422        92,240,645          227,037,686        62,949,995          

Current portion of rental deposits 22,513,738          11,013,751          -                           -                           

Income tax payable 18,320,977          11,579,784          18,320,977          11,579,784          

Other current liabilities 9,859,840            9,689,101            7,246,814            7,626,161            

Total current liabilities 915,356,201        576,918,580        842,131,998        513,654,284        

Non-current liabilities

Long-term loans, net of current portion 20 370,040,024        526,584,141        199,541,300        319,643,408        

Provision for long-term employee benefits 21 54,082,777          59,037,706          52,406,848          57,729,837          

Rental deposits, net of current portion 23,156,809          35,541,013          6,495,377            5,920,177            

 Unearned leasehold compensation from

   a related company 6 -                           1,000,000            -                           1,000,000            

Other non-current liabilities 11,510,877          12,599,576          7,454,224            7,454,224            

Total non-current liabilities 458,790,487        634,762,436        265,897,749        391,747,646        

Total liabilities 1,374,146,688     1,211,681,016     1,108,029,747     905,401,930        

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Separate financial statementsConsolidated financial statements
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Sammakorn Public Company Limited and its subsidiaries

Statements of financial position (continued)

As at 31 December 2015

(Unit: Baht)

As at As at As at As at

Note 31 December 2015 31 December 2014 31 December 2015 31 December 2014

Shareholders' equity

Share capital

   Registered

      589,410,340 ordinary shares of Baht 1 each 589,410,340        589,410,340        589,410,340        589,410,340        

   Issued and fully paid

      589,410,340 ordinary shares of Baht 1 each 589,410,340        589,410,340        589,410,340        589,410,340        

Share premium 636,258,408        636,258,408        636,258,408        636,258,408        

Retained earnings

   Appropriated-statutory reserve 22 58,941,034          58,941,034          58,941,034          58,941,034          

   Unappropriated  1,001,781,930     968,522,770        1,034,826,206     1,004,331,083     

Equity attributable to owner of the Company 2,286,391,712     2,253,132,552     2,319,435,988     2,288,940,865     

Non-controlling interests of the subsidiaries 88,147,776          87,294,100          -                           -                           

Total shareholders' equity 2,374,539,488     2,340,426,652     2,319,435,988     2,288,940,865     

Total liabilities and shareholders' equity 3,748,686,176     3,552,107,668     3,427,465,735     3,194,342,795     

-                           -                           -                           -                           

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Directors

Separate financial statementsConsolidated financial statements
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Sammakorn Public Company Limited and its subsidiaries

Statements of comprehensive income

For the year ended 31 December 2015

(Unit: Baht)

Separate financial statements

Note 2015 2014 2015 2014

Revenues

Revenues from real estate sales 1,252,769,027     903,388,350        1,252,769,026     903,388,350        

Rental income 81,740,430          77,116,159          51,418,200          47,290,093          

Service income 154,817,798        152,010,207        52,167,504          49,851,085          

Other income 19,652,864          17,533,359          13,493,234          7,276,960            

Total revenues 1,508,980,119     1,150,048,075     1,369,847,964     1,007,806,488     

Expenses

Cost of real estate sales 855,330,328        584,198,323        855,330,328        584,198,323        

Cost of rental 25,788,500          24,299,937          5,814,617            4,225,516            

Cost of services 147,884,932        147,555,978        73,086,627          71,186,035          

Selling expenses 130,420,144        97,322,231          124,327,415        93,299,096          

Administrative expenses 157,315,369        127,530,345        137,254,150        110,343,818        

Total expenses 1,316,739,273     980,906,814        1,195,813,137     863,252,788        

Profit before finance cost and income tax expenses 192,240,846        169,141,261        174,034,827        144,553,700        

Finance cost (35,471,193)         (40,000,467)         (22,321,992)         (22,961,489)         

Profit before income tax expenses 156,769,653        129,140,794        151,712,835        121,592,211        

Income tax expenses 16 (34,260,431)         (26,749,612)         (32,821,326)         (24,897,463)         

Profit for the year 122,509,222        102,391,182        118,891,509        96,694,748          

Other comprehensive income for the year -                           -                           -                           -                           

Total comprehensive income for the year 122,509,222        102,391,182        118,891,509        96,694,748          

Total comprehensive income attributable to:

Equity holders of the Company 121,655,546        99,898,422          118,891,509        96,694,748          

Non-controlling interests of the subsidiaries 853,676               2,492,760            

122,509,222        102,391,182        

Earnings per share 24

Basic earnings per share

   Profit attributable to equity holders of the Company 0.21                     0.17                     0.20                     0.16                     

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Consolidated financial statements
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Sammakorn Public Company Limited and its subsidiaries

Statements of changes in shareholders' equity

For the year ended 31 December 2015

(Unit: Baht)

Equity 

Total equity attributable

Issued and attributable to to non-controlling Total

paid-up Share shareholders of  interests of shareholders'

share capital premium Appropriated Unappropriated  the Company the subsidiaries equity

Balance as at 1 January 2014 589,410,340       636,258,408       58,941,034         909,882,974       2,194,492,756    83,943,340         2,278,436,096    

Total comprehensive income for the year -                         -                         -                         99,898,422         99,898,422         2,492,760           102,391,182       

 Increase in equity attribution to non-controlling interests 

   of the subsidiary from increase of share capital by subsidiary -                         -                         -                         -                         -                         858,000              858,000              

Dividend payment (Note 27) -                         -                         -                         (41,258,626)       (41,258,626)       -                         (41,258,626)       

Balance as at 31 December 2014 589,410,340       636,258,408       58,941,034         968,522,770       2,253,132,552    87,294,100         2,340,426,652    

-                         

Balance as at 1 January 2015 589,410,340       636,258,408       58,941,034         968,522,770       2,253,132,552    87,294,100         2,340,426,652    

Total comprehensive income for the year -                         -                         -                         121,655,546       121,655,546       853,676              122,509,222       

Dividend payment (Note 27) -                         -                         -                         (88,396,386)       (88,396,386)       -                         (88,396,386)       

Balance as at 31 December 2015 589,410,340       636,258,408       58,941,034         1,001,781,930    2,286,391,712    88,147,776         2,374,539,488    

-                         

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Consolidated financial statements

Equity attributable to the parent's shareholders

Retained earnings
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Sammakorn Public Company Limited and its subsidiaries

Statements of changes in shareholders' equity

For the year ended 31 December 2015

(Unit: Baht)

Total equity

Issued and attributable to

paid-up Share shareholders

share capital premium Appropriated Unappropriated of the Company

Balance as at 1 January 2014 589,410,340             636,258,408             58,941,034               948,894,961             2,233,504,743          

Total comprehensive income for the year -                                -                                -                                96,694,748               96,694,748               

Dividend payment (Note 27) -                                -                                -                                (41,258,626)              (41,258,626)              

Balance as at 31 December 2014 589,410,340             636,258,408             58,941,034               1,004,331,083          2,288,940,865          

-                                

Balance as at 1 January 2015 589,410,340             636,258,408             58,941,034               1,004,331,083          2,288,940,865          

Total comprehensive income for the year -                                -                                -                                118,891,509             118,891,509             

Dividend payment (Note 27) -                                -                                -                                (88,396,386)              (88,396,386)              

Balance as at 31 December 2015 589,410,340             636,258,408             58,941,034               1,034,826,206          2,319,435,988          

-                                

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Separate financial statements

Retained earnings
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Sammakorn Public Company Limited and its subsidiaries

Statements of changes in shareholders' equity

For the year ended 31 December 2015

(Unit: Baht)

Equity 

Total equity attributable

Issued and attributable to to non-controlling Total

paid-up Share shareholders of  interests of shareholders'

share capital premium Appropriated Unappropriated  the Company the subsidiaries equity

Balance as at 1 January 2014 589,410,340       636,258,408       58,941,034         909,882,974       2,194,492,756    83,943,340         2,278,436,096    

Total comprehensive income for the year -                         -                         -                         99,898,422         99,898,422         2,492,760           102,391,182       

 Increase in equity attribution to non-controlling interests 

   of the subsidiary from increase of share capital by subsidiary -                         -                         -                         -                         -                         858,000              858,000              

Dividend payment (Note 27) -                         -                         -                         (41,258,626)       (41,258,626)       -                         (41,258,626)       

Balance as at 31 December 2014 589,410,340       636,258,408       58,941,034         968,522,770       2,253,132,552    87,294,100         2,340,426,652    

-                         

Balance as at 1 January 2015 589,410,340       636,258,408       58,941,034         968,522,770       2,253,132,552    87,294,100         2,340,426,652    

Total comprehensive income for the year -                         -                         -                         121,655,546       121,655,546       853,676              122,509,222       

Dividend payment (Note 27) -                         -                         -                         (88,396,386)       (88,396,386)       -                         (88,396,386)       

Balance as at 31 December 2015 589,410,340       636,258,408       58,941,034         1,001,781,930    2,286,391,712    88,147,776         2,374,539,488    

-                         

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Consolidated financial statements

Equity attributable to the parent's shareholders

Retained earnings
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Sammakorn Public Company Limited and its subsidiaries

Cash flow statements

For the year ended 31 December 2015

(Unit: Baht)

2015 2014 2015 2014

Cash flows from operating activities

Profit before tax 156,769,653      129,140,794      151,712,835      121,592,211      

Adjustments to reconcile profit before tax

   net cash provided by (paid from) operating activities:

   Depreciation 46,544,453        46,593,414        18,314,934        18,226,494        

   Allowance for doubtful accounts 9,709,359          4,690,648          9,826,274          5,138,051          

   Loss on sales of plant and equipment 8,580,681          158,343             8,533,593          188,083             

   Reversal of accrued construction cost 2,040,932          -                         -                         -                         

   Loss on writing off of assets -                         (2,207,389)         -                         (2,207,389)         

   Income from realisation of unearned leasehold compensation (15,148,473)       (13,591,833)       (14,115,140)       (12,558,500)       

   Provision for long-term employee benefits 7,124,679          7,103,056          6,756,619          6,759,432          

   Interest expenses 34,608,612        37,674,371        20,114,025        20,424,617        

Income from operating activities before  

   changes in operating assets and liabilities 250,229,896      209,561,404      201,143,140      157,562,999      

Operating assets (increase) decrease

   Trade and other receivables (9,028,527)         (10,271,140)       (6,333,307)         (7,856,920)         

   Project development costs 317,812,195      (73,153,957)       318,018,309      (73,360,071)       

   Deposits for land acquisition -                         (41,419,905)       -                         (41,419,905)       

   Advances payment to constructors 30,914,006        (32,078,874)       30,914,006        (32,078,874)       

   Other current assets 5,396,969          1,500,004          1,961,377          (2,397,650)         

   Land held for development (384,556,946)     -                         (384,556,946)     -                         

   Other non-current assets 3,952,897          (2,716,392)         307,811             161,244             

Operating liabilities increase (decrease)

   Trade and other payables (44,137,840)       73,817,131        (41,839,455)       93,379,923        

  Down payments received and advances received from customers 23,589,016        11,130,366        23,242,571        11,287,290        

   Rental deposits (884,216)            2,693,908          575,200             109,927             

   Other current liabilities 170,738             662,102             (379,347)            258,864             

   Provision for long-term employee benefits (12,079,608)       (9,777,250)         (12,079,608)       (9,777,250)         

   Other non-current liabilities 211,134             301,350             266,500             266,500             

Cash flows from operating activities 181,589,714      130,248,747      131,240,251      96,136,077        

   Cash paid for interest expenses (58,288,336)       (49,203,140)       (43,892,909)       (31,803,458)       

   Cash paid for corporate income tax (28,390,777)       (26,826,653)       (25,440,659)       (24,028,833)       

Net cash flows from operating activities 94,910,601        54,218,954        61,906,683        40,303,786        

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Separate financial statementsConsolidated financial statements
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Sammakorn Public Company Limited and its subsidiaries

Cash flow statements (continued)

For the year ended 31 December 2015

(Unit: Baht)

2015 2014 2015 2014

Cash flows from investing activities

(Increase) decrease in current investment (177,292,505)     19,103,451        (177,292,505)     19,103,451        

Increase in short-term loan to a subsidiary -                         -                         (4,000,000)         (12,000,000)       

Cash receipt from increase in investment increase share capital

   by non-controlling interests of the subsidiary -                         857,500             -                         -                         

Acquisitions of investment properties (1,100,916)         (6,646,692)         -                         -                         

Acquisitions of plant and equipment (17,830,221)       (12,657,312)       (17,152,455)       (9,288,778)         

Proceeds on sale of plant and equipment 236,417             125,825             210,000             64,302               

Net cash flows from (used in) investing activities (195,987,225)     782,772             (198,234,960)     (2,121,025)         

Cash flows from financing activities

Increase (decrease) in bank overdrafts and short-term loans 

   from financial institution (27,526,472)       10,000,000        (30,000,000)       10,000,000        

Increase (decrease) in short-term loan from a related party (8,000,000)         8,000,000          -                         -                         

Increase in short-term loans from other parties 388,156,122      -                         388,156,122      -                         

Cash receipt from long-term loans from financial institutions 293,194,000      91,691,560        293,194,000      84,305,200        

Repayment of long-term loans from financial institutions (453,708,640)     (196,520,668)     (422,555,717)     (164,322,155)     

Dividend payment (88,396,386)       (41,258,626)       (88,396,386)       (41,258,626)       

Net cash flows from (used in) financing activities 103,718,624      (128,087,734)     140,398,019      (111,275,581)     

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 2,642,000          (73,086,008)       4,069,742          (73,092,820)       

Cash and cash equivalents at beginning of year 20,232,670        93,318,678        17,155,944        90,248,764        

Cash and cash equivalents at end of year 22,874,670        20,232,670        21,225,686        17,155,944        

-                         -                         -                         -                         

Supplemental disclosures of cash flow information

Non-cash transactions

   Transfer advance for land acquisition to

      land held for development 41,419,905        -                         41,419,905        -                         

   Purchase of land held for development which no cash has been paid -                         173,347,300      -                         173,347,300      

   Transfer project development costs to investment properties -                         77,041,825        -                         77,041,825        

   Transfer investment properties to land held for development -                         2,352,420          -                         2,352,420          

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Consolidated financial statements Separate financial statements

8
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Sammakorn Public Company Limited and its subsidiaries 
Notes to consolidated financial statements 
For the year ended 31 December 2015 

1. General information 

  Sammakorn Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated 
and domiciled in Thailand. Its major shareholder is RPCG Public Company Limited, which 
was incorporated in Thailand. The Company is principally engaged in the real estate 
development. The registered office of the Company is 86 Pure Place Community Mall 
Ramkhamhaeng, 3rd floor, Ramkhamhaeng Road, Saphan Sung, Bangkok. 

2. Basis of preparation 

2.1 The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting 
Standards enunciated under the Accounting Profession Act B.E. 2547 and their 
presentation has been made in compliance with the stipulations of the Notification of the 
Department of Business Development dated 28 September 2011, issued under the 
Accounting Act B.E. 2543. 

The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of 
the Company. The financial statements in English language have been translated from the 
Thai language financial statements. 

The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where 
otherwise disclosed in the accounting policies. 

2.2 Basis of consolidation 

a) The consolidated financial statements include the financial statements of the Company 
and the following subsidiaries (“the subsidiaries”): 

 Country of Percentage of 

Company’s name Nature of business incorporation shareholding as at           

 31 December 

2015 

31 December 

2014 

 Percent Percent 

Subsidiaries in which their shares are held by 

the Company    

Pure Sammakorn Development Co., Ltd. Developing land in Bangkok and     

its environs into community malls

Thailand 55.87 55.87 

PRO Cube Venture Co., Ltd. Construction management Thailand 100.00 100.00 

Subsidiary in which their shares are held by 

Pure Sammakorn Development Co., Ltd.     

SRPI Development Company Limited Real estate development Thailand 51.00 51.00 
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b) The Company is deemed to have control over an investee or subsidiaries if it has 
rights, or is exposed, to variable returns from its involvement with the investee, and it 
has the ability to direct the activities that affect the amount of its returns. 

c) Subsidiaries are fully consolidated, being the date on which the Company obtains 
control, and continue to be consolidated until the date when such control ceases. 

d) The financial statements of the subsidiaries are prepared using the same significant 
accounting policies as the Company. 

e) Material balances and transactions between the Company and its subsidiary companies 
have been eliminated from the consolidated financial statements. 

f) Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of the 
subsidiaries that are not held by the Company and are presented separately in the 
consolidated profit or loss and within equity in the consolidated statement of financial 
position. 

2.3 The separate financial statements present investments in subsidiaries under the cost method. 

3.  New financial reporting standards  

Below is a summary of financial reporting standards that became effective in the current 
accounting year and those that will become effective in the future. 

(a) Financial reporting standards that became effective in the current year 
The Company and its subsidiaries has adopted the revised (revised 2014) and new 
financial reporting standards issued by the Federation of Accounting Professions which 
become effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2015. These financial 
reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International 
Financial Reporting Standards, with most of the changes directed towards revision of 
wording and terminology, and provision of interpretations and accounting guidance to 
users of standards. The adoption of these financial reporting standards does not have any 
significant impact on the Company and its subsidiaries’ financial statements. However, 
some of these standards involve changes to key principles, which are summarised below: 

 TAS 19 (revised 2014) Employee Benefits

This revised standard requires that the entity recognise actuarial gains and losses 
immediately in other comprehensive income while the former standard allowed the entity to 
recognise such gains and losses immediately in either profit or loss or other 
comprehensive income, or to recognise them gradually in profit or loss.  

  The Company and its subsidiaries have changed the recognition of actuarial gains and 
losses in the current period, from immediate recognition in profit or loss to immediate 
recognition in other comprehensive income. There will have no impact to provision for 
long-term employee benefit liabilities and the brought forward balance of retained earnings 
presented in the financial statements. 

109



รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

   

11 

 TFRS 10 Consolidated Financial Statements  

 TFRS 10 prescribes requirements for the preparation of consolidated financial statements 

and replaces the content of TAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements

dealing with consolidated financial statements. This standard changes the principles used 

in considering whether control exists.  Under this standard, an investor is deemed to have 

control over an investee if it has rights, or is exposed, to variable returns from its 

involvement with the investee, and it has the ability to direct the activities that affect the 

amount of its returns, even if it holds less than half of the shares or voting rights. This 

important change requires the management to exercise a lot of judgement when reviewing 

whether the Company and its subsidiaries have control over investees and determining 

which entities have to be included in preparation of the consolidated financial statements. 

 This standard does not have any impact on the Company’s and its subsidiaries’ financial 

statements. 

 TFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities 

This standard stipulates disclosures relating to an entity’s interests in subsidiaries, joint 

arrangements and associates, including structured entities. This standard therefore has no 

financial impact on the financial statements of the Company and its subsidiaries. 

 TFRS 13 Fair Value Measurement 

 This standard provides guidance on how to measure fair value and stipulates disclosures 

related to fair value measurement. Entities are to apply the guidance under this standard if 

they are required by other financial reporting standards to measure their assets or liabilities 

at fair value. The effects of the adoption of this standard are to be recognised prospectively. 

 This standard does not have any significant impact on the Company’s and its subsidiaries’ 

financial statements.  

 (b) Financial reporting standards issued during the period and not yet effective 

During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of the 

revised financial reporting standards (revised 2015) which is effective for fiscal years 

beginning on or after 1 January 2016. These financial reporting standards were aimed at 

alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards. The 

Company’s and its subsidiaries' management believes that the revised financial reporting 

standards will not have any significant impact on the financial statements when it is initially 

applied. 
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4. Significant accounting policies 

4.1 Revenue recognition 

Revenues from real estate sales 

Revenues from real estate sales are recognised when the significant risks and rewards of 

ownership of the real estate have passed to the buyer.  

Rental income 

Rental income is recognised on an accrual basis in accordance with the rental period. 

Service income 

Service income is recognised when services have been rendered taking into account the 

stage of completion.  

4.2 Cost of sales  

Cost of real estate sales  

In determining the cost of real estate sales, the anticipated total development costs (after 

recording of actual costs incurred to date) per unit, allocated based on the saleable area, 

are attributed to units already sold, and then recognised as a cost of real estate sales in the 

statement of comprehensive income. 

4.3 Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid 

investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal 

restrictions. 

4.4 Trade accounts receivable  

Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful 

accounts is provided for the estimated losses that may be incurred in collection of 

receivables. The allowance is generally based on collection experience and analysis of 

debt aging.  

4.5 Project development costs  

Project development costs consist of land available for sale, land under development, land 

development cost, and houses under construction which are available for sale. Project 

development costs are valued at the lower of the cost and net realisable value. The cost is 

consisted of land cost, land development cost, public utility development cost, house 

construction cost, capitalised interest of projects, and the relating expenses. 
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Costs of development projects are determined as follows: 

a)  Cost of land in each project is allocated to each plot of land in the project on the basis 

of area and the cost of the land of the project. 

b)  Cost of land development in each project is allocated to each plot of land on the basis 

of the location and the area of the plot of land. 

c) Costs of utility development are allocated to each plot of land on the basis of the area 

of the plot of land. 

d)  Costs of individual houses are stated at the actual construction cost of the individual 

unit. 

Construction materials are valued at the lower of average cost and net realisable value and 

are charged to construction costs whenever consumed. 

4.6 Borrowing costs 

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an 
asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or 
sale are capitalised as part of the cost of the respective assets. All other borrowing costs 
are expensed in the period they are incurred. Borrowing costs consist of interest and other 
costs that an entity incurs in connection with the borrowing of funds. 

4.7 Land held for development 

Land held for development represents the plots of land in the real estate projects for which 
will be developed in the future. It is valued at the lower of the cost and net realisable value. 

4.8 Investments 

a) Investments in securities held for trading are stated at fair value. Changes in the fair 
value of these securities are recorded in profit or loss. 

b) Investments in an associated company is accounted for in the consolidated financial 
statements using the equity method. 

c) Investments in subsidiaries and an associated company are accounted for in the 
separate financial statements using the cost method. 

d) Investment in related company is stated at cost net of allowance for loss on 
impairment. 

The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working 
day of the year. 

The weighted average method is used for computation of the cost of investments. 

112



รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

   

14 

In the event the Company reclassifies investments from one type to another, such 

investments will be readjusted to their fair value as at the reclassification date. The 

difference between the carrying amount of the investments and the fair value on the date of 

reclassification are recorded in profit or loss or recorded as other components of 

shareholders’ equity, depending on the type of investment that is reclassified.  

4.9 Investment properties 

Investment properties are measured initially at cost, including transaction costs. 

Subsequent to initial recognition, investment properties are stated at cost less accumulated 

depreciation and allowance for loss on impairment (if any). 

Depreciation of investment properties is calculated by reference to their costs on the 

straight-line basis over estimated useful lives of 5 - 30 years. Depreciation of the 

investment properties is included in determining income. 

On disposal of investment properties, the difference between the net disposal proceeds and 

the carrying amount of the asset is recognised in profit or loss in the period when the asset 

is derecognised. 

4.10 Plant and equipment/Depreciation 

Buildings and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance 

for impairment loss (if any). 

Depreciation of buildings and equipment, is calculated by reference to their costs on the 

straight-line basis over the following estimated useful lives:  

 Buildings  -  20 years 

 Building improvement -   5 years 

 Equipment and tools -   5 years 

 Motor vehicles -   5 years 

Depreciation is included in determining income. 

No depreciation is provided on assets under construction. 

4.11 Related party transactions 

Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the 

Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with the 

Company. 
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They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a 

voting interest in the Company that gives them significant influence over the Company, key 

management personnel, directors, and officers with authority in the planning and direction 

of the Company’s operations. 

4.12 Long-term leases  

Leases of property, plant or equipment which do not transfer substantially all the risks and 

rewards of ownership are classified as operating leases. Operating lease payments are 

recognised as an expense in profit or loss on a straight line basis over the lease term. 

4.13 Impairment of assets 

At the end of each reporting period, the Company and its subsidiaries performs impairment 

reviews in respect of its assets whenever events or changes in circumstances indicate that 

the assets may be impaired. An impairment loss is recognised when the recoverable 

amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair value less costs to sell and its 

value in use, is less than the carrying amount. In determining value in use, the estimated 

future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that 

reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the 

asset. In determining fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used. 

These calculations are corroborated by a valuation model that, based on information 

available, reflects the amount that the Company and its subsidiaries could obtain from the 

disposal of the asset after deducting the costs of disposal. 

An impairment loss is recognised in profit or loss.

4.14 Employee benefits 

Short-term employee benefits 

Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as 
expenses when incurred. 

Post-employment benefits  

Defined contribution plans 

The Company and its subsidiaries and its employees have jointly established a provident 
fund. The fund is monthly contributed by employees and by the Company and its 
subsidiaries. The fund’s assets are held in a separate trust fund and the contributions of the 
Company and its subsidiaries are recognised as expenses when incurred. 
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Defined benefit plans 

The Company and its subsidiaries has obligations in respect of the severance payments, it 
must make to employees upon retirement under labor law and the pension payment which 
is post-employment benefits. The Company and its subsidiaries treats these severance 
payment and the pension payment obligations as a defined benefit plan. 

The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified 
independent actuary based on actuarial techniques, using the projected unit credit method. 

Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised 
immediately in other comprehensive income. 

4.15 Provisions 

Provisions are recognised when the Company and its subsidiaries have a present 
obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying 
economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be 
made of the amount of the obligation.  

4.16 Income tax  

Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and 
deferred tax. 

Current tax 

Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the 

taxation authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax legislation. 

Deferred tax 

Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets 

and liabilities and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax 

rates enacted at the end of the reporting period.  

The Company and its subsidiaries recognise deferred tax liabilities for all taxable temporary 

differences while they recognise deferred tax assets for all deductible temporary differences 

and tax losses carried forward to the extent that it is probable that future taxable profit will 

be available against which such deductible temporary differences and tax losses carried 

forward can be utilised. 
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At each reporting date, the Company and its subsidiaries review and reduce the carrying 

amount of deferred tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient 

taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. 

The Company and its subsidiaries record deferred tax directly to shareholders' equity if the 

tax relates to items that are recorded directly to shareholders' equity.  

4.17 Fair value measurement 

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in 

an orderly transaction between buyer and seller (market participants) at the measurement 

date. The Company and its subsidiaries apply a quoted market price in an active market to 

measure their assets and liabilities that are required to be measured at fair value by 

relevant financial reporting standards. Except in case of no active market of an identical 

asset or liability or when a quoted market price is not available, the Company and its 

subsidiaries measure fair value using valuation technique that are appropriate in the 

circumstances and maximises the use of relevant observable inputs related to assets and 

liabilities that are required to be measured at fair value. 

 All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial 

statements are categorised within the fair value hierarchy into three levels based on 

categorise of input to be used in fair value measurement as follows: 

Level 1 -  Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or 

liabilities  

Level 2 -  Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or 

indirectly 

Level 3 -  Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows  

 At the end of each reporting period, the Company and its subsidiaries determine whether 

transfers have occurred between levels within the fair value hierarchy for assets and 

liabilities held at the end of the reporting period that are measured at fair value on a 

recurring basis. 
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5. Significant accounting judgements and estimates 

The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at 

times requires management to make subjective judgements and estimates regarding 

matters that are inherently uncertain. These judgements and estimates affect reported 

amounts and disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant 

judgements and estimates are as follows: 

Estimation of project development costs  

In recognising cost of real estate sales, the Company needs to estimate all project 

development costs, including land costs, land development costs, costs of utility 

development, design and construction costs and borrowing costs for constructions. The 

management estimates these costs based on their business experience and revisit the 

estimation on a periodical basis or when the actual costs incurred significantly vary from the 

estimation. 

Allowance for doubtful accounts 

In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make 

judgement and estimates based upon, among other things, past collection history, aging 

profile of outstanding debts and the prevailing economic condition. 

Plant and equipment/Depreciation 

In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make 

estimates of the useful lives and residual values of the plant and equipment and to review 

estimate useful lives and residual values when there are any changes.  

In addition, the management is required to review plant and equipment for impairment on a 

periodical basis and record impairment losses when it is determined that their recoverable 

amount is lower than the carrying amount. This requires judgements regarding forecast of 

future revenues and expenses relating to the assets subject to the review. 

Deferred tax assets 

Deferred tax assets are recognised in respect of temporary differences only to the extent 

that it is probable that taxable profit will be available against which these differences can be 

utilised. Significant management judgement is required to determine the amount of deferred 

tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and level of estimate future 

taxable profits.  
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Post-employment benefits under defined benefit plans  

The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. 

Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future 

salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate. 

Leases  

In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, 

the management is required to use judgement regarding whether significant risk and 

rewards of ownership of the leased asset has been transferred, taking into consideration 

terms and conditions of the arrangement.  

6. Related party transactions 

During the years, the Company and its subsidiaries had significant business transactions 
with related parties. Such transactions, which are summarised below, arose in the ordinary 
course of business and were concluded on commercial terms and bases agreed upon 
between the Company and those related parties.  

(Unit: Million Baht) 

Consolidated 

financial statements

Separate 

financial statements

Transfer pricing policyFor the years ended 31 December 

2015 2014 2015 2014

Transactions with a subsidiary      

Rental income - - 5.9 5.9 Contract price 

Interest income - - 1.3 0.2 8.37 and 8.4 percent per annum

Rental expenses - - 0.6 0.6 Contract price

Services expenses - - 1.9 1.9 Contract price

Commission expenses - - 1.9 3.5 Contract price

Management expenses - - 2.3 1.9 Contract price

Transactions with related companies      

Rental income 1.9 1.9 1.5 1.6 Contract price 

Service income 0.5 0.4 - - Contract price 

118



รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2558  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

   

20 

As at 31 December 2015 and 2014, the balances of the accounts between the Company 

and those related companies are as follows: 

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated  

financial statements 

Separate 

financial statements 

2015 2014 2015 2014

Trade and other receivables-related parties (Note 9)     

Subsidiary - - 658 88 

Others 6 6 - - 

Total trade and other receivables - related parties 6 6 658 88 

Trade and other payables-related parties (Note 18)     

Major shareholder 642 4,048 642 3,852 

Subsidiary - - 102 1,170 

Others 457 285 - - 

Total trade and other payables - related parties 1,099 4,333 744 5,022 

Unearned leasehold compensation     

Related company (common shareholder of a related 

company) - 1,000 - 1,000 

Short-term loan to a subsidiary

As at 31 December 2015 and 2014, the balance of short-term loan between the Company 

and its subsidiary and the movements during the year are as follows: 

(Unit: Thousand Baht) 

 Separate financial statements

 

Balance as at  

31 December 2014 

Increase during 

the year 

Decrease during 

the year 

Balance as at  

31 December 2015 

Short-term loan to a subsidiary     

Pure Sammakorn Development 

Co., Ltd.  12,000 8,000 (4,000) 16,000 

This loan carries interest rate at 8.37 and 8.4 percent per annum. The repayment of this 

loan is on May 2016, November 2016 and December 2016. 
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Short-term loan from a related company

As at 31 December 2015 and 2014, the balance of short-term loan between the subsidiary 

and the related company and the movements during the year are as follows: 

 (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial statements

 

Balance as at  

31 December 2014 

Increase during  

the year 

Balance as at  

31 December 2015 

Short-term loan from a related company    

RPCG Public Company Limited  

   (major shareholder) 8,000 (8,000) - 

This loan carries interest rate at 3.5 percent per annum. During the current year, the 

subsidiary already repaid such loan in full. 

Directors and management’s benefits

During the years ended 31 December 2015 and 2014, the Company and its subsidiaries 

had employee benefit expenses of their directors and management as below. 

(Unit: Million Baht)

Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

2015 2014 2015 2014

Short-term employee benefits 14.6 12.1 8.4 7.3 

Post-employment benefits 1.8 1.5 1.3 1.2 

Total 16.4 13.6 9.7 8.5 

7. Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalents consists of the following. 

 (Unit: Thousand Baht) 

Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements

31 December 

2015 

31 December 

2014 

31 December 

2015 

31 December 

2014 

Cash 4,789 589 4,682 412 

Bank deposits  18,086 19,644 16,544 16,744 

Total 22,875 20,233 21,226 17,156 

As at 31 December 2015, bank deposits carried interests at the rate of 0.10 - 0.38 percent 

per annum (2014: 0.13 - 0.50 percent per annum). 
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8. Current investment 

Current investment as at 31 December 2015 represent investment in unit trusts in open-
ended fund which presented at fair value of Baht 200 million (2014: Baht 23 million). The 
fair value of investment in those unit trusts are fair value at level 2. 

9. Trade and other receivables 

 As at the dates of the statements of financial position, the balances of trade accounts 
receivable aged on the basis of due dates and the balances of other receivables were 
summarised below. 

(Unit: Thousand Baht) 

Consolidated  

financial statements 

Separate 

financial statements 

31 December 

2015 

31 December 

2014 

31 December 

2015 

31 December 

2014 

Trade receivables - related parties     

Aged on the basis of due dates     

Past due     

Up to 3 months 6 6 - - 

Total trade receivables - related parties - net 6 6 - - 

Trade receivables - unrelated parties     

Aged on the basis of due dates     

Past due     

Up to 3 months 8,044 7,812 145 - 

3 - 6 months 1,516 955 - - 

6 - 12 months 2,354 125 - - 

Over 12 months 1,079 396 - - 

Total 12,993 9,288 145 - 

Less: Allowance for doubtful debts (340) (457) - - 

Total trade receivables - unrelated parties - net 12,653 8,831 145 - 

Total trade receivable - net 12,659 8,837 145 - 

Other receivables     

Accrued income - related parties - - 658 88 

Accrued income - unrelated parties 47,071 42,470 45,845 41,297 

Advances 1,000 2,150 1,000 2,041 

Other receivables 3,044 1,172 2,980 957 

Total  51,115 45,792 50,483 44,295 

Less: Allowance for doubtful debts (34,414) (24,588) (34,414) (24,588) 

Total other receivables - net 16,701 21,204 16,069 19,707 

Total trade and other receivables 29,360 30,041 16,214 19,707 
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10.  Project development costs 

(Unit: Thousand Baht) 

Consolidated  

financial statements 

Separate 

financial statements 

31 December 

2015 

31 December 

2014 

31 December 

2015 

31 December 

2014 

Land and construction developed 533,654 - 533,654 - 

Land and construction under 

development 681,069 1,521,323 681,069 1,521,323 

Total 1,214,723 1,521,323 1,214,723 1,521,323 

(Unit: Thousand Baht) 

Consolidated  

financial statements 

Separate 

financial statements 

31 December 

2015 

31 December 

2014 

31 December 

2015 

31 December 

2014 

Land 372,100 494,543 372,100 494,543 

Construction cost 823,579 975,487 823,579 975,487

Capitalised interest 10,642 31,625 10,642 31,625

Other 8,402 19,668 8,402 19,874

Total 1,214,723 1,521,323 1,214,723 1,521,529

During the year, the Company included borrowing costs in project development costs. 
These were determined by applying capitalisation rates which are the weighted average of 
the financial charges on total borrowings during the years as follows: 

Consolidated  

financial statements 

2015 2014

Borrowing costs included in costs of property development 

projects for sales (Million Baht) 11 10 

Capitalisation rates (Percent) 5 6 

The Company has mortgaged its land and constructions thereon in the projects of Baht 
1,206 million (2014: Baht 1,511 million) to secure long-term loans from financial institutions. 
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11. Land held for development  

(Unit: Thousand Baht) 
Consolidated  

financial statements 
Separate 

financial statements 

Project 
31 December 

2015 
31 December 

2014 
31 December 

2015 
31 December 

2014 

Cost 1,411,513 968,305 1,411,513 968,305 
Less: Provision for diminution in value of 

 project (1,633) (1,633) (1,633) (1,633) 

Total 1,409,880 966,672 1,409,880 966,672 

 *Capitalisation rates: 4 percent per annum

As at 31 December 2015, the Company has mortgaged its land held for development of 
Baht 1,276 million (31 December 2014: Baht 832 million) to secure short-term and           
long-term loans from financial institutions and guarantee aval to promissory notes of land 
payables by financial institution. 

12. Investment in subsidiaries

Investment in subsidiaries as presented in the separate financial statements was detailed 
below; 

  (Unit: Thousand Baht) 

Company’s name Paid-up capital Percentage of shareholding Costs 

31 December 

2015 

31 December 

2014 

31 December 

2015 

31 December 

2014 

31 December 

2015 

31 December 

2014 

  Percent Percent   

Pure Sammakorn Development Co., Ltd. 260,000 260,000 55.87 55.87 145,250 145,250 

PRO Cube Venture Co., Ltd. 500 500 100.00 100.00 500 500 

Total investment in subsidiaries     145,750 145,750 

13. Investment in a related company 

The Company holds 19 percent of the ordinary shares of Premier Sammakorn Co., Ltd., 
which has a registered capital of Baht 40 million (fully paid-up) and is engaged in real estate 
rental. Because this company has suffered recurring operating losses, the Company has 
recorded full provision for impairment of this investment. 

The balances of investment in related company were consisted of the following: 

(Unit: Thousand Baht) 

Consolidated financial statements Separate financial statements 

31 December 

2015 

31 December 

2014 

31 December 

2015 

31 December 

2014 

Cost of investment in a related company 7,600 7,600 7,600 7,600 

Less: Allowance for loss on impairment (7,600) (7,600) (7,600) (7,600) 

Carrying amounts of investment in                          

a related company - net - - - - 
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14. Investment properties 

The net book value of investment properties as at 31 December 2015 and 2014 is 

presented below. 

(Unit: Thousand Baht) 

Consolidated financial statements 
Separate financial 

statements 

 Land for lease Building for rent Total Land for lease 

31 December 2014     

Cost 306,359 560,233 866,592 306,359 

Less: Accumulated depreciation - (93,706) (93,706)    - 

Net book value 306,359 466,527 772,886 306,359 

    

31 December 2015     

Cost 306,359 559182 865,541 306,359 

Less: Accumulated depreciation - (115,829) (115,829) - 

Net book value 306,359 443,353 749,712 306,359 

The fair value of the investment properties as at 31 December 2015 and 2014 stated below:  

  (Unit: Thousand Baht) 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

2015 2014 2015 2014

The fair value of the investment properties 1,318,392 1,345,192 734,092 734,092 

Investment properties consisted of land for lease and building for rent. The fair value of the 

land for lease has been determined based on market prices in accordance with the 

appraisal value announced by the Treasury Department. The fair value of the building for 

rent has been determined based on valuations performed by an accredited independent 

valuer by using the income approach. The main assumptions used in the valuation are 

discount rate, long-term vacancy rate and long-term growth in real rental rates. The fair 

value of the investment properties are fair value at level 3. 

The Company and its subsidiaries have mortgaged their investment properties with a total 
net book value as at 31 December 2015 of Baht 535 million (2014: Baht 557 million) as 
collateral for the facilities of bank overdrafts and short-term and long-term loans from 
financial institutions (the Company only: Baht 92million (2014: 92 million)). 
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15. Plant and equipment 

   (Unit: Thousand Baht) 

Consolidated financial statements 

 Buildings and 

building 

improvement 

Equipment  

and tools 

Motor 

vehicles 

Assets under 

construction Total 

Cost:      

1 January 2014  163,591   93,138  9,486   500   266,715  

Additions  456   6,306 -  5,895  12,657  

Disposals/ write-off  (84)  (1,160) -  -     (1,244) 

Transfers in (out)  6,089  239  -  (6,328) -  

31 December 2014  170,052  98,523   9,486  67  278,128  

Additions 295 4,179 2,492 10,865 17,831 

Disposals/ write-off (9,428) (9,298) - (2,361) (21,087) 

Transfers in (out) 3,163 338 - (3,501) - 

31 December 2015 164,082 93,742 11,978 5,070 274,872 

Accumulated depreciation:      

1 January 2014  85,336   53,458   9,064  - 147,858 

Depreciation for the year 11,522  12,850   240  - 24,612 

Accumulated depreciation on disposals/ 

write-off  (84)  (875) - -  (959) 

31 December 2014 96,774 65,433   9,304  - 171,511 

Depreciation for the year 11,741 12,236 334 - 24,311 

Accumulated depreciation on disposals/ 

write-off (3,829) (8,440) - - (12,269) 

31 December 2015 104,686 69,229 9,638 - 183,553 

Allowance for impairment loss:      

1 January 2014  17,324  - - -  17,324  

31 December 2014 17,324 - - - 17,324 

31 December 2015 17,324 - - - 17,324 

Net book value:      

1 January 2014  60,931   39,679   422   500   101,533  

31 December 2014  55,954  33,090   182  67  89,293  

31 December 2015 42,072 24,513 2,340 5,070 73,995 

Depreciation for the year:      

2014 (Baht 6.7 million included in costs of rental, and the balance in administrative expenses) 24,612 

2015 (Baht 6.7 million included in costs of rental, and the balance in administrative expenses) 24,311 
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   (Unit: Thousand Baht) 

Separate financial statements 

Buildings and 

building 

improvement 

Equipment  

and tools 

Motor 

vehicles 

Assets under 

construction Total 

Cost:      

1 January 2014  163,591   52,446   9,486   500   226,023  

Additions  456   2,938  -  5,895   9,289  

Disposals/ write-off  (84)  (1,104) - -  (1,188) 

Transfers in (out)  6,089   239  -  (6,328) - 

31 December 2014  170,052   54,519   9,486  67   234,124  

Additions 295 3,500 2,492 10,865 17,152 

Disposals/ write-off (9,428) (8,484) - (2,361) (20,273) 

Transfers in (out) 3,163 338 - (3,501) - 

31 December 2015 164,082 49,873 11,978 5,070 231,003 

Accumulated depreciation:      

1 January 2014  85,336   33,135   9,064  -  127,535  

Depreciation for the year 11,522   6,463   241  - 18,226 

Depreciation on disposals/ write-off  (84)  (851) - -  (935) 

31 December 2014 96,774  38,747   9,305  - 144,826 

Depreciation for the year 11,741 6,241 333 - 18,315 

Depreciation on disposals/ write-off (3,829) (7,701) - - (11,530) 

31 December 2015 104,686 37,287 9,638 - 151,611 

Allowance for impairment loss:      

1 January 2014  17,324  - - -  17,324  

31 December 2014 17,324 - - - 17,324 

31 December 2015 17,324 - - - 17,324 

Net book value:      

1 January 2014  60,931   19,311   422   500   81,164  

31 December 2014  55,954   15,772   181  67   71,974  

31 December 2015 42,072 12,586 2,340 5,070 62,068 

Depreciation for the year:      

2014 (Baht 1.3 million included in costs of rental, and the balance in administrative expenses) 18,226 

2015 (Baht … million included in costs of rental, and the balance in administrative expenses) 18,315 

As at 31 December 2015, certain plant and equipment items have been fully depreciated 

but are still in use. The gross carrying amount before deducting accumulated depreciation 

of those assets amounted to approximately Baht 96.1 million (2014: Baht 74.6 million)                   

(The Company only: Baht 77.2 million (2014: Baht 65.7 million)). 
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16. Income tax 

Income tax expenses for the years ended 31 December 2015 and 2014 are made up as 

follows: 

 (Unit: Thousand Baht) 

Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

2015 2014 2015 2014

Current income tax: 

Current income tax charge 32,182 26,268 32,182 26,268 

Deferred tax:     

Write-off deferred tax assets - 127 - - 

(Increase) decrease in deferred tax asset 2,078 355 639 (1,371) 

Total 2,078 482 639 (1,371) 

Income tax expense reported in the 

statement of comprehensive income 34,260 26,750 32,821 24,897 

The reconciliation between accounting profit and income tax expense is shown below. 

(Unit: Thousand Baht) 

Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

2015 2014 2015 2014

Accounting profit before tax 156,770 129,141 151,713 121,592 

    

Applicable tax rate 20 percent per annum 20 percent per annum 20 percent per annum 20 percent per annum 

Accounting profit before tax 

multiplied by applicable tax rate 31,354 25,828 30,343 24,318 

Write-off deferred tax asset - 127 - - 

Revenue and expenses which could 

not be used in tax calculation 2,906 795 2,478 579 

Income tax expenses reported in 

the statement of comprehensive 

income 34,260 26,750 32,821 24,897 
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As of 31 December 2015 and 2014, the components of deferred tax assets are as follows: 

 (Unit: Thousand Baht) 

Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

2015 2014 2015 2014

Provision for long-term employee benefits  10,816 11,808 10,481 11,546 

Allowance for impairment loss on plant and equipment 3,464 3,465 3,464 3,465 

Provision for establishing the Justice Persons for 

housing estate in the Company’s projects 1,491 1,491 1,491 1,491 

Allowance for doubtful accounts 6,951 5,190 6,883 5,098 

Interest expenses, unclaimed as taxable expenses 1,676 1,717 1,676 1,717 

Taxable loss 4,323 5,961 - - 

Revenue and expense recognitions of                             

real estate business  - 1,318 - 1,318 

Others 175 25 327 327 

Total 28,896 30,975 24,322 24,962 

17. Bank overdraft and short-term loans from financial institution 

 The balances of bank overdraft and short-term loans from financial institution comprise the 
following: 

(Unit: Thousand Baht) 

  Consolidated Separate  

 Interest rate financial statements financial statements 

(percent per annum) 31 December 2015 31 December 2014 31 December 2015 31 December 2014

Bank overdraft MOR 2,474 - - - 

Short-term loans from 

financial institution 4.2 and MLR-1 - 203,347 - 203,347 

 Total  2,474 203,347 - 203,347 

 Bank overdraft and short term loans are secured by investment properties of the Company 

and its subsidiary.  
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18. Trade and other payables 

     (Unit: Thousand Baht)

Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

 31 December 

2015 

31 December 

2014 

31 December 

2015 

31 December 

2014 

Trade payables - unrelated parties 57,032 79,028 51,726 73,357 

Trade payables - related parties 456 225 - - 

Other payables - unrelated parties 3,430 3,359 2,334 136 

Other payables - related parties 1 256 - - 

Accrued expenses - unrelated parties 25,190 22,183 25,004 21,899 

Accrued expenses - related parties 642 3,852 744 5,022 

Accrued interests 28 1,300 - 1,257 

Accrued construction cost 14,486 52,026 14,486 52,026 

Retention for construction 51,830 36,162 50,991 34,684 

Total trade and other payables  153,095 198,391 145,285 188,381 

19. Short-term loans from other parties 

The balances represent bills of exchange which carry interest at rates of 3.30 - 3.50 

percent per annum and have no collateral. 

20.  Long-term loans 

The balances of long-term loans from financial institutions account as at 31 December 
2015 and 2014 were summarised below. 

(Unit: Thousand Baht) 

Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

2015 2014 2015 2014

The Company:     

Sammakorn Public Company Limted 426,579 382,593 426,579 382,593 

Subsidiaries     

Pure Sammakorn Development Co., Ltd. 205,078 236,232 - - 

Total long-term loans 631,657 618,825 426,579 382,593 

Less: Current portion (261,617) (92,241) (227,038) (62,950) 

Total long-term loans - net current portion 370,040 526,584 199,541 319,643 
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The Company 

As at 31 December 2015, the Company’s long-term loans from financial institutions 

comprise credit facilities from local banks totaling Baht 1,268 million (2014: Baht 957 

million) under numerous agreements. Most of these loans carried interest at MLR minus 

certain rate, as stipulated in the agreements. The loans principal and their interest are to be 

paid in monthly basis or when the Company release mortgaged the Company’s land and 

construction or condominium units to its customers. Full settlement of these loans is to be 

made within May 2016 to November 2019 (2014: May 2015 to January 2017). 

 Subsidiaries 

 As at 31 December 2015, the subsidiaries’ long-term loans from financial institutions 

comprise credit facilities from local banks totaling Baht 320 million (2014: Baht 320 million) 

under numerous agreements. Most of these loans carried interest at MLR minus certain 

rate, as stipulated in the agreements. The loans principal and their interest are to be paid in 

monthly basis. Full settlement of these loans is to be made within March 2021 to October 

2022 (2014: March 2021 to October 2022). 

The Company has mortgaged its investment properties, land and construction projects as 

collateral for its loans. 

Long-term loans of a subsidiary are secured by the pledge of its land leasehold rights and 

the mortgage of the construction in its projects. 

The majority of loan agreements of the Company and its subsidiaries contain covenants 

such as maintenance of certain debt-to-equity ratio. 

As at 31 December 2015, the long-term credit facilities of the Company which have not yet 

been drawn down amounted to Baht 340 million. 
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21. Provision for long-term employee benefits  

Provision for long-term employee benefits as at 31 December 2015 and 2014, which is 

compensations on employees’ retirement, was as follows: 

 (Unit: Thousand Baht) 

Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

2015 2014 2015 2014

Defined benefit obligation at beginning of year 59,038 61,712 57,730 60,748 

Current service cost  4,742 4,763 4,464 4,495 

Interest cost  2,383 2,340 2,293 2,264 

Benefits paid during the year (12,080) (9,777) (12,080) (9,777) 

Provisions for long-term employee benefits        

at end of year 54,083 59,038 52,407 57,730 

Line items in profit or loss under which long-term employee benefit expenses are 

recognised are as follows: 

 (Unit: Thousand Baht) 

Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

2015 2014 2015 2014

Cost of sales 74 70 - 4,495 

Selling and administrative expenses 7,051 7,033 6,757 2,264 

Total expenses recognised in profit or loss 7,125 7,103 6,757 6,759 

 The Company and its subsidiaries expect to pay Baht 3 million of long-term employee benefits 

during the next year (Separate financial statements: Baht 3 million) (2014: Baht 12 million, 

separate financial statements: Baht 12 million). 

 As at 31 December 2015, the weighted average duration of the liabilities for long-term employee 

benefit is 10.7 - 11.8 years (Separate financial statements: 10.7 years) (2014: 10.7 - 11.8 years, 

separate financial statements: 10.7 years).  
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Significant actuarial assumptions are summarised below: 

Consolidated  

financial statements 

Separate 

financial statements 

2015 2014 2015 2014 

(% per annum) (% per annum) (% per annum) (% per annum) 

Discount rate 3.7 - 4.0 3.7 - 4.0 3.7 3.7 

Future salary increase rate 3.0 - 6.0 3.0 - 6.0 3.0 - 6.0 3.0 - 6.0 

Staff turnover rate 0.0 - 29.0 0.0 - 29.0 0.0 - 29.0 0.0 - 29.0 

 The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the 

long-term employee benefit obligation as at 31 December 2015 are summarised below: 

  (Unit: Million Baht)
 Consolidated financial statements Separate financial statements 

Increase 0.5 - 1% Decrease 0.5 - 1% Increase 0.5 - 1% Decrease 0.5 - 1% 

Discount rate (5) 6 (5) 6 

22. Statutory reserve 

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is 
required to set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net profit after deducting 
accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the 
registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution. 

23. Expenses by nature 

Significant expenses by nature are as follows: 

 (Unit: Thousand Baht) 

Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

2015 2014 2015 2014

Costs of land 329,678 242,003 329,678 242,003 

Construction costs 516,362 334,186 516,362 334,186 

Salaries and wages and other employee 

benefits 115,145 103,190 95,382 85,352 

Depreciation 46,544 46,593 18,315 18,226 

Advertising and promotion expenses 71,060 54,954 68,664 51,798 

Specific business tax  41,369 29,812 41,369 29,812 

Other fees 14,224 10,560 13,918 10,256 

Security service expenses 50,184 51,190 42,373 43,434 
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24. Earnings per share 

 Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to equity 

holders of the Company (excluding other comprehensive income) by the weighted average 

number of ordinary shares in issue during the year.

 The following table sets forth the computation of basic earnings per share for the years 

ended 31 December 2015 and 2014. 

Consolidated financial statements 

Profit for the year 

Weighted average  number 

of ordinary shares Earnings per share 

2015 2014 2015 2014 2015 2014

(Thousand (Thousand (Thousand (Thousand (Baht) (Baht) 

Baht) Baht) shares) shares)   

Basic earnings per share       

 Profit attributable to equity 

holders of the parent 121,656 99,898 589,410 589,410 0.21 0.17 

Separate financial statements 

Profit for the year 

Weighted average  number 

of ordinary shares Earnings per share 

2015 2014 2015 2014 2015 2014

(Thousand (Thousand (Thousand (Thousand (Baht) (Baht) 

Baht) Baht) shares) shares)   

Basic earnings per share       

 Profit attributable to equity 

holders of the parent 118,892 96,695 589,410 589,410 0.20 0.16 
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25. Financial information by segment 

 The following table presents revenue and profit information regarding the Company and its 

subsidiaries’ operating segments for the year ended 31 December 2015 and 2014 which is 

provided to the Board of Directors of the group, who is the chief operating decision maker of 

the Company and its subsidiaries. 

(Unit: Million Baht) 

Consolidated financial statements 

Sales of land and 

house segment Rental segment Service segment 

Elimination of 

inter-segment 

revenues Total 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Revenues from external customers 1,253 903 82 77 155 152 - - 1,489 1,132 

Inter-segment revenues - - 7 7 1 2 (8) (9) - - 

Total revenues 1,253 903 89 84 156 154 (8) (9) 1,490 1,132 

Segment income 351 319 56 53 7 4   414 376 

Unallocated income and expenses           

Other income         19 18 

Selling expenses         (84) (97) 

Administrative expenses         (157) (128) 

Finance cost         (35) (40) 

Corporate income tax         (34) (27) 

Non-controlling interests of the 

subsidiaries         (1) (2) 

Profit for the year attributable to 

equity holders of the Company         122 100 

The following table presents segment assets of the Company and its subsidiaries’ operating 

segments as at 31 December 2015 and 2014. 

(Unit: Million Baht) 

 Sales of land and 

house segment Rental segment Service segment Consolidation 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Trade and other receivable 4 - 14 10 11 20 29 30 

Project development costs 1,215 1,521 - - - - 1,215 1,521 

Advance for land acquisition - 41 - - - - - 41 

Land held for development 1,410 967 - - - - 1,410 967 

Investment properties - - 750 773 - - 750 773 

Plant and equipment 62 72 12 17 - - 74 89 

Other assets - - - - - - 271 131 

Total assets        3,749 3,552 

Transfer prices between business segments are as set out in Note 6 to the financial 

statements. 
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Geographic information  

The Company and its subsidiaries operate in Thailand only. As a result, all the revenues 
and assets as reflected in these financial statements pertain exclusively to this 
geographical reportable segment. 

Major customers 

For the year 2015 and 2014, the Company and its subsidiaries have no major customer 
with revenue of 10 percent or more of an entity’s revenues.

26. Provident fund 

The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance 

with the Provident Fund Act B.E. 2530. Both employees and the Company contribute to the 

fund monthly at the rate of 5 percent of basic salary. The fund, which is managed by 

Bangkok Bank Public Company Limited, will be paid to employees upon termination in 

accordance with the fund rules. During the year 2015, the Company contributed Baht 3.6 

million (2014: Baht 3.1 million) (the Company only: Baht 2.8 million (2014: Baht 2.5 million)) 

to the fund. 

27. Dividend payment 

On 2 April 2015, the Annual General Meeting of the shareholders passed a resolution to 

pay dividends in respect of the 2014 operating results to the holders of its 589.4 million 

shares, at a rate of Baht 0.15 per share. Dividends totaling Baht 88.4 million were paid on 

30 April 2015. 

On 3 April 2014, the Annual General Meeting of the shareholders passed a resolution to 

pay dividends in respect of the 2013 operating results to the holders of its 589.4 million 

shares, at a rate of Baht 0.07 per share. Dividends totaling Baht 41.3 million were paid on 2 

May 2014. 

28. Commitment and contingent liabilities 

28.1 Guarantees  

 As at 31 December 2015, the Company and its subsidiaries had outstanding letters of 

guarantee for a total of Baht 193 million (2014: Baht 116 million) (the Company only: Baht 

190 million (2014: Baht 114 million)) issued by banks to guarantee electricity use and utility 

systems in the projects of the Company and its subsidiaries. 
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28.2 Obligations and commitments to complete projects on hand 

 As at 31 December 2015, the Company had commitments to complete its projects on hand 
as below: 

a) The Company had outstanding commitments totaling approximately Baht 109 million in 
respect of survey, design and construction agreements in relation of the Company’s 
projects (2014: Baht 348 million). 

b) The Company had outstanding commitments amounting to Baht 4 million in respect of 
its obligations to develop land and to construct houses which contracts have been 
executed to completion (2014: Baht 526 million). 

28.3 Operating lease commitments 

The Company and its subsidiaries have entered into several lease agreements in respect of 
the advertising billboard, office building space, motor vehicles and equipment. The terms of the 
agreements are generally between 1 and 5 years. Operating lease agreements are             
non-cancelable. 

As at 31 December 2015, future minimum lease payments required under these non-
cancellable operating leases contracts were as follow: 

(Unit: Million Baht)

Consolidated                          

financial statements 

Separate                         

financial statements 

As at 31 December  As at 31 December  

 2015 2014 2015 2014
Payable within:     

In up to 1 year 4.5 4.5 3.5 3.7 

In over 1 and up to 5 years 1.1 2.0 1.1 1.0 

The Company and its subsidiary entered into the non-cancellable operating lease agreements 
in respect of land and the area in its community mall. As at 31 December 2015 and 2014, 
future minimum lease payments of the Company and its subsidiary expected to be received 
under these operating leases agreements are as follows. 

(Unit: Million Baht)

Consolidated                          

financial statements 

Separate                         

financial statements 

As at 31 December  As at 31 December  

 2015 2014 2015 2014

Receivable within:     

In up to 1 year 81 67 53 40 

In over 1 and up to 5 years 27 19 9 - 

Up to 5 years 52 - 47 - 
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28.4 Service commitments 

 As at 31 December 2015, the Company and its subsidiaries have outstanding commitments 

within 1 year amounting to Baht 20.6 million (2014: Baht 24.3 million) in respect of service 

agreements related to cleaning services, security services and advertising expenses (the 

Company only: Baht 16.2 million (2014: Baht 20.3 million)). 

28.5 Other commitments 

 There were 11 houses which the Company had sold in 2006 for which the home buyers 

had obtained mortgage loans from a commercial bank to fund their purchases. Since the 

houses are located outside the area covered by a land development license, the bank 

requires that the Company provided it with undertakings to buy the houses back from the 

home buyers in the event they default on payment of their debts or their access is blocked. 

The buyback price is the higher of the market value of the house and the home buyer's 

outstanding debt to the bank. As at 31 December 2015, the home buyers’ outstanding 

debts totaled Baht 12.7 million (2014: Baht 17.8 million). 

29. Financial instruments 

29.1 Financial risk management 

Financial instruments of the Company and its subsidairies as defined under Thai 

Accounting Standard No.107 “Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, 

principally comprise cash and cash equivalents, trade and other receivables, short-term 

loans from financial institution, short-term loan from related company and other parties, and 

long-term loans. The financial risks associated with these financial instruments and how 

they are managed is described below. 

Credit risk 

The Company and its subsidiaries are exposed to credit risk primarily with respect to trade 

and other receivable. The Company and its subsidiaries manage the risk by adopting 

appropriate credit control policies and procedures and therefore do not expect to incur 

material financial losses. In addition, the Company and its subsidiaries do not have high 

concentration of credit risk since they have a large customer base. The maximum exposure 

to credit risk is limited to the carrying amounts of trade accounts receivable and other 

receivables as stated in the statement of financial position. 
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Interest rate risk 

The Company and its subsidiary’s exposure to interest rate risk relates primarily to its cash 

and cash equivalents, bank overdrafts and short-term loans from financial institutions,    

short-term loan from related company and other parties, and long-term loans. However, 

most of the financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates 

which are close to the market rate.  

Significant financial assets and liabilities bearing interest as at 31 December 2015 and 2014 
classified by type of interest rates are summarised in the table below.  

As at 31 December 2015 

Consolidated financial statements 

Fixed  interest rates Floating  

within 1 year interest rate Total Interest rate 

Million Baht Percent per annum 

Financial Assets     

Cash and cash equivalents  - 23 23 0.1 - 0.5 

Financial liabilities     

Short-term loans from financial 

institution - 2 2 MOR 

Short-term loan from other parties 394 - 394 3.3 - 3.5 

Long-term loans - 632 632 MLR - 0.75 to MLR - 1.85 

As at 31 December 2014 

Consolidated financial statements 

Fixed  interest rates Floating  

within 1 year interest rate Total Interest rate 

Million Baht Percent per annum 

Financial Assets     

Cash and cash equivalents  - 20 20 0.1 - 0.5 

Financial liabilities     

Short-term loans from financial 

institution 203 - 203 4.2 to MLR-1.0 

Short-term loan from a related 

company 8 - 8 3.5 

Long-term loans - 619 619 MLR - 0.5 to MLR - 1.0 
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As at 31 December 2015 

Separate financial statements 

Fixed  interest rates Floating  

within 1 year interest rate Total Interest rate 

Million Baht Percent per annum 

Financial Assets     

Cash and cash equivalents  - 21 21 0.1 - 0.5 

Short-term loan to a subsidiary     

Financial liabilities 16 - 16 8.37 - 8.40 

Short-term loans from other parties 394 - 394 3.3 - 3.5 

Long-term loans - 427 427 MLR - 0.75 to MLR - 1.0 

As at 31 December 2014 

Separate financial statements 

Fixed  interest rates Floating  

within 1 year interest rate Total Interest rate 

Million Baht Percent per annum 

Financial Assets     

Cash and cash equivalents  - 17 17 0.1 - 0.5 

Short-term loan to a subsidiary 12 - 12 8.4 

Financial liabilities     

Short-term loans from financial 

institution 203 - 203 4.2 - 5.75 

Long-term loans - 383 383 MLR - 0.75 to MLR - 1.0 

Foreign currency risk 

The Company and its subsidiary consider themselves not to be exposed to foreign currency 

risk because the financial transactions are in Baht currency. 

29.2 Fair values of financial instruments 

Since the majority of the Company’s financial instruments are short-term in nature or bear 

floating interest rates, their fair value is not expected to be materially different from the 

amounts presented in statement of financial position.  
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30. Capital management 

The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has an 

appropriate financial structure and preserves the ability to continue its business as a going 

concern.  

The Group manages its capital position with reference to its debt-to-equity ratio. As at        

31 December 2015, the Group's debt-to-equity ratio was 0.6:1 (2014: 0.5:1) and the 

Company's was 0.5:1 (2014: 0.4:1). 

31. Subsequent event 

On 16 February 2016, the meeting of the Board of Directors of the Company No. 1/2559 

passed a resolution approving the payment of dividend from the 2015 income to the 

Company’s shareholders at Baht 0.12 per share or a total dividend of approximately Baht 

70.7 million. The payment of dividend will later be proposed for approval in the annual 

general meeting of the Company’s shareholders. 

32. Approval of financial statements 

These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors 

on 16 February 2016. 
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