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 ส่วนที ่1  :  ข้อมูลสรุปบริษทั  (Executive Summary) 

 
       บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัฯท่ีดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
ส่วนใหญ่เป็นบา้นจดัสรร เร่ิมทาํโครงการมาตั้งแต่ปี 2517 โดยการซ้ือท่ีดินแปลงใหญ่มาจดัวางผงัแบ่งแปลง
ยอ่ย ถมดิน และจดัทาํสาธารณูปโภคตามมาตรฐานของกฎหมายจดัสรร แลว้นาํมาก่อสร้างบา้นขายพร้อมท่ีดิน
ในระดบัราคาท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย โดยเนน้ตลาดสาํหรับผูมี้รายไดร้ะดบัปาน
กลางข้ึนไปจนถึงระดบัค่อนขา้งสูง  บริษทัฯมีนโยบายในการดาํเนินงานตามหลกับรรษทัภิบาล ซ่ึงบริษทัฯให้
ความสาํคญัและไดป้ฏิบติัตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์กาํหนดไว ้ในรอบ 3 ปีท่ี ผา่นมา บริษทัฯไดรั้บการ
จดัอบัดบัจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั (IOD) ใหเ้ป็นบริษทัท่ีมีการกาํกบัดูแลกิจการในระดบัดีมาก   
เป็นปีท่ี 4 และไดรั้บคะแนนการประเมินคุณภาพจากการประชุมผูถื้อหุน้ อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม   มาอยา่งต่อเน่ือง  
 บริษทัฯมีจุดเด่นในการพฒันาโครงการ โดยเลือกท่ีดินท่ีจะพฒันาโครงการท่ีติดถนนใหญ่ การคมนาคม
สะดวกและสภาพสงัคมท่ีดี และส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติ และเนน้การออกแบบบา้นอยา่งพิถีพิถนั ถ่ายทอด
แนวคิด “เราไม่เพยีงสร้างบ้าน แต่เราสร้างสังคม”  เพราะตลอดเวลากวา่ 40 ปีท่ีผา่นมา เราเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงวา่ 
“บ้าน” ไม่ใช่แค่ท่ีอยูอ่าศยั แต่คือท่ีสาํหรับพกัผอ่นและพกัพิงอนัแสนอบอุ่นสาํหรับทุกคนในครอบครัว ซ่ึง 
บริษทฯไดมี้การพฒันาแบบบา้นใหมี้ความทนัสมยั สวยงาม ตอบสนองตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ส่วน
ใหญ่  และเหมาะสมกบัสภาพสังคมทั้งในปัจจุบนั และอนาคต  

 ปัจจุบนับริษทัฯมีโครงการบา้นจดัสรรอยู ่ 9 โครงการ เป็นโครงการสร้างบา้นเด่ียวขายพร้อมท่ีดิน 
ระดบัราคาขายแตกต่างกนัไปตามทาํเลท่ีตั้ง  โดยมีรายละเอียดราคาขายดงัน้ี  
 

โครงการสัมมากร ระดับราคาปานกลาง 
(ล้านบาท) 

ระดับราคาค่อนข้างสูง 
(ล้านบาท) 

มีนบุรี 1 , มีนบุรี 2 , นิมิตใหม่, รังสิตคลอง 7,  2-4  

รังสิตคลอง 2, ราชพฤกษ,์  รามคาํแหง 3-5  

นครอินทร์  5-8 

Aqua Divina by Sammakorn  5-18 

  บริษทัฯไดเ้ปิดขายโครงการ Aqua Divina by Sammakorn ซ่ึงเป็นโครงการล่าสุด ดว้ยแบบบา้นท่ี
ทนัสมยั ทั้งแบบ Modern และ Contemporary พร้อมฟังกช์ัน่ครบครันเพ่ือตอบสนองวิถีชีวิตไทย อาทิ มี
หอ้งนอนชั้นล่างสาํหรับผูสู้งอาย ุอยูใ่นทาํเลท่ีสะดวกใกลเ้มือง แต่บรรยากาศผอ่นคลาย ดว้ยสวนสวย และ
ทะเลสาปใส เนน้ความสงบร่มร่ืน แต่พร่ังพร้อมดว้ยเทคโนโลย ีรองรับชีวิตทนัสมยัทั้งอินเตอร์เน็ตความเร็ว

สูง VoIP,เคเบิลทีวี ภายใตแ้นวคิดความสมดุลแห่งชีวิต  “Balance your life”  เนน้ความเป็นธรรมชาติ 
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ผสมผสานการดาํเนินชีวิตของคนร่วมสมยั และคนรุ่นใหม่เขา้ดว้ยกนั   ซ่ึงโครงการน้ี
ไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้ค่อนขา้งดี ทั้งน้ีบริษทัเช่ือมัน่วา่ธุรกิจบา้นจดัสรรของบริษทัฯจะสามารถเติบโต
และประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายไดอ้ยา่งมัน่คง   

บริษัทฯมีผลการดาํเนินงานในรอบปี 2554 ดังนี ้
ผลการดาํเนินงานในปี 2554 เม่ือเทียบกบัปี 2553  สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ มีสินทรัพยร์วม  

2,845.47 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 71.93 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.59  มีหน้ีสินรวม 1,044.54 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 96.92 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.23  ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,800.93 ลา้นบาท ลดลง 24.99  ลา้น
บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ  1.37  

สาํหรับรายไดจ้ากการขายท่ีดินและบา้น มีจาํนวน 594.67 ลา้นบาท ลดลง  124.66 ลา้นบาท คิดเป็น
ลดลงร้อยละ 17.33  รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 42.20 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3.93  ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ      
10.27 รายไดค่้าบริการ 38.24  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2.16 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.99 กาํไรก่อนดอกเบ้ีย
และภาษี (EBIT) 81.02 ลา้นบาท  ลดลง 61.93 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 43.32  กาํไรสุทธิ  20.01 ลา้น
บาท ลดลง 71.33 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 78.09  กาํไรสุทธิต่อหุน้ 0.04 บาท ลดลง 0.16 บาท คิดเป็น
ลดลงร้อยละ 80  
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ส่วนที ่2 : บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ 

1.   ข้อมูลทัว่ไป        

บริษทั : บริษทั  สมัมากร จาํกดั  (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ / รอบปีบญัชี : พฒันาอสังหาริมทรัพย ์/  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม  
ทุนจดทะเบียนหุน้สามญั : 530  ลา้นบาท   ทุนชาํระแลว้  450  ลา้นบาท   (ราคาหุน้ละ 1 บาท) 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 195 ถนนพญาไท  แขวงปทุมวนั  เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร 
10330  
เลขทะเบียนบริษทั : เลขท่ี บมจ. 290   
โทรศพัท ์ : (02) 255-5740-49 
โทรสาร : (02) 255-2806 

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

ทีต่ั้งสํานักงานขาย  : โครงการของสัมมากร 

หมู่บา้นสมัมากร : โครงการ Aquq Divina 

ท่ีตั้งสาํนกังาน  เลขท่ี 99/126 ซอยรามคาํแหง 94  ถนนรามคาํแหง  แขวงสะพาน
สูง                 เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร โทร.  0 2373 
2999     

 : โครงการรามคําแหง 

ท่ีตั้งสาํนกังาน  เลขท่ี 444/2  ซอยรามคาํแหง 162/1  ถนนรามคาํแหง  แขวง
สะพานสูง             เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร โทร.  0 2540 
1777   

 : โครงการราชพฤกษ์ 

ท่ีตั้งสาํนกังาน  เลขท่ี 63 หมู่ท่ี 1 ถนนราชพฤกษ ์ ตาํบลออ้มเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี โทร.  0 2924 3668   

 : โครงการนครอนิทร์ 

ท่ีตั้งสาํนกังาน  เลขท่ี 11/20 หมู่ท่ี 5 ถนนนครอินทร์  ตาํบลบางขนุกอง  อาํเภอบาง
กรวย  จงัหวดันนทบุรี โทร.  0 2459 5614-5   

 : โครงการนิมิตใหม่ 

ท่ีตั้งสาํนกังาน  เลขท่ี 49/4  ซอยนิมิตใหม่ 34  ถนนนิมิตใหม่  แขวงสามวา
ตะวนัออก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร โทร.  0 2915 
6700-1   

 : โครงการมนีบุรี 

ท่ีตั้งสาํนกังาน  เลขท่ี 83/6 หมู่ท่ี 2  ถนนสามวา  แขวงบางชนั  เขตคลองสามวา  
กรุงเทพมหานคร โทร.  0 2956 8382-3   

 : โครงการรังสิตคลอง 2 
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ท่ีตั้งสาํนกังาน  เลขท่ี 6 ซอยรังสิต-นครนายก 63 ซอย 1 
ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี โทร.  0 2966 
0922-3   

 : โครงการรังสิตคลอง 7 

ท่ีตั้งสาํนกังาน  เลขท่ี 130/333  หมู่ท่ี 1  ถนนรังสิต-นครนายก ตาํบลลาํผกักดู 
อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี โทร.  0 2957 0930-1   

 

 : โครงการบางกะปิ 

ท่ีตั้งสาํนกังาน : 65 หมู่ท่ี 3 ซอยหมู่บา้นสมัมากร ถนนรามคาํแหง  แขวงสะพานสูง                    
เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร  โทร.  0 2373 9321, 24   

บริษทัย่อย  

 บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน)  ร่วมทุน กบั  บริษทั ระยองเพยีวริฟายดเ์ออร์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัยอ่ย : บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  

ประเภทธุรกิจ  ศนูยก์ารคา้ใหเ้ช่า (Community mall) ภายใตแ้บรนด ์ “Pure 
Place” 

 ท่ีตั้งสาํนกังาน : รามคําแหง  65 หมู่ 3 ถนนรามคาํแหง  แขวงสะพานสูง  
กรุงเทพมหานคร 10240 

    รังสิตคลอง 2  819/1-3 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย ์อ.
ธญับุรี จ.ปทุมธานี 

 โทรศพัท ์: : (02) 372-3323-6 
โทรสาร : (02) 372-3327 

Email address / Website :   www.puresammakorn.co.th 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

บริษทั : บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 ท่ีตั้งสาํนกังาน : อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 เลขท่ี 62 ถนน
รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110   

โทรศพัท ์ : (66) 0 2229-2800, (66) 0 2654-5599 
โทรสาร : (66) 0 2359-1259 

Email address /Website :  contact.tsd@set.or.th , www.tsd.co.th 
 ผู้สอบบัญชี 

บริษทั : แห่งบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

 ท่ีตั้งสาํนกังาน : ชั้น 33 อาคารเลครัชดา  193/136-137  ถนนรัชดาภิเษก  แขวง
คลองเตย            เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110  

โทรศพัท ์ : (66) 0 2264 - 0777, 0 2661 9190 



 
แบบ 56-1 ปี  2554                                                                                                    

หนา้ 5/5 

โทรสาร : (66) 0 2264 - 0789 - 90, 0 2661 9192 
  รายช่ือผู้สอบบัญชี  :  นางสาวศิราภรณ์  เอือ้อนันต์กลุ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่3844

และ/หรือ 
      นายเติมพงษ์  โอปนพนัธ์             ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501  

  นายกฤษดา  เลิศวนา                    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
4958 

สถาบันการเงนิ 

 : ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
 : ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
 : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
 : ธนาคารกสิกรไทย  จาํกดั (มหาชน) 
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    2. ปัจจัยความเส่ียง    (Factors of Risk) 

 
 ความเส่ียงของบริษทั จะอยูใ่น 2 ส่วน  ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากปัจจยัภายในองคก์ร และความเส่ียง

จากปัจจยัภายนอกองคก์ร ทั้งน้ีปัจจยัความเส่ียงภายในองคก์ร เป็นความเส่ียงท่ีคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ
ของบริษทัฯ จะพยายามทาํใหล้ดนอ้ยลงหรือหมดไปใหไ้ดม้ากท่ีสุด ส่วนปัจจยัความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก
องคก์รเป็นความเส่ียงท่ีคณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษทั ตอ้งพยายามกาํหนดนโยบายในการบริหาร
จดัการของบริษทัใหล้ดผลกระทบในทางลบใหไ้ดม้ากท่ีสุด ดงัจะไดก้ล่าวถึงในแต่ละปัจจยัความเส่ียง 
ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจยัความเส่ียงภายในองค์กร 

1. ด้านการเงนิ และสภาพคล่องทางการเงนิ    

  ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนสูง หากเกิดเหตุการณ์ท่ีเหนือความคาดหมาย
อยา่งรุนแรง (Very worst case scenario)   อาจทาํใหเ้กิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินได ้  บริษทัฯจึงถือเป็น
นโยบายท่ีถือปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองเร่ืองการรักษาสภาพคล่อง โดยมุ่งเนน้การลงทุนพฒันาโครงการท่ีมีความ
เส่ียงในระดบัยอมรับได ้ โดยมีความเป็นไปไดข้องโครงการอยูใ่นระดบัสูง  นอกจากน้ีการเตรียมวงเงิน
สินเช่ือหมุนเวียนไว ้กเ็ป็นแนวทางท่ีบริษทัฯไดด้าํเนินการไวด้ว้ยแลว้เช่นกนั อนัจะนาํมาซ่ึงความเช่ือมัน่ในการ
ดาํเนินธุรกิจใหมี้สภาพคล่องอยา่งเพียงพอ เม่ือเกิดเหตุการณ์เหนือความคาดหมายอยา่งรุนแรง 

2. ด้านการตลาดและการขาย    

ถือเป็นหวัใจในการดาํเนินธุรกิจใหป้ระสบความสาํเร็จ  ดงันั้นบริษทัฯจึงมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างตราสินคา้ 
(Brand) ใหเ้ป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน   โดยการสร้างทีมการบริหารจดัการเพ่ือบริการ
ลูกคา้ตั้งแต่ ก่อนการขาย  ระหวา่งการขาย และหลงัการขายอยา่งเป็นระบบ อนัจะนาํมาซ่ึงความเช่ือมัน่ของ
ผูบ้ริโภค  นอกจากน้ีการเปิดช่องทางการตลาดและการขายใหม่ๆ กเ็ป็นส่วนท่ีบริษทัฯสามารถนาํมาใชใ้ห้
เป็นประโยชนไ์ด ้เช่น การตลาดอีเลค็ทรอนิกส์  (E – Marketing), Social media ฯลฯ  

3. ด้านการก่อสร้างและพฒันาโครงการ  

 ซ่ึงถือวา่เป็นส่วนสาํคญัท่ีจะช่วยเสริมใหบ้ริษทัฯประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ด ้
ดงันั้นบริษทัฯจึงเขม้งวดทั้งในเร่ืองของคุณภาพ  เวลา  และตน้ทุน  ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้ อยา่งไร
กต็ามเน่ืองจากดา้นการก่อสร้างและพฒันาโครงการจะมีปัจจยัภายนอกเขา้มามีผลกระทบค่อนขา้งมาก เช่น 
การข้ึนค่าแรงงานขั้นตํ่า การปรับราคาของวสัดุก่อสร้าง  การขาดแคลนแรงงานฝีมือ  เป็นตน้  ดงันั้นบริษทัฯ
จึงใชก้ลยทุธ์ในหลากหลายมิติ  เพ่ือลดปัญหาผลกระทบ เช่น การรวมกลุ่มพนัธมิตรผูป้ระกอบธุรกิจพฒันา 
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อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือจดัหาวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างร่วมกนั  ตลอดจนการแลกเปล่ียนนวตักรรม  เพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้
ท่ีมีคุณภาพดี  ในเวลาท่ีกาํหนด  และตน้ทุนท่ีเหมาะสม 

4. ด้านทรัพยากรบุคคล และการบริหารจดัการ  

 มีคาํกล่าววา่ “ การสรรหาคนด ี  คนเก่ง  น้ันยาก”  แต่การรักษาคนดี คนเก่ง  น้ันยากกว่า”    ดว้ย
วิสยัทศันข์องคณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษทัฯในดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีใหท้ั้งโอกาส
และช่องทางใหพ้นกังานไดแ้สดงความสามารถ ถือเป็นแนวคิดหลกัท่ีจะทาํใหพ้นกังานรู้ถึงคุณค่าของ
ตนเอง และมุ่งมัน่ท่ีจะนาํ องคค์วามรู้มาพฒันาองคก์รใหเ้จริญเติบโตอยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื เป็นการปลูก
จิตสาํนึกความรับผดิชอบต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง (Stakeholder)  รวมทั้งจิตวิญญาณแห่งความเป็นเจา้ของ 
(Entrepreneur spirit)  

ปัจจยัความเส่ียงภายนอกองค์กร 

1. ด้านภาวะเศรษฐกจิ (Economic)    
 คาดหมายวา่ผลพลวงจากการชะลอตวัของปี 2554  เน่ืองจากเหตุการณ์มหาอุทกภยั หากไม่เกิด

เหตุการณ์ เฉกเช่นในปี 2554 แลว้  การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจน่าจะขยายตวัเพ่ิมข้ึนมาก  ความเช่ือมัน่ของ

ผูบ้ริโภคจะฟ้ืนตวัอยา่งแขง็แกร่ง จึงน่าจะเป็นโอกาสของบริษทัฯในการลงทุนพฒันาโครงการเพ่ิมโดยเป็นไป

ตามหลกัการในการศึกษาความเป็นไปไดแ้ละความเส่ียงในการลงทุนอยา่งรอบคอบ 

2. ด้านการเมอืงการปกครอง (Politic)    

ประชาธิปไตยในประเทศไทยยงัคงเป็นปัจจยัท่ีตอ้งคอยเฝ้าระวงั ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล ยงัคง
ตอ้งจบัตาอยา่งใกลชิ้ด อยา่งไรกต็ามสินคา้ประเภทท่ีพกัอาศยัถือเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ียงัคงมีความจาํเป็นใน
การดาํรงชีวิต  ถึงแมว้า่จะเกิดประเดน็ปัญหาทางดา้นการเมือง ความขดัแยง้ของคนในสังคม กเ็ป็นเพียงการ
กระทบดา้นอุปสงคใ์นระยะสั้น การวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการและพยายามลดหรือหลีกเล่ียงปัจจยั
เส่ียงใหไ้ดม้ากท่ีสุด จะเป็นแนวทางหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

3. ด้านสังคมและพฤตกิรรมผู้บริโภค (Social & Consumer behavior)  

 สังคมเมืองในปัจจุบนั และอนาคต ขนาดของครอบครัวจะเลก็ลง การเป็นครอบครัวเด่ียวหรืออยู่
คนเดียวจะมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน จาํนวนผูสู้งอายจุะมีอตัราการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัในอีก 20 ปีขา้งหนา้  (ผูท่ี้
เกิดในยคุ Baby boom จะเขา้สู่ช่วงผูสู้งวยั) การปรับลกัษณะของสินคา้ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ถือเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นอยา่งหลีกเล่ียงมิได ้ ดงันั้นบริษทัฯจึงมุ่งเนน้การเกบ็
ขอ้มูลผูบ้ริโภคในเชิงลึก เพ่ือใหส้ามารถผลิตสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายให้
ไดม้ากท่ีสุด 
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4.   ด้านเทคโนโลยแีละการส่ือสาร (Technology & Communication)  

เป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางวา่เทคโนโลยแีละการส่ือสารทาํใหโ้ลกธุรกิจน้ีแคบลงอยา่งมาก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กิจกรรมดา้นการตลาด ซ่ึงส่งผลใหเ้ขา้ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึนภายใตค่้าใชจ่้ายท่ี
ลดลง ส่วนทางดา้นการก่อสร้างและพฒันาโครงการนั้น เทคโนโลยสีมยัใหม่กมี็ส่วนช่วยใหส้ามารถ
ควบคุมคุณภาพ กาํหนดกรอบเวลา  และบริหารตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

5. ด้านกระแสโลกาภิวฒัน์ (Globalization)   

 ในโลกธุรกิจปัจจุบนั ธุรกิจระหวา่งประเทศ  การลงทุนขา้มชาติ  ถือเป็นเร่ืองใกลต้วัอยา่งยิง่ซ่ึง
เทคโนโลยแีละการส่ือสารทาํใหโ้ลกธุรกิจน้ีแคบลงอยา่งมาก ดงันั้นการปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงถือ
เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดย้าก  และในอนาคตอนัใกลน้ี้การเปิดเสรีดา้นการลงทุนอยา่งเตม็รูปแบบในกลุ่ม AEC 
(ASEAN  Economic Community จาํนวน 10 ประเทศ) ในปี 2558  ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะ
กลายเป็นจุดเปล่ียนคร้ังสาํคญัอีกคร้ังหน่ึงของประเทศไทยในทุกดา้น  ทั้งการคา้สินคา้  การคา้บริการ  การ
เคล่ือนยา้ยการลงทุน  แรงงานและเงินทุน  ซ่ึงตอ้งมีมาตรการระวงัปัจจยัเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน กรณี
หากบริษทัฯไดข้ายสินคา้แก่นกัลงทุนชาวต่างประเทศ เช่น การขายอาคารชุด  การป้องกนัความเส่ียงในกรณี
น้ีไดดี้ท่ีสุดคือ การขายสินคา้หรือบริการเป็นสกลุเงินบาท   เน่ืองเพราะแหล่งใชไ้ปของเงิน (Use of fund) 
ของบริษทัฯในดา้นตน้ทุนส่วนใหญ่อยูใ่นสกลุเงินบาท 

 6. ความเส่ียงเกีย่วกบัการแข่งขนั 

   ธุรกิจจดัสรรบา้นและท่ีดินเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัสูงมาก เพราะมีผูป้ระกอบการในตลาดมาก
ราย แต่ละรายกเ็นน้ท่ีจะเพ่ิมยอดขายและทาํกาํไรใหสู้งข้ึน ทาํใหป้ริมาณการก่อสร้างบา้นมีมากกวา่กาํลงัซ้ือ
บา้นจดัสรรจาํเป็นตอ้งสร้างเป็นการล่วงหนา้ และกวา่จะแลว้เสร็จตอ้งใชเ้วลาหลายเดือน ถา้เกิดภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตวั กาํลงัซ้ือตกลง จะเหลือบา้นในสตอ็คจาํนวนมาก ดงันั้นเพ่ือใหข้ายบา้นไดผู้จ้ดัสรร
จาํเป็นตอ้งลดราคาลง ทาํใหก้ารแข่งขนัยิง่รุนแรงข้ึน ยอดขายโดยรวมจะลดลง  ขณะท่ีตน้ทุนยงัสูงอยู ่ 

 ทางแกไ้ข คือ ตอ้งติดตามสถานการณ์ตลาดบา้นจดัสรรและทิศทางภาวะเศรษฐกิจอยา่งใกลชิ้ด ลด
การปลูกสร้างบา้นล่วงหนา้มิใหมี้จาํนวนมากเกินไป สร้างบา้นคุณภาพ ควบคุมตน้ทุน ลดค่าใชจ่้าย เนน้การ
บริการและเพ่ิมความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ใชก้ารตลาด และสร้างความแตกต่าง  เพ่ือรักษายอดขายวิธีการดงักล่าว
อาจมีผลกระทบต่อกาํไรโดยรวมบา้ง 

7. ความเส่ียงเร่ืองกาํลงัซ้ือลดลง 

  ความเส่ียงดงักล่าวอาจเกิดจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ซ่ึงทาํใหมี้ผลกระทบต่อการส่งออกอยา่ง
มีสาระสาํคญั เม่ือการส่งออกลดลงจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยค่อนขา้งมาก  เพราะการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ 
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พ่ึงพาการส่งออกในอตัราท่ีสูง ทาํใหเ้กิดปัญหาการวา่งงานประกอบกบัมีปัญหารุมเร้าดา้นสงัคม และการเมือง
ค่อนขา้งหนกั  จึงอาจทาํใหผู้บ้ริโภคขาดความเช่ือมัน่และระมดัระวงัเร่ืองการใชจ่้ายมากข้ึน  
 ทางแกไ้ข คือ บริษทัฯตอ้งเนน้สร้างบา้นคุณภาพในราคาท่ีแข่งขนัได ้ โดยใชน้วตักรรมต่างๆ เขา้มา
ช่วยใหม้ากข้ึน ทั้งแบบบา้น วสัดุก่อสร้าง และกระบวนการก่อสร้าง บริษทัฯตอ้งใชก้ารตลาดใหห้ลากหลาย
มากข้ึน เพ่ือกระตุน้ยอดขาย ในขณะท่ียงัมีขอ้ดี คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้งัปรับเพ่ิมข้ึนไม่มาก อาจเป็น
ตวักระตุน้ใหลู้กคา้เร่งซ้ือบา้นได ้ เพราะถา้รอชา้ไปดอกเบ้ียอาจปรับตวัสูงข้ึนอีก ดงันั้นผูซ้ื้อบา้นในปีน้ีกจ็ะ
ยงัไดรั้บผลประโยชน์ อยา่งไรกดี็หากเศรษฐกิจประเทศไทยยงัเติบโตไดดี้จากการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน 
สถานการณ์การเมืองมีความมัน่คงภายหลงัการเลือกตั้งประชาชนจะมีความเช่ือมัน่สูงข้ึน คาดวา่กาํลงัซ้ือน่าจะ
เพ่ิมข้ึนดว้ย ความเส่ียงจะลดลง อยา่งไรกดี็บริษทัฯตอ้งติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด 

 8. ความเส่ียงเกีย่วกบัการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง 

 เม่ือเศรษฐกิจของประเทศเติบโต ความต้องการท่ีอยู่อาศยัจะเพิ่มสูงข้ึน การแข่งขนัในตลาดบ้าน
จดัสรรจะรุนแรงข้ึน ทาํใหเ้กิดปัญหาขาดแคลนผูรั้บเหมา และขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือดียิง่
หายาก ผลท่ีตามมาคือ งานก่อสร้างบา้นเสร็จล่าชา้และไม่ไดคุ้ณภาพ ทาํให้ลูกคา้ไม่พอใจ ยอดขายตกสร้าง
ผลเสียหายแก่บริษทัฯทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

ทางแกไ้ข คือ ตอ้งมีการปรับราคาจา้งเหมาใหเ้หมาะสมตามอตัราตลาดรวมทั้งจดัเกรดผูรั้บเหมา 
เพ่ือสามารถปรับอตัราจา้งพิเศษใหแ้ก่ผูรั้บเหมาฝีมือดี และประการสาํคญัตอ้งใชร้ะบบก่อสร้างก่ึงสาํเร็จรูป
มากข้ึน ทั้งงานโครงสร้าง งานพ้ืน งานโครงหลงัคา และงานก่อฉาบ  เพ่ือลดอตัราการใชแ้รงงานใหน้อ้ยลง 
เป็นวิธีท่ีจะช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงานใหบ้รรเทาลงได ้   
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    3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

  
 3.1   ประวตัคิวามเป็นมา 

  บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน)  ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 จวบจนปัจจุบนัเป็นเวลา  42 ปี  
ดาํเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทจาํหน่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517  ส่วนใหญ่เป็นบา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน  
โดยจนถึงปัจจุบนัไดส่้งมอบบา้นแก่ผูซ้ื้อแลว้กว่า 8,000 หน่วย   นอกจากน้ีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549  บริษทัฯได้
ร่วมทุนในการดาํเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเภทใหเ้ช่า ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้เพียวเพลส (Pure Place 
Community Mall) ซ่ึงมีท่ีตั้งอยูห่นา้โครงการบา้นสัมมากรบางกะปิ, รังสิตคลองสอง และราชพฤกษ ์   อนั
นาํมาซ่ึงการสร้างเครือข่ายชุมชนใหมี้ความสะดวกสบายในการพกัอาศยั และสร้างมูลค่าเพิม่แก่ทรัพยสิ์นท่ี
ลูกคา้ไดซ้ื้อและครอบครองไว ้ สมกบัปณิธานของบริษทัฯท่ีวา่           

       “เราไม่เพยีงสร้างบ้าน  แต่เราสร้างสังคม”   อีกทั้งยงัเป็นการสร้างรายไดใ้นระยะยาวใหมี้ความผนัผวน
นอ้ยลงรวมทั้งส่งเสริมทางการขายบา้นจดัสรรของบริษทัฯอีกทางหน่ึงดว้ย 

 3.2   ภาพรวมการประกอบธุรกจิ  

  โครงสร้างรายไดห้ลกัของบริษทัฯยงัคงมาจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพย ์   โดยในปี พ.ศ. 2554 
บริษทัฯยงัคงมุ่งเนน้พฒันาโครงการท่ีพกัอาศยัเพ่ือจาํหน่ายในแนวราบประเภทบา้นเด่ียวทั้งส้ิน ซ่ึงเป็นการ
พฒันาโครงการในเฟสต่อเน่ืองจากโครงการเดิมท่ีไดด้าํเนินการไวแ้ลว้จาํนวน 9 โครงการ ไดแ้ก่ โครงกา
รอควา ดิวินา  ถนนรามคาํแหง 94, สมัมากร  รามคาํแหง, สมัมากรมีนบุรี 1, สมัมากรมีนบุรี 2, สมัมากร
นิมิตใหม่, สมัมากรรังสิตคลองสอง, สมัมากรรังสิตคลองเจด็, สมัมากรราชพฤกษ,์ สัมมากรนครอินทร์ และ
พฒันาโครงการใหม่อีกหน่ึงแห่ง  ไดแ้ก่ โครงการฟลอร่า ดิวินา  ถนน 345  ราชพฤกษ ์   

3.3 นโยบายการดาํเนินธุรกจิ  

บริษทัฯมีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทจาํหน่ายอยา่งต่อเน่ือง  โดยใน
ปี พ.ศ. 2554 ท่ีผา่นมายงัคงอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดั
นนทบุรี  โดยมีเป้าหมายและนโยบายหลกั ๆ ดงัน้ี  

 •  มุ่งเนน้พฒันาสินคา้ประเภทบา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน ในเฟสต่อเน่ืองของโครงการเดิม  ซ่ึงบริษทั
ฯมีความถนดั  ทั้งในส่วนของตลาดและการพฒันาสินคา้ โดยการออกแบบบา้นใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

• พฒันาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน 
โดยเม่ือบริษทัฯไดดู้แลรักษาครบกาํหนดตามโครงการและวิธีการจดัสรรแลว้ บริษทัฯมีนโยบายในการ
จดัตั้งนิติบุคคลบา้นจดัสรรในทุกโครงการ เพ่ือใหเ้จา้ของร่วมไดมี้ส่วนร่วมกนัในการบริหารจดัการ
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ชุมชนดว้ยตนเอง โดยมีสิทธ์ิและหนา้ท่ีตามกฎหมาย  อนัจะนาํมาซ่ึงความเขม้แขง็
ของแต่ละชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

• คุณภาพบา้นท่ีพร้อมส่งมอบแก่ผูซ้ื้อ บริษทัฯจดัทีมตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอยา่งต่อเน่ือง

และสมํ่าเสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯจะส่งมอบบา้นท่ีมีคุณภาพพร้อมส่งมอบแก่ผูซ้ื้อไดต้าม

กาํหนดเวลา 

 • บริษทัฯไดเ้ร่ิมกระบวนการการสร้างบา้นก่อนขาย เพื่อสร้างการรับรู้ในสินคา้คุณภาพเม่ือสาํเร็จ

ต่อผูซ้ื้อ  รวมทั้งความมัน่ใจทางการตลาดของผูซ้ื้อดว้ย กอปรกบัเป็นการลดปัญหาการก่อสร้างล่าชา้อนั

เน่ืองมาจากการปรับเปล่ียนแบบหรือวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างบางรายการของลูกคา้แต่ละรายอีกดว้ย 

• จดัทีมงานบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ บริการหลงัการขาย เพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพในการรับเร่ืองราว

จากลกูคา้  ถึงแมใ้นกรณีท่ีโครงการไดปิ้ดการขายและโอนกรรมสิทธ์ิแก่ผูซ้ื้อทั้งหมดแลว้ ทีมงาน

บริหารลูกคา้สมัพนัธ์ดงักล่าวยงัคงมีหนา้ท่ีใหบ้ริการลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองจนครบกาํหนดตามสญัญา รวมทั้ง

การใหข้อ้มูลข่าวสารการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมการตลาดของบริษทัฯท่ีมีประสิทธิภาพอีกทางหน่ึงดว้ย  

อนัจะส่งผลใหแ้บรนดข์องบริษทัฯเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน 

 • เสริมสร้างพนัธมิตรทางการคา้ เช่น การรวมกลุ่มผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  เพ่ือ

การแลกเปล่ียนนวตักรรมและแนวทางการพฒันาโครงการใหล้ดความเส่ียงและเพ่ิมอตัราผลกาํไร  โดยเป็น

ในรายการท่ีไม่เป็นความลบัในทางธุรกิจท่ีจะทาํใหมี้ส่วนไดเ้สีย   ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ป็นสมาชิกของสมาคม

อสงัหาริมทรัพยไ์ทย  ท่ีมีจาํนวนสมาชิกผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพยก์ว่า 300 บริษทั  แนวทาง

ร่วมท่ีผา่นมา  เช่น  การจดังานแสดงสินคา้มหกรรมบา้นและคอนโด,  Thailand Exclusive Property 

Show เป็นตน้ 

 • เตรียมความพร้อม เพ่ือลดผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงต่างๆ ไม่วา่จะเป็นปัจจยัภายนอกองคก์ร 

ไดแ้ก่ ดา้นภาวะเศรษฐกิจ ดา้นการเมืองการปกครอง ดา้นสงัคมและพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นเทคโนโลยี

และการส่ือสาร ดา้นกระแสโลกาภิวตัน์ หรือปัจจยัเส่ียงภายในองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นการตลาด

และการขาย ดา้นการก่อสร้างและพฒันาโครงการ ดา้นทรัพยากรบุคคล และการบริหารจดัการ 

การพฒันาองค์กร และบุคลากร 

เป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางวา่องคก์รจะขบัเคล่ือนไปไดดี้ในแนวทางท่ีวางไวอ้ยา่งถูกตอ้ง ตอ้ง
อาศยับุคลากรในองคก์รมีความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนั รู้และเขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ี  ปราศจากซ่ึงอคติ และ 
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ถึงพร้อมซ่ึงความรู้และศกัยภาพในการปฏิบติังาน บริษทัฯจึงมีแนวทางในการเสริมสร้างการพฒันาบุคลากร 
โดยการจดัฝึกอบรมและกาํหนดเป้าหมายและนโยบายร่วมกนั (Management by Objective)  ตลอดรวมถึง
การส่งเสริมใหไ้ดรั้บการศึกษาเพ่ิมข้ึน  เช่น  การส่งพนกังานเขา้อบรมในหลกัสูตรผูบ้ริหารธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพยแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   (RE – CU)  อนัจะนาํองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บมาพฒันาและ
ปรับปรุงใหอ้งคก์รแขง็แกร่งและเติบโตอยา่งย ัง่ยนื   

นอกจากน้ีบริษทัฯยงัมีเกณฑก์ารวดัผลกระบวนการทาํงานดว้ยระบบ ISO การวดัความสาํเร็จของ
องคก์รทั้ง  4  ดา้น ตามหลกัการของ Balance Scorecard  ไดแ้ก่  

1. มุมมองดา้นการเงิน (Financial  Perspective) 

2.  มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) 

3. มุมมองดา้นกระบวนการภายใน  (Internal Process Perspective) 

4. มุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา  (Learning and Growth Perspective) 

บริษทัฯจึงเช่ือมัน่อยา่งมีนยัสาํคญัว่า บริษทัฯจะเติบโตอยา่งย ัง่ยนืดงัเช่นท่ีดาํเนินธุรกิจมาอยา่ง
ยาวนาน 

3.4   โครงสร้างรายได้  

โครงสร้างรายได ้ของบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายบา้นและ
ท่ีดินเป็นหลกั ซ่ึงในปี 2554  มีสดัส่วนร้อยละ 86.95 ของรายไดร้วม  นอกจากนั้นกมี็รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 
รายไดจ้ากการการบริการ และรายไดอ่ื้น โครงสร้างรายไดใ้นรอบ 3 ปี ท่ีผา่นมามีสัดส่วนดงัน้ี 

 

ประเภทรายได้ 2552 2553 2554 

หน่วย : ล้านบาท รายได้ สัดส่วน รายได้ สัดส่วน รายได้ สัดส่วน 
การขายบา้นและท่ีดิน 815.31 92.03% 719.33 89.46% 594.67 86.95% 
รายไดค่้าบริการ 34.12 3.85% 38.27 4.76% 42.20 6.17% 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า  30.88 3.48% 36.08 4.49% 38.24 5.59% 
รายไดอ่ื้นๆ 5.65 0.64% 10.39 1.29% 8.81 1.29% 
รวมรายได้ 885.95 100% 804.07 100% 683.92 100% 

  
จะเห็นไดว้า่โครงสร้างรายไดใ้นปี 2554 ของบริษทัฯส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 86.95 ยงัเป็นรายได้

จากการขายบา้นและท่ีดิน ซ่ึงถือเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ โดยมีแนวโนม้ในสัดส่วนท่ีลดลง ซ่ึงเกิดจาก
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเป็นไปตามแนวนโยบายในการเสริมสร้าง 

โครงสร้างรายได้เปรียบเทยีบ 3 ปี 
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รายไดใ้หมี้ความมัน่คงแก่บริษทัฯในระยะยาว  อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากในปี 2554 รายไดจ้ากการขายบา้น
และท่ีดินลดลงจาํนวน 124.66 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงจากปี 2553 ร้อยละ17.33  อนัเน่ืองมาจากปัญหามหา
อุทกภยัในปี 2554 ท่ีกินระยะเวลายาวนานถึง 3 เดือนเศษ  ทาํใหผู้ซ้ื้อบา้นชะลอการรับโอนกรรมสิทธ์ิ  และ
ชะลอการตดัสินใจซ้ือในช่วงดงักล่าว  จึงถือเป็นเหตุไม่ปกติในทางธุรกิจ  อยา่งยิง่  ดว้ยความไม่ประมาท 
บริษทัฯจึงมีแนวทางในการป้องกนัและแผนบรรเทาปัญหาอุทกภยัในปี 2555 และปีต่อ ๆ ไป ในทุก
โครงการท่ีเส่ียงนํ้าท่วมอยา่งรัดกมุ 
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   4.  การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ และการวจิยัและพฒันา 
  
 4.1  ลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 

ลกัษณะผลติภัณฑ์  

 (ลกัษณะผลิตภณัฑไ์ดแ้ยกเป็นแต่ละโครงการและไดแ้สดงรวมไวใ้นเอกสารประกอบแนบทา้ยหมายเลข 3) 
ปัจจยัท่ีมผีลกระทบต่อโอกาสและข้อจาํกดัในการประกอบธุรกจิ 
 บริษทัฯ ไดผ้่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก AFAQ & WIT Co., Ltd. ในเร่ืองการ
บริหารงาน      ก่อสร้าง และการบริหารงานขาย ซ่ึงแสดงถึงความมีมาตรฐานในการดาํเนินงานและความมี
ประสิทธิภาพของบุคลากร  
 ในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงในปัจจุบนัไดรั้บการยกระดบัมาตรฐานเป็น  ISO 9001:2008  ในปี 2553  ซ่ึง
มีความเขม้งวดในการ ปฎิบติังานมากข้ึน  บริษทัฯไดต้ระหนกัถึงคุณภาพในการผลิตผลงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล โดยมุ่งเนน้การปฎิบติังานก่อสร้างให้มีคุณภาพตาม ขอ้กาํหนด ISO และจดัให้มีทีมบริหาร
ระบบคุณภาพ  จัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ และทักษะ  ท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํงานให้แก่พนักงาน 
ผูรั้บเหมา และคนงาน เพ่ือเป็นการพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพ ซ่ึงจะส่งผลให้ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน  

• บา้นจดัสรรตอ้งมีเงินทุน เพ่ือซ้ือท่ีดินขยายโครงการตลอดเวลา ท่ีดินบางทาํเลอาจติดขอ้บญัญติั
ของกรุงเทพมหานคร ขอ้บญัญติัผงัเมือง ขอ้บญัญติัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และขอ้บญัญติัเก่ียวกบัการจดัสรร
ท่ีดิน บริษทัฯจึงตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีเฉพาะทาํการศึกษา และติดตามสถานการณ์อย่างใกลชิ้ด เพ่ือป้องกนัไม่ให้
เกิดความผิดพลาดและเสียหาย จากการปฏิบติัผิดกฎหมาย และระเบียบปฏิบติัต่างๆ ซ่ึงเป็นขอ้จาํกดัในการ
ดาํเนินธุรกิจ  

 4.2   ตลาด และภาวะการแข่งขนั   

ในปี 2554 ตลาดบา้นจดัสรร ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ประสบปัญหามหา
อุทกภยัในวงกวา้ง ตั้งแต่จงัหวดัปทุมธานี  นนทบุรี  กรุงเทพตอนเหนือ  กรุงเทพตะวนัตก  บางส่วนของ
กรุงเทพตะวนัออก  จึงทาํใหส้ภาพตลาดอสงัหาริมทรัพยโ์ดยรวมซบเซาลง เป็นผลใหก้าํลงัซ้ือชะลอตวัลง
อยา่งเห็น 

 

ไดช้ดั  เพราะผูบ้ริโภคไม่มัน่ใจกบัพ้ืนท่ีท่ีเคยถูกนํ้าท่วม อตัราการเขา้เยีย่มชมโครงการในไตรมาสสุดทา้ย
ของปี 2554 ในทาํเลนํ้าไม่ท่วมกล็ดลงดว้ยเช่นกนั  และสถานการณ์เช่นน้ีจะยงัคงมีผลต่อเน่ืองจนถึงไตร
มาสท่ี 1 ของปี 2555   ในระหว่างน้ีผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ชะลอการเปิดโครงการใหม่เช่นกนั อยา่งไรก็
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ตามจากการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคกลบัพบว่า สินคา้บา้นเป็นปัจจยัส่ีท่ียงัคงมีความ
ตอ้งการอยา่งต่อเน่ืองและขยายตวัตามอตัราการเพ่ิมของประชากร ดงันั้นตลาดบา้นจดัสรร (แนวราบ) ยงัคง
มีความตอ้งการจากกลุ่มผูบ้ริโภคอยูโ่ดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีระดบัราคา 3 - 5 ลา้นบาท  เน่ืองเพราะทางเลือกใน
สินคา้มีค่อนขา้งจาํกดั  เช่น หากผูบ้ริโภคทาํงานอยูใ่นยา่นบางบวัทอง  บุตรศึกษาในยา่นบางบวัทอง  
ตอ้งการบา้นเด่ียวท่ีจอดรถ 2 คนั งบประมาณ 3 - 5 ลา้นบาท โอกาสในการเลือกสินคา้อ่ืนในทาํเลอ่ืนก็
เป็นไปไดย้าก   เป็นตน้   แต่อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากกาํลงัซ้ือใหม่ๆ ท่ีมีทางเลือกมากข้ึนตลาดอาคารชุดก็
ยงัคงเป็นตลาดท่ีมีแนวโนม้ไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ือง   เน่ืองเพราะหลากหลายปัจจยั   เช่น   ค่านํ้ามนัท่ีมี
แนวโนม้ราคาสูงข้ึน    ทาํใหต้น้ทุนในการเดินทางสูงข้ึน     ขนาดของครอบครัวมีแนวโนม้เป็นครอบครัว
เด่ียวจาํนวนสมาชิกในครอบครัวลดลง ลกัษณะการใชชี้วิตเป็นสงัคมเมืองมากข้ึน  การขนส่งโดยสารดว้ย
ระบบราง (รถไฟฟ้า) ขยายเขตการใหบ้ริการเพิ่มข้ึน  ท่ีดินมีราคาเพ่ิมสูงข้ึนมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
แนวทางรถไฟฟ้า ฯลฯ   จึงทาํใหผู้ป้ระกอบการจาํนวนมากปรับทิศทางเขา้สู่สินคา้ประเภทอาคารชุดมากข้ึน  
ดงันั้นไม่ว่าจะเป็นแนวราบหรืออาคารชุดในปี 2555 ยงัคงมีการแข่งขนักนัสูง ทั้งทาํเลในกรุงเทพฯ 
ปริมณฑล   จงัหวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว เช่น ภูเกต็ เชียงใหม่  พทัยา  หวัหิน  เขาใหญ่  รวมทั้งหวัเมืองศูนย์
เศรษฐกิจ เช่น นครราชสีมา  ขอนแก่น  หาดใหญ่ ฯลฯ  

การเตรียมความพร้อมของบริษทั เพือ่ใหส้ามารถแข่งขนัได ้  จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีบริษทัฯจกัตอ้ง
เตรียมความพร้อมทั้ง 4 ดา้นใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนั  อนัไดแ้ก่  

1. ความพร้อมทางดา้นการเงิน และสภาพคล่อง  โดยการปรับโครงสร้างทางการเงินให้
เหมาะสมกบัลกัษณะการพฒันาโครงการ เตรียมวงเงินหมุนเวียนใหเ้พียงพอ เพือ่ป้องกนั
ปัญหาขาดสภาพคล่อง หากโครงการไม่สามารถดาํเนินการไดต้ามแผนท่ีกาํหนดไว ้

2. ความพร้อมดา้นการตลาดและการขาย โดยการวิเคราะห์การตลาดทั้งทางดา้นอุปทาน และ
อุปสงค ์   เพ่ือนาํมากาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑใ์หส้อดรับกบัช่องวา่งทางการตลาด  โดย
การพฒันาสินคา้ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมายทั้งทางดา้น รูปแบบสินคา้ (Product) 
ราคา (Price) ช่องทางการตลาด (Distribution channel)  รูปแบบการส่งเสริมการขาย 
(Promotion)  

3. ความพร้อมดา้นการก่อสร้างและพฒันาโครงการ  เตรียมแผนการบริหารโครงการก่อสร้าง 
ทั้งในช่วงเวลาก่อนลงมือก่อสร้าง  ระหวา่งการก่อสร้าง  และหลงัการก่อสร้าง  ใหเ้ป็น
ระบบและรัดกมุ  เพ่ือลดงานแกไ้ขใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด (Zero Defect Program)  อนัจะส่งผล
ถึงการลดปัญหาการโอนกรรมสิทธ์ิล่าชา้  การซ่อมแซมหลงัการโอนกรรมสิทธ์ิ  ซ่ึงจะทาํ 
ใหภ้าพลกัษณ์ของบริษทัอยูใ่นใจของผูบ้ริโภคตลอดไป  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการพฒันาความสมัพนัธ์อยา่งสร้างสรรคก์บัลูกคา้ (Customer Engagement 
Program) 

4. ความพร้อมดา้นทรัพยากรมนุษย ์ และการพฒันาบุคลากร   บริษทัฯส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร
และพนกังานไดเ้รียนรู้เพ่ิมเติม  ทั้งจากการส่งเขา้รับการฝึกอบรมในสถาบนัการศึกษา   
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การพฒันาระบบงานใหบุ้คลากรทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  การ
สร้างสรรคบ์รรยากาศในท่ีทาํงานใหเ้กิดความสามคัคีกลมเกลียว   การกาํหนดเป้าหมายใน
การทาํงานร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์(Management by Objective)    อนัจะนาํมาซ่ึงผลสาํเร็จ
ของงานอยา่งมีคุณภาพ  ทนัเวลา  และภายใตต้น้ทุนท่ีกาํหนดไวไ้ด ้

  (ก)  นโยบายและลกัษณะตลาดของผลติภัณฑ์ 

นโยบายการตลาดของปี 2554   

• บริษทัฯมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาทั้งส้ิน 9 โครงการ คือ โครงการสัมมากรนิมิตใหม่, 
โครงการสมัมากรมีนบุรี 1, โครงการสมัมากรมีนบุรี 2 , โครงการสมัมากรรังสิต คลอง 2,  โครงการสัมมากร
รังสิต คลอง 7  โครงการสัมมากรนครอินทร์, โครงการสัมมากรราชพฤกษ ์, โครงการสัมมากรรามคาํแหง  
โครงการ Aqua Divina by Sammakorn   และโครงการใหม่ คือโครงการ Flora Divina แต่ไดห้ยดุการขายไป
เน่ืองจากเหตุการณ์มหาอุทกภยั 

• บริษัทฯมุ่งพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพดี  เป็นท่ีพอใจของลูกค้า  โดยเน้นการดูแลทั้ ง
สภาพแวดลอ้มสงัคม  ชุมชน  คุณภาพงานก่อสร้าง และการบริการ สาํหรับโครงการท่ีจะเปิดใหม่ ไดก้าํหนด
แนวคิดการพฒันาโครงการอยา่งชดัเจน   มีจุดเด่น และจุดขายท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง 

• บริษทัฯเนน้การพฒันาโครงการในระดบัราคา 3-5 ลา้นบาท เป็นหลกั แต่อาจมีบางพ้ืนท่ีท่ีมี
ศกัยภาพสูงจะพฒันาโครงการในระดบัราคาประมาณ 6-10  ลา้นบาท 

กลยุทธ์การตลาด 

• บริษทัฯ ยึดมั่นในนโยบายหลกั คือ การผลิตสินคา้และบริการท่ีเน้นการตอบสนองความ
ตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสําคญั โดยไม่เพียงเนน้คุณภาพงานก่อสร้างเท่านั้น แต่ยงัเนน้การ
สร้างสังคม การดูแลสภาพ     แวดลอ้มในโครงการ ความปลอดภยั และความสะดวกสบายของสมาชิกใน
โครงการดว้ย 

• บริษทัฯเนน้การเลือกทาํเลท่ีมีศกัยภาพในการเจริญเติบโตเป็นหลกัโดยการจดัซ้ือท่ีดิน เพ่ือการ
พฒันาท่ีดินติดถนนใหญ่ การคมนาคมสะดวก ในปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 3 โซน คือ โซนทิศตะวนัออก ไดแ้ก่ 
รามคาํแหง    มีนบุรี  และนิมิตใหม่ และ Aqua Divina  โซนทิศเหนือ ไดแ้ก่ รังสิตคลอง 2  และรังสิตคลอง 7 
โซนทิศตะวนัตก ไดแ้ก่      นครอินทร์ ราชพฤกษ ์และโครงการ Flora Divina 

การวางแผนการตลาด 

• บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การเก็บขอ้มูลดา้นความตอ้งการ และความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 
เพ่ือนาํมาวิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือใชใ้นการวางแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
นอกจากบริษทัฯ      จะเนน้เร่ืองการเลือกทาํเลเป็นสาํคญัแลว้ ยงัคาํนึงถึงการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ในราคา
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สมเหตุสมผล และมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการวางแผนจดัการ
สภาพโครงการและบรรยากาศในโครงการใหร่้มร่ืนสวยงาม 

ทีต่ั้ง 

• ในการเลือกทําเลท่ีตั้ งโครงการนั้ นบริษัทฯจะเน้นในทําเลท่ีมีศักยภาพสูง  มีแนวโน้ม
เจริญเติบโตในอนาคต โดยดูจากเส้นทางการขยายตวัดา้นการคมนาคม  และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ซ่ึง
แต่ละโครงการของสมัมากร          มีจุดเด่นท่ีทาํเลตั้งอยูติ่ดถนนใหญ่ การเดินทางสะดวก ซ่ึงการเลือกทาํเลท่ี
ดีน้ี ถือเป็นกลยทุธ์หลกัของบริษทัฯ  ซ่ึงในการเลือกทาํเลนั้นมีการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการขยายตวัของ
ชุมชน ประชากร ถนนและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ปัจจุบนับริษทัฯมีโครงการอยูร่ะหว่างพฒันาทั้งส้ิน 
9 โครงการ คือ โครงการ  Aqua Divina by Sammakorn โครงการสัมมากรรามคาํแหง โครงการสัมมากรมีน
บุรี 1 และ 2 โครงการสัมมากรนิมิตใหม่ โครงการสัมมากรรังสิต คลอง 2   โครงการสัมมากรรังสิต  คลอง 7 
โครงการสมัมากรนครอินทร์ โครงการสมัมากรราชพฤกษ ์และ โครงการ Flora Divina  

สินค้าทีมี่คุณภาพ  

• ดา้นการพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ บริษทัฯให้ความสําคญัดา้นคุณภาพงานก่อสร้าง มีการ
ดูแลควบคุม และตรวจสอบงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน และด้านคุณภาพงานบริการ คุณภาพของ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีร่มร่ืนในโครงการ  รวมถึงความปลอดภยั และคุณภาพของสังคมโดยรวมของโครงการดว้ย ซ่ึง
การพฒันาคุณภาพสังคมในโครงการนั้น 

บริษทัฯ ถือว่าเป็นส่ิงสาํคญัเพราะจะเป็นรากฐานการอยูร่่วมกนัช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะ
ทาํให้สังคมน่าอยู่ และมีความสุขของทุกคน โดยบริษทัฯมีกิจกรรมส่งเสริมให้ลูกบ้านในโครงการต่างๆ มี
กิจกรรมร่วมกนัอยา่งสมํ่าเสมอ  โดยบริษทัฯมุ่งเนน้การบริการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุด  

ราคา  

• บริษทัฯใช้กลยุทธ์การตั้ งราคาท่ีใกลเ้คียงกบัคู่แข่งโดยเปรียบเทียบในทาํเลเดียวกนั สภาพ
บรรยากาศ      โครงการ ขนาดท่ีดิน และพ้ืนท่ีใชส้อย แต่มีความแตกต่างทางดา้นแนวคิด และจุดขาย เป็น
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละ  โครงการ ซ่ึงทาํให้ราคาขายแตกต่างจากคู่แข่ง  นอกจากน้ีบริษทัฯยงัเน้นการ
บริหารตน้ทุน ตั้งแต่ตน้ทุนทางการเงิน       ตน้ทุนค่าท่ีดิน ตน้ทุนการพฒันาโครงการ และตน้ทุนการ 

 

ก่อสร้าง  ซ่ึงการบริหารตน้ทุน ดงักล่าวเป็นการบริหารตน้ทุนใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยดึหลกัการ คือ 
ผลิตสินคา้และบริการท่ีไดม้าตรฐานตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ในราคาท่ีเหมาะสม โดยบริษทัฯเน้น
การพฒันาและสร้างบา้นพร้อมท่ีดิน เพ่ือขายแก่ผูมี้รายไดป้านกลางในระดบัราคา 3-5 ลา้นบาท ขนาดท่ีดิน 
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50-70 ตารางวา  ขนาดบา้น 120-200   ตารางเมตร เป็นหลกั ซ่ึงกลยทุธ์ในการตั้งราคานั้น
ใชห้ลกัการตั้งราคาให้สมเหตุสมผล ซ่ึงแต่ละโครงการจะแตกต่างกนัตามทาํเลท่ีตั้ง ขนาดท่ีดิน และขนาด
บา้น 

ช่องทางการจําหน่าย 

• บริษทัฯเนน้การขายท่ีสาํนกังานขายโครงการเป็นหลกั โดยสร้างบรรยากาศใหอ้บอุ่นประทบัใจ 
มีบา้น      ตวัอยา่งท่ีตกแต่งหรูหรา สวยงาม ตามสมยันิยมเพ่ือให้ลูกคา้สามารถเขา้ใจรายละเอียดของแบบ
บา้น ช่วยการตดัสินใจให้ง่ายข้ึน นอกจากน้ียงัไดอ้อกบูธในงานบา้น และคอนโดตามความเหมาะสม เพ่ือ
นาํเสนอโครงการของบริษทัฯใหเ้ป็นท่ี   รู้จกัมากข้ึน 

การโฆษณา และประชาสัมพนัธ์ 

• ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์นั้น บริษทัฯเนน้การประชาสัมพนัธ์แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย 
โดยดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง ส่ือหลกัท่ีใช ้คือ ป้ายโฆษณา ทั้งบิลบอร์ด และมินิบอร์ด ไดเรคเมล์  อีเมล ์  
และส่ืออิเลคทรอนิคต่างๆ  ในโซนท่ีต้องการเน้นการประชาสัมพนัธ์ เพื่อเป็นการใช้งบประมาณอย่าง
ประหยดั และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในแบบเจาะกลุ่มน้ีตอ้งอาศยัระบบ
ฐานขอ้มูล ซ่ึงบริษทัฯมีการพฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นการตลาดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

• ดา้นการส่งเสริมการขาย บริษทัฯไดจ้ดัทาํอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือเร่งรัดการตดัสินใจของกลุ่มเป้าหมาย
ใหเ้ร็วยิง่ข้ึน   

• บริษทัฯมีนโยบายส่งเสริมสังคม โดยมีโครงการร่วมกบั สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 
(PDA) โดยมี โครงการร่วมกนัพฒันาหมู่บา้น  ซ่ึงเป็นโครงการพฒันาแบบองคร์วมในระดบัหมู่บา้น เพ่ือ
ขจดัปัญหาความยากจนท่ี    ต้นเหตุ  ซ่ึงในโครงการดงักล่าวน้ี ชาวบา้นจะมีส่วนร่วมในการพฒันาทุก
ขั้นตอน โดยบริษทัฯไดเ้ขา้ไปร่วมพฒันา       หมู่บา้นหนองขวาง  หมู่ 9  ตาํบลโคกกลาง  อาํเภอปลายมาศ  
จงัหวดับุรีรัมย ์

การบริการ 

• บริษทัฯให้ความสาํคญัการให้บริการแก่ลูกคา้อย่างมีคุณภาพ โดยมีการวดัความพึงพอใจของ
ลูกคา้ต่อการบริการในดา้นต่างๆ และนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาปรับปรุงพฒันา นอกจากน้ียงัมีการอบรมพฒันา
บุคลากรอย่างต่อเน่ืองให้ตระหนักถึงความสําคญัของลูกคา้ เขา้ใจความต้องการของลูกคา้ และใส่ใจการ
ใหบ้ริการ เพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 
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การสร้างภาพลกัษณ์ 

• บริษทัฯมีการพฒันาภาพลกัษณ์ให้ทนัสมยัข้ึน โดยให้กลุ่มเป้าหมายยงัสามารถเช่ือมโยงความ
มัน่คง และประสบการณ์ท่ีดีในอดีตกบัภาพลกัษณ์ใหม่ท่ีทนัสมยัข้ึนได ้โดยมีการออกแบบโลโกใ้หม่ ซ่ึงจะ
เร่ิมใชใ้นปี 2555 

ลกัษณะลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

 การจดัแบ่งลกัษณะของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น  2 ประเภทใหญ่  คือ 

ก.  กลุ่มลูกค้าเดมิ 

หมายถึง กลุ่มลูกคา้ท่ีอาศยัและซ้ือบา้นในโครงการของสัมมากรอยูแ่ลว้ ลูกคา้กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ี
บริษทัฯให้บริการดูแลชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้เป็นสังคมคุณภาพ ลูกคา้กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ี 
แนะนาํญาติ พี่น้อง เพื่อน มาเป็นลูกคา้ใหม่ หรือขยบัขยายซ้ือบา้นในโครงการของสัมมากรเพ่ิมในเวลา
ต่อมา 

ข.  กลุ่มลูกค้าใหม่ 

หมายถึง กลุ่มท่ียงัไม่ไดซ้ื้อบา้นของสมัมากร ในกลุ่มน้ีสามารถแบ่งยอ่ยออกเป็น 

•  กลุ่มท่ีเคยแวะชมโครงการ จะเป็นกลุ่มท่ีบริษทัฯให้ความสาํคญั เพราะถือว่ามีความตอ้งการซ้ือ
บา้นจะมีการจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ความตอ้งการ และนาํเสนอสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการ
ของลกูคา้   บริษทัฯจะส่ือสารขอ้มูลใหลู้กคา้อยา่งต่อเน่ืองทั้งทางเอกสาร และการติดต่อจากพนกังานขาย 

•  กลุ่มท่ียงัไม่เคยแวะชมโครงการจะเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งใชก้ลยทุธ์การโฆษณาประชาสัมพนัธ์
เพ่ือใหเ้ขา้ถึงลูกคา้ และกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ พร้อมทั้งเชิญชวนใหแ้วะเยีย่มชมโครงการ และบริษทัฯยงันาํ
ปัจจยัดา้นอ่ืน มาพิจารณาเพ่ือหากลุ่มลูกคา้เพ่ิมข้ึนดว้ย เช่น 

 - ดา้นทาํเลท่ีอยูอ่าศยักลุ่มลูกคา้ของสัมมากรส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตร รอบ
โครงการ และในกรณีท่ีมีการตดัถนนใหม่หลายเส้นทาง ซ่ึงทาํใหเ้กิดกลุ่มเป้าหมายในทาํเลใหม่ๆ ท่ีสามารถ
เดินทางมาถึงโครงการ และสามารถเดินทางไปทาํงานไดส้ะดวก 

 -  ดา้นอาย ุกลุ่มเป้าหมายหลกัของสัมมากรมีอายใุนช่วง 25-35 ปี และช่วง 36-45 ปี  
  -  ดา้นสถานะทางสังคม กลุ่มเป้าหมายหลกัของสัมมากรจดัอยู่ในระดบั C-B ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ระดบัราคาของสินคา้ คือ ส่วนใหญ่ประมาณ 3-5 ลา้นบาท 
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(ข) ภาวะการแข่งขัน  

 •  สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรม  

   ในปี 2554 ความเปราะบางของเศรษฐกิจโลกยงัคงมีอยู ่ส่วนความไม่มัน่คงทางสงัคม และการเมือง
ดูจะเร่ิมคล่ีคลายไปบา้ง สาํหรับคร่ึงปีหลงัสถานการณ์เร่ิมทรุดตวัลงอยา่งรุนแรงเน่ืองจากมหาอุทกภยั ตลาด
บา้นจดัสรรในโซนเหนือและตะวนัตกไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรง โซนอ่ืนๆแมไ้ม่ท่วมหนกัแต่ลูกคา้กมี็
ความวิตกกงัวลเป็นอยา่งมาก ทาํใหก้ารขายหยดุชะงกัลง และมีผลต่อเน่ืองอยา่งรุนแรง 

ความพร้อมในการแข่งขันของ บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 

 บริษทัฯอยูใ่นแวดวงธุรกิจบา้นจดัสรรมาแลว้เป็นเวลานาน มีความรู้ มีความเขา้ใจในธุรกิจดงักล่าวเป็น
อยา่งดี  ลูกคา้จึงใหค้วามเช่ือถือและวางใจในคุณภาพและมาตรฐานบา้นจดัสรรของบริษทัฯ โดยเฉพาะผูมี้
รายไดร้ะดบัปานกลาง นอกจากน้ีบริษทัฯไดเ้ลือกทาํเลซ่ึงมีความเจริญเป็นท่ีนิยมของตลาด อนัถือเป็นปัจจยั
สาํคญัของการตดัสินใจของลูกคา้บา้นจดัสรรของบริษทัฯจึงไดรั้บการตอบรับดว้ยดีเสมอ 

 บริษทัฯมีหลกัการพฒันาโครงการบา้นจดัสรรโดยเนน้ส่ิงแวดลอ้ม ความพร้อมมูลครบถว้นของระบบ
สาธารณูปโภค การใหบ้ริการและการใส่ใจในความตอ้งการของลูกคา้พร้อมกบัมีส่ิงอาํนวยความสะดวก
ต่างๆ เช่น สโมสร สถานออกกาํลงักาย รวมทั้งมีการรักษาความสะอาดและการดูแลความปลอดภยัท่ีได้
มาตรฐาน เพ่ือใหโ้ครงการบา้นจดัสรรของบริษทัฯมีส่วนในการสร้างสรรคส์งัคมท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะทาํใหผู้อ้ยู่
อาศยัรู้สึกพอใจ ภูมิใจ และมีความสุข  

 ในดา้นการก่อสร้างนั้นบริษทัฯไดเ้ตรียมรับปัญหาดา้นแรงงาน และการปรับตวัของราคาวสัดุ
ก่อสร้าง โดยการเร่ิมนาํเทคนิคการก่อสร้างท่ีเป็นระบบสาํเร็จรูปมาใชใ้นบางส่วน ทาํใหใ้ชแ้รงงานนอ้ยลง
และสร้างบา้นไดร้วดเร็วข้ึน ส่วนดา้นวสัดุนั้นไดส้าํรวจหาวสัดุทดแทนท่ีมีคุณภาพดีและราคาสมเหตุสมผล
เขา้มาใช ้จึงทาํใหส้ามารถรักษามาตรฐานของสมัมากร และควบคุมตน้ทุนการก่อสร้างไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 อยา่งไรกต็ามบริษทัฯมีจุดอ่อนเร่ืองโครงการจดัสรรของบริษทัฯยงัมีจาํนวนนอ้ยไม่แพร่กระจายไป
ทัว่ทุกพ้ืนท่ีเหมือนผูจ้ดัสรรรายใหญ่ นอกจากนั้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ยงัทาํไดไ้ม่มากนกั ตาม
งบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั แต่บริษทัฯ กไ็ดแ้กไ้ขโดยการส่ือสารถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยตรงผา่นป้าย
โฆษณา Cut out, Direct Mail  และ Internet รวมทั้งมีการส่ือสารผา่นลกูคา้เดิมใหช้กัชวนเพ่ือนฝงู ญาติมิตร
มาเป็นลูกคา้ของบริษทัฯเพิ่มข้ึน ซ่ึงกไ็ดผ้ลในระดบัท่ีน่าพอใจ แต่ส่ิงสาํคญันอกจากการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางการตลาดต่างๆ ดงักล่าว บริษทัฯไดเ้นน้ความแตกต่างและการสร้างบา้นท่ีมี
คุณภาพทั้งรูปแบบของบา้น ประโยชนใ์ชส้อย คุณภาพวสัดุและคุณภาพงานก่อสร้าง และเนน้การใหบ้ริการ
ท่ีประทบัใจทั้งก่อนการขาย ระหวา่งการขาย และหลงัการขาย รวมทั้งเนน้การควบคุมดูแลใหต้น้ทุน ค่า
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ก่อสร้างอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เพ่ือแข่งขนัไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ และตามภาวะความ
ตอ้งการของตลาด ดว้ยความพร้อม 

ดงักล่าว จึงทาํใหโ้ครงการบา้นจดัสรรของบริษทัฯสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นท่ียอมรับของตลาด
ตลอดมา 

•  จาํนวนคู่แข่งขัน   

   สาํหรับคู่แข่งของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยร์ายใหญ่ เช่น บริษทั แลนด์
แอนด์เฮาส์ จาํกดั (มหาชน) ,บริษทั ควอลิต้ี เฮาส์ จาํกดั (มหาชน), บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟ็ค จาํกดั 
(มหาชน), บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) และยงัมีบริษทั
จดัสรรรายยอ่ยอีกหลายราย 

คู่แข่งรายสําคญัทีมี่ระดบัราคาขาย กลุ่มเป้าหมาย และทีต่ั้งโครงการอยู่ในทาํเลเดยีวกบัโครงการของสัมมากร 

โครงการ/ทาํเล ท่ีตั้ง โครงการ 

มีนบุรี  นิมิตใหม่ และสุวินทวงศ ์ ถนนนิมิตใหม่  ศุภนิมิตร , คาซาลีนา, นิมิตใหม่, นลิน เรสซิเดน้ท ์
 ถนนสุวินทวงศ ์ โรยลัพาร์ควิลล,์ เจ ดบับลิว แกรนดธ์ารา, นิรันดสิ์ริ, เดอ รีแรคซ์, 

 บุญนิมิต , เอกวิน, พนาสนธ์ิการ์เดน้โฮม 8 
    
รามคาํแหง ถนนรามคาํแหง พฤกษาปุริ รามอินทรา มีนบุรี, เพอร์เฟ็คพาร์คสุวรรณภูมิ,  

 พาร์คเวย ์ ชาเล่, เฟอร์เฟคเพลส รามคาํแหง- สุวรรณภูมิ 
  เดอตะวนั, สีวลี ราคาํแหง วงแหวน, คาซ่าวิลล ์วงแหวน 

รามคาํแหง, เทรนด้ี ธารา,  และ เค ซี เนเชอรัล ซิต้ี รามคาํแหง 
   
รังสิต-นครนายก คลอง 1 - 4 ถนนรังสิต - นครนายก ภสัสร 4, สถาพร, สินธานี, ดิสคอฟเวอร่ี, บาหลีกา้, 
   ลีฟวิ่งนารา,  อินนิซิโอ 
   
รังสิต-นครนายก คลอง 5 - 13 ถนนรังสิต - นครนายก ฟอร์เรสโฮม, พฤกษา วิลเลจ 2, ธารสิริ  
   
นครอินทร์ และราชพฤกษ ์ ถนนนครอินทร์และ สีวลี  ป่ินเกลา้ สาทร,  กฤษณา,  อรุณวดี,  เดอะคลสัเตอร์วิลล ์
 ราชพฤกษ ์ เพอร์เฟค เพลส  พระราม 5-ราชพฤกษ,์  ธนนัธร  มณัฑนา-ป่ิน 
  เกลา้  พระราม 5, โนเบิล จีโอ, ธนานนท,์ ประดบัดาว 6, ภสัสร 

 7,ลภาวนั 15, บุราสิริ 
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ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท 

• บริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008  แสดงถึงศกัยภาพในการดาํเนินงานภายใน 
ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแข่งขนั และเป็นท่ียอมรับของลูกคา้ 

• บริษทัฯมีการจดัการดา้นการเงินท่ีเป็นระบบ  มีหน้ีเงินกูน้อ้ย ทาํให้ความเส่ียงดา้นการเงิน และ
ภาระ  ดอกเบ้ียจ่ายมีจาํกดั และสถาบนัการเงินใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งดี 

• บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาอยู่ในเกณฑดี์ มีกาํไรสะสมอยูม่ากทาํให้มีศกัยภาพการทาํ
กาํไรสูง และสามารถใหผ้ลตอบแทนผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

• บริษทัฯ มีความแขง็แกร่งในตรา  “สัมมากร” ทาํใหไ้ดรั้บความเช่ือถือไวว้างใจจากลกูคา้ 

• บริษทัฯ เนน้การใหบ้ริการหลงัการขายอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหลู้กคา้ท่ีซ้ือแลว้เกิดความประทบัใจ  มี
การบอกต่อหรือแนะนาํเพื่อน ญาติ พ่ีนอ้งมาซ้ือ นอกจากน้ีลูกคา้ใหม่ท่ีแวะเขา้ไปในโครงการของสัมมากร 
กจ็ะประทบัใจในการ  เอาใจใส่ ดูแลสภาพสงัคม  ส่ิงแวดลอ้ม และบรรยากาศในโครงการ 

•    บริษทัฯได้มีการปรับปรุงพฒันาศกัยภาพของโครงการให้สามารถแข่งขนัได้ดีทั้ งในสภาวะการ
ปัจจุบนั และในอนาคต 

นอกจากน้ี ไดมี้การปรับปรุงพฒันาระบบฐานขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้อย่างต่อเน่ือง ทาํให้
สามารถพฒันาสินคา้ และบริการใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้

 บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) มีประสบการณ์ในการทาํธุรกิจบา้นจดัสรรมากว่า 40  ปี โดยมี
กลุ่มเป้าหมายหลกั คือ ผูมี้รายได้ระดบัปานกลาง อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลกัในการ
พฒันา โครงการบา้นจดัสรรของบริษทัฯจะเนน้ท่ีสภาพสังคม รวมถึงสภาพแวดลอ้ม ระบบสาธารณูปโภค 
ส่ิงอาํนวยความสะดวก ความปลอดภยัและการบริการหลงัการขาย เพ่ือใหเ้กิดสังคมคุณภาพทาํให้บริษทัฯ
เป็นท่ียอมรับตลอดมา 

อยา่งไรกต็าม บริษทัฯยงัมีจาํนวนโครงการค่อนขา้งนอ้ย และการกระจายตวัยงัไม่ครอบคลุมทัว่ทุก
ทาํเลในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทาํใหบ้ริษทัเป็นท่ีรู้จกัเฉพาะในทาํเลท่ีมีโครงการตั้งอยูเ่ท่านั้น ดงันั้นการ
โฆษณา  ประชาสัมพนัธ์จะเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีโครงการตั้งอยู่ ส่ือหลกัท่ี
บริษทัฯใช ้คือ ป้ายโฆษณา  การออกบูธ และ Direct Mail  ซ่ึงบริษทัฯไดมี้การพฒันาฐานขอ้มูลของบริษทัฯ 
เพ่ือให้ทราบถึงความตอ้งการของกลุ่ม      เป้าหมาย สามารถนาํเสนอสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการ ทาํให้
สามารถบริหารงบประมาณในการโฆษณาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.3 การจดัหาผลติภณัฑ์ และบริการ    
(ก) ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลติภัณฑ์ 
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การผลติและนโยบายการผลติ 

•  บริษทัฯมีนโยบายการสร้างท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวระดบัราคาปานกลาง เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัของลูกคา้ นอกจากน้ีบริษทัฯมีนโยบายในการควบคุมคุณภาพของผูรั้บเหมาใหมี้
การก่อสร้างบา้นท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนด เช่น มีการกาํหนดมาตรฐานการก่อสร้างและวสัดุ
ก่อสร้างเอาไว ้มีหัวหนา้งานประจาํแต่ละโครงการคอยควบคุมดูแล และมีหน่วยงานตรวจสอบรับผิดชอบ
ตรวจตรางานของผูรั้บเหมา อยา่งสมํ่าเสมอ 

การจดัหาวตัถุดบิ 

• ในการจดัซ้ือท่ีดินนั้นบริษทัฯมีนโยบายจดัซ้ือท่ีดินโดยพิจารณาจากสภาพแวดลอ้มและความ
พร้อมของระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเป็นสาํคญั  เช่น สามารถเดินทางไดส้ะดวก และมีศกัยภาพในการ
ท่ีจะนาํมาพฒันาทั้ งในปัจจุบนัและในอนาคต  ซ่ึงการจดัซ้ือท่ีดินดงักล่าวนั้นบริษทัฯอาจติดต่อซ้ือผ่าน
นายหนา้ หรือ ติดต่อซ้ือท่ีดินโดยทีมงานของบริษทัฯโดยตรง 

สภาพปัญหาเกีย่วกบัวตัถุดิบ 

• ส่วนวสัดุก่อสร้างนั้น ส่วนใหญ่ใช้วสัดุภายในประเทศ บริษทัฯใช้วิธีเจรจาซ้ือขายล่วงหน้า
โดยประมาณการจาํนวนท่ีตอ้งใชแ้ต่ละปี และทาํขอ้ตกลงกบัผูข้ายไวเ้พ่ือให้มัน่ใจว่าจะสามารถจดัวสัดุเขา้
ในกระบวนการก่อสร้างไดอ้ย่างต่อเน่ือง และทนัเวลา บริษทัฯมีการตกลงซ้ือขายวสัดุจากผูจ้าํหน่ายหลาย
ราย ในขณะน้ีมีจาํนวนกว่า 10 ราย เป็นการ  ป้องกนัปัญหาความเส่ียงเร่ืองการพ่ึงพาผูจ้ดัจาํหน่ายนอ้ยราย 

(ข)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

• ในการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัและการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการอาจมีผลกระทบ
ต่อสภาพส่ิงแวดลอ้ม ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ระบบระบายนํ้ าของโครงการท่ีระบายนํ้าเสียจากครัวเรือน เขา้สู่แหล่ง
นํ้าสาธารณะหากระบบบาํบดัไม่ดีพอกอ็าจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  สาํหรับบริษทัฯไดมี้การจดัทาํระบบ
บาํบดันํ้าเสียท่ีถูกตอ้งไดม้าตรฐานและมีการตรวจสอบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใชง้านไดดี้
อยูเ่สมอ ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่มีปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด 
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4.4  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 
  งานก่อสร้างบา้นและท่ีดินท่ียงัไม่ไดส่้งมอบประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าก่อสร้างบา้นและค่าพฒันา

ท่ีดิน ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2554  มีมูลค่า 704.70  ลา้นบาท     

มูลค่างานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบเปรียบเทียบ 3 ปี 
                               หน่วย : ล้านบาท 

ค่าก่อสร้างและพฒันาทีด่นิ 2552 2553 2554 
โครงการบางกะปิ 9.74 9.89 9.89 

โครงการมีนบุรี 1 30.31 23.38 23.74 

โครงการมีนบุรี 2 19.77 9.89 17.75 

โครงการนิมิตใหม่ 29.86 33.72 30.86 

โครงการรังสิตคลอง 2 44.64 45.16 42.77 

โครงการรังสิตคลอง 7 152.92 144.04 144.34 
โครงการนครอินทร์ 63.95 37.16 38.72 

โครงการราชพฤกษ ์1 73.79 38.51 13.23 

โครงการราชพฤกษ ์2 - 50.23 95.92 

โครงการ หาดตะวนัรอน (จงัหวดัชลบุรี)  - 1.62 - 

โครงการรามคาํแหง 1 57.14 37.35 27.55 

โครงการรามคาํแหง 2  หรือ โครงการ 
(Aqua Divina by Sammakorn) 
 24.72 194.96 259.41 
โครงการท่าอิฐ 
  

- - 0.52 

รวม 507.52 625.91 704.70 

5. การวจิยัและการพฒันา 

บริษทัฯไดส้ํารวจความตอ้งการของลูกคา้และนาํขอ้มูลดงักล่าวมาพฒันาผลิตภณัฑ์โดยรวมอย่าง
ต่อเน่ือง เช่น รูปแบบของบา้น ประโยชน์ใช้สอย มาตรฐานของวสัดุ มาตรฐานงานก่อสร้าง สภาพแวดลอ้ม
โครงการ และงานบริการต่างๆ ให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึนเป็นการเพ่ิมความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ ช่วยขยายฐานของ
ลูกคา้ให้กวา้งข้ึน เพราะภาวะการณ์ปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูง นอกจากความจาํเป็นตอ้งลดตน้ทุนสินคา้ลงเพ่ือ
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ความไดเ้ปรียบในการกาํหนดราคาขาย นอกจากน้ียงัตอ้งมีการพฒันาสินคา้ใหต้รงตามความ
ตอ้งการของตลาด และความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่อีกดว้ย 

 
บริษัทฯได้ทาํการสํารวจวจัิยในหลายวตัถุประสงค์ดงันี ้ 

1. การวิจยัเพื่อศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาแบบบา้น การ
เลือกวสัดุ และพฒันาเทคนิคการก่อสร้างต่อไป 

2. การวิจยัเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือบา้นของลูกคา้ ทาํให้สามารถเขา้ใจรูปแบบ
ระยะเวลา และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

3. การวิจยัเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อสินคา้และการบริการ เพื่อนาํมาปรับปรุง
พฒันาสินคา้และบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. การสํารวจโครงการของคู่แข่งอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบของสินคา้ ราคา และ
การบริการของคู่แข่ง ซ่ึงสามารถนาํมาวิเคราะห์ และปรับปรุงกลยทุธ์การตลาด 

นอกจากน้ียงัมีการสาํรวจ วิเคราะห์ศกัยภาพพ้ืนท่ีทั้งในบริเวณท่ีมีโครงการตั้งอยู ่และพ้ืนท่ี ท่ีมีศกัยภาพ
การลงทุนในอนาคต และไดท้าํการสาํรวจวิจยัความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ืองทั้งการ
ออกสาํรวจ และโดยการสอบถามความเห็นจากผูเ้ยีย่มชมโครงการและผูท่ี้ตกลงซ้ือ  เพ่ือนาํผลการสาํรวจ
วิจยัมาพฒันารูปแบบของบา้นและปรับปรุงมาตรฐานสภาพแวดลอ้มส่ิงอาํนวยความสะดวกของโครงการ
ใหไ้ดสิ้นคา้ออกมาตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด   
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    6. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ   และโครงการในอนาคต 

 
6.1 ลกัษณะสําคญัของทรัพย์สิน ได้แก่ ท่ีดินคงเหลือของบริษทัฯส้ินปี 2554 มีจาํนวนเน้ือท่ี

ทั้งหมด 763.08 ไร่ และมูลค่าตามราคาตลาด 4,486.73  ลา้นบาท   
 

ทีต่ั้ง เนือ้ที ่(ไร่) ลกัษณะกรรมสิทธิ ภาระผูกพนั 

ถนนรามคาํแหง(สุขาภิบาล 3) 48.16 เป็นเจา้ของ    ไม่มีภาระผกูพนั 
ถนนรามคาํแหง (ซอย 32) 18.92 เป็นเจา้ของ    ไม่มีภาระผกูพนั 
ถนนสามวา (มีนบุรี) 18.51 เป็นเจา้ของ    ไม่มีภาระผกูพนั 
ถนนนิมิตใหม่ 21.15 เป็นเจา้ของ    ไม่มีภาระผกูพนั 
ถนนไมตรีจิต 337.35 เป็นเจา้ของ     มีภาระผกูพนั         75.41  ลา้นบาท 
ถนนรังสิต นครนายก  คลอง 2 23.02 เป็นเจา้ของ    ไม่มีภาระผกูพนั 
ถนนรังสิต นครนายก  คลอง 7 92.87 เป็นเจา้ของ     มีภาระผกูพนั         55.14  ลา้นบาท 
ถนนรามคาํแหง 11.40 เป็นเจา้ของ     มีภาระผกูพนั           4.37  ลา้นบาท 
ถนนนครอินทร์ 6.51 เป็นเจา้ของ    ไม่มีภาระผกูพนั 
ถนนราชพฤกษ ์ 15.17 เป็นเจา้ของ    ไม่มีภาระผกูพนั 
ถนนรามคาํแหง ซ.94 (อควา ดิวิน่า) 39.37 เป็นเจา้ของ    ไม่มีภาระผกูพนั 
ถนน 345 (ฟลอร่า ดิวิน่า) 28.97 เป็นเจา้ของ    ไม่มีภาระผกูพนั 
โครงการในอนาคต (ตาํบลบางเสร่) 25.80 เป็นเจา้ของ    ไม่มีภาระผกูพนั 
โครงการในอนาคต (ทางหลวง 345) 66.88 เป็นเจา้ของ    มีภาระผกูพนั       286.19  ลา้นบาท 
โครงการในอนาคต (ท่าอิฐ) 9.00 เป็นเจา้ของ    มีภาระผกูพนั         36.55  ลา้นบาท 

รวมทั้งส้ิน       763.08   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ 56-1 ปี  2554                                                                                                    

หนา้ 2/3 

 
6.2 ราคาประเมนิทีด่นิและทรัพย์สินมไีว้เพือ่ขายและให้เช่า  

ราคาขายท่ีดินตอ่ตารางวากบั

ราคาประเมินโครงการ 

ราคาขาย. 
(บาท/ตรว.) 

ราคาประเมนิ* 
(บาท/ตรว.) 

โครงการสัมมากรมนีบุรี 1 - 2 
โครงการสัมมากรนิมิตใหม่ 
โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 2 
โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 7 
โครงการสัมมากรนครอินทร์ 
โครงการสัมมากรราชพฤกษ ์
โครงการสัมมากรรามคาํแหง 
โครงการ Aqua Divina 

19,000 – 30,000 
16,500 – 19,500 
24,000 – 30,000 
16,000 – 22,000 
32,000 – 35,000 
25,000 – 32,000 
40,000 – 47,000 
40,000 – 48,000 

19,000 
10,000 – 13,000 
21,500 –  23,000 
17,000 – 18,500 
32,000 – 35,000 
28,000 – 30,000 

37,500 
43,000 

 

*ทีม่าของข้อมูลราคาทีด่นิมาจากกรมทีด่ิน ณ 31 ธันวาคม 2554 

 
6.3  นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

เม่ือปี 2549 บริษทัฯไดร่้วมทุนกบั บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) เพ่ือจดัตั้งบริษทั
ร่วมทุนเพ่ือพฒันาศูนยก์ารคา้ชุมชน (Community Mall) ในทาํเลท่ีเหมาะสม ในนาม บริษทั เพียวสัมมากร   
ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (Pure Sammakorn Development Co.,Ltd.) หรือ PSDC ดว้ยทุนจดทะเบียน 225 ลา้น
บาท โดยบริษทัฯลงทุนร้อยละ 49 ในหุ้นสามญั และเพ่ิมทุนเม่ือวนัท่ี 23 ส.ค.54 โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จาํนวน 350,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 35 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้น
เพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 55.87  ทาํให้เงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวเปล่ียนสถานะเป็นเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ย  โดยเร่ิมแรกไดพ้ฒันาท่ีดินของ บริษทัฯท่ีโครงการรังสิตคลอง 2 และศูนยก์ารคา้เพียว
เพลส  บนถนนรามคาํแหง เม่ือปลายปี 2553   และอีกแห่งหน่ึง ไดท้าํการวางศิลาฤกษศ์ูนยก์ารคา้เพียวเพลส 
บนถนนราชพฤกษ ์ไปแลว้  ซ่ึงมีกาํหนดเปิดโครงการประมาณเดือนเมษายน ปี 2555 ผลประโยชน์ คือ 
ไดรั้บค่าเช่าและส่วนแบ่งกาํไร ซ่ึงจะสร้างผลประโยชน์ตอบแทนระยะยาวให้แก่บริษทัฯ และยงัเป็นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ท่ีดินในโครงการแต่ละโครงการดว้ย   

7. โครงการในอนาคต  
7.1  ลกัษณะโครงการ 

บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้การพฒันาต่อในโครงการเดิมใหแ้ลว้เสร็จ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงการท่ีเหลือ
หน่วยขายไม่เกิน 100 หน่วย  ถือเป็นเป้าหมายท่ีบริษทัจะเร่งปิดโครงการใหไ้ดโ้ดยเร็ว  อีกทั้งการกระจาย



 
แบบ 56-1 ปี  2554                                                                                                    

หนา้ 3/3 

ความเส่ียงไปยงัสินคา้อ่ืน ๆ นอกจากบา้นเด่ียว  เช่น  บา้นแฝด  ทาวน์เฮา้ส์  อาคารชุดพกั
อาศยั   รวมทั้งกระจายทาํเลไปยงัหวัเมืองสาํคญั ๆ ท่ีมีกาํลงัซ้ือ เช่น พทัยา  เขาใหญ่  เป็นตน้  

   7.2  ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 
  ตอ้งยอมรับว่าผลทางจิตวิทยาของเหตุการณ์มหาอุทกภยัในปี 2554 มีผลต่อเน่ืองมาถึงปี 2555 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาโครงการแนวราบท่ีอยูใ่นโซนนํ้าท่วม  ซ่ึงคาดว่าจะมีผลกระทบอยา่งนอ้ย 3 
เดือน  อยา่งไรกต็ามดว้ยการกาํหนดแนวทางป้องกนั และแผนบรรเทาปัญหาอุทกภยัของบริษทัฯ จะ
เสริมสร้างความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคไดร้ะดบัหน่ึง  กอปรกบัเป็นท่ีรับทราบโดยทัว่กนัว่า มหาอุทกภยัในปี 
2554 เกิดจากปัญหาการบริหารจดัการดว้ยส่วนหน่ึง  ดงันั้นจึงคาดหมายว่าในปี 2555 น่าจะเกิดความ
ผดิพลาดจากการบริหารจดัการนํ้าลดลง จากความต่ืนตวัของรัฐบาลและไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
เพ่ือแกปั้ญหาและบริหารจดัการนํ้าไดเ้ป็นเอกภาพมากข้ึน  อนัจะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีจะ
ตดัสินใจซ้ือบา้นไดง่้ายข้ึน บริษทัฯจึงมีความเช่ือมัน่วา่จะสามารถดาํเนินงานไดต้ามแผนท่ีกาํหนดไว ้ อนัจะ
นาํมาซ่ึงผลการประกอบการท่ีดี สามารถจ่ายเงินปันผลและใหผ้ลประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหุน้และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในอตัราท่ีเหมาะสม 

  7.3 ปัจจยัทีทํ่าให้โครงการไม่สามารถดําเนินตามแผนได้  

  มหาอุทกภยัในปี 2554 ท่ีกินระยะเวลายาวนานถึง 3 เดือนเศษ (กลางเดือนกนัยายน ถึง ปลายเดือน
ธนัวาคม   พ.ศ.2554) ทาํใหผู้ซ้ื้อบา้นชะลอการรับโอนกรรมสิทธ์ิ และชะลอการตดัสินใจซ้ือในช่วงดงักล่าว 
ซ่ึงกินระยะเวลาถึงประมาณ 30% ของเวลาในปี 2554  เป็นมูลเหตุสาํคญัท่ีทาํใหบ้ริษทัมียอดรับรู้รายไดจ้าก
การขายบา้นและท่ีดินตํ่ากว่าเป้าหมายดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้   โดยมียอดลดลงจากปี 2553 จาํนวน 17.33%  
หากเม่ือเปรียบเทียบเวลาท่ีสูญเสียไปกบัมหาอุทกภยัถึง 30% ซ่ึงเป็นช่วงปลายปีท่ีโดยภาวะปกติของธุรกิจ
จะเป็นช่วงไตรมาสแห่งการขายและการโอนกรรมสิทธ์ิ  
เพ่ือรับรู้รายได ้ ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นปัจจยัหลกัและสาํคญัท่ีทาํใหบ้ริษทัรับรู้ยอดขายบา้นและท่ีดินนอ้ยกวา่ปีก่อน
หนา้เพียง 17.33%  ถึงแมว้า่จะไดรั้บผลกระทบเป็นเวลาประมาณ 30% ของระยะเวลาทั้งปีกต็าม 
 แต่สาํหรับในส่วนของรายไดจ้ากการใหเ้ช่าในปี 2554 เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 จาํนวน 3.93 ลา้นบาท 
คิดเป็น 10.27% ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี ดงันั้นอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทใหเ้ช่า จึงเป็นการกระจาย
ความเส่ียงใหแ้ก่กิจการในช่วงท่ีเกิดเหตุภยัพิบติัได ้  
 



 
แบบ 56-1 ปี  2554                                                                                                    

หนา้ 1/1 

 
   8. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

  
“ไม่มี” 
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   9. โครงสร้างเงนิทุน 

 
9.1   บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) หรือ SAMCO  
จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี  3 กมุภาพนัธ์ 2537    
บริษทัฯมีทุนจดทะเบียน จาํนวน 530 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 530 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ                   

1  บาท มีทุนชาํระแลว้จาํนวน 450 ลา้นบาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั 450 ลา้นหุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
 

9.2   กลุ่มผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เม่ือวนัที ่5  มนีาคม  2555 

หมายเหตุ : *ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลผูถื้อหุน้ท่ีเป็นปัจจุบนัไดจ้ากเวบ็ไซตบ์ริษทั www.sammakorn.co.th  ก่อนการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 

ลาํดบัท่ี 
No. 

ช่ือ 
Name 

จาํนวนหุน้ 
No.of shares 

ร้อยละ 
% 

1 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
H.M. KING BHUMIBOL ADULYADEJ 

197,414,850 43.870 

2 ท่านผูห้ญิงทศันาวลยั  ศรสงคราม 
THANPUYING TASANAVALAI SORNSONGKRAM  

45,847,050 10.188 

3 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
H.R.H. PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN 

25,000,000 5.556 

4 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCE 20,488,400 4.553 

5 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LONDON BRANCE 20,000,000 4.444 

6 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 
ABERDEEN GROWTH FUND 

15,424,900 3.428 

7 บริษทั ศรีปวิธ จาํกดั 
SRIPAVIDH CO., LTD. 

14,821,500 3.294 

8 นายศิรัตน ์ ธาํรงรัตน์ 
MR. SIRAT THOMRONGRAT 

11,705,000 2.601 

9 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุน้ระยะยาว 
ABERDEEN LONG-TERM EQUITY FUND 

7,996,800 1.777 

10 พลตาํรวจเอก เภา  สารสิน 
POLICE GENERAL  POW SARASIN 

6,330,000 1.407 
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 ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ทีถ่อืหุ้นร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ลาํดบัท่ี 
No. 

ช่ือ 
Name 

จาํนวนหุน้ 
No. of shares 

ร้อยละ 
% 

1 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
H.M. KING BHUMIBOL ADULYADEJ 

197,414,850 43.870 

2 ท่านผูห้ญิงทศันาวลยั  ศรสงคราม 
THANPUYING TASANAVALAI SORNSONGKRAM  

45,847,050 10.188 

 9.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล   

บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้นในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ สาํหรับผล
การดาํเนินงานปี 2554  บริษทัฯมีกาํไรสุทธิ 20.01  ลา้นบาท  จะจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 9.0  ลา้น
บาท โดยจ่ายหุน้ละ 0.02 บาท  ในวนัท่ี  4  พฤษภาคม 2555  ซ่ึงมีผลทาํใหอ้ตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ
เท่ากบัร้อยละ 44.97 เปรียบเทียบกบัในปี 2553  บริษทัฯจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนเงิน 45 ลา้นบาท โดยจ่ายหุน้
ละ 0.10 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 50.45 ซ่ึงใกลเ้คียงกบันโยบายท่ี
กาํหนดไว ้    ทั้งน้ีบริษทัฯคาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลสําหรับปีต่อไปตามปกติทุกปี ตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควรและเหมาะสม  โดยตอ้งใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บประโยชน์อยา่งสูงสุด 

ประวติัการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 7  ปี  

 
*ขณะทีส่่งรายงานแบบ 56-1 ปี 2554  อยู่ระหว่างการเสนอขอผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล ในวนัที ่ 5 เมษายน 2555 

 

 
 

 

ปี พ.ศ. กาํไร กาํไรต่อหุ้น อตัราการจ่ายเงินปันผล (บาท / หุ้น) 
2554 20,012,317 0.04 0.02* 
2553 89,204,259 0.20 0.10 
2552 106,709,017 0.24 0.10 
2551 70,227,639 0.16 0.07 
2550 48,847,663 0.11 0.06 
2549 36,924,400 0.08 0.05 
2548 77,489,672 0.17 0.10 
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10.   การจดัการ        

 
10.1 โครงสร้างการจดัการ  

โครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จาํนวน 4 ชุด ได้แก่          
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กาํหนดผลตอบแทน   

  คณะกรรมการบริษทั  Board of Directors   
1. พลเรือเอก หม่อมหลวงอศันี  ปราโมช 

ประธานกรรมการ 
1. Admiral Mom Luang Usni  Pramoj  
        Chairman  

2. นายพงส์  สารสิน 
กรรมการ 

2. Mr. Pong  Sarasin 
 Director  

3. นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยธุยา 
กรรมการอิสระ 

3. Mr. Paron Israsena  
Independent Director  

4. นายกวี  องัศวานนท ์
กรรมการ 

4. Mr. Kavi Ansvananda 
Director  

5. นายสมศกัด์ิ  เขมะรังษี 
กรรมการ 

5. Mr. Somsak Kemarangsi    
Director  

6. ดร.อภิชยั  จนัทรเสน 
กรรมการอิสระ 

6. Dr. Abhijai Chandrasen 
Independent  Director  

7. พลตาํรวจตรี ชินภทัร  สารสิน 
กรรมการ 

7. Police Major General Chinnapat Sarasin 
 Director  

8. นายพิพิธ  พชิยัศรทตั 
กรรมการ  

8. Mr. Bibit Bijaisoradat 
Director  

9. นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์
กรรมการอิสระ 

9. Mr. Anuthip  Krairiks 
Independent Director 

10. นายสิทธิชยั  จนัทราวดี 
กรรมการอิสระ  

10. Mr. Sitthichai  Chantravadee 
 Independent Director 

11. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา 
กรรมการผูจ้ดัการ  

11. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya 
Managing Director  
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คณะอนุกรรมการ  COMMITTEE 

 คณะกรรมการบริหาร                                        Executive Committee 

1. นายกวี  องัศวานนท ์
ประธานกรรมการบริหาร 

1. Mr. Kavi Ansvananda 
Executive Committee Chairman 

2. นายสมศกัด์ิ  เขมะรังษี 
กรรมการบริหาร และท่ีปรึกษาฝ่ายจดัการ 

2. Mr. Somsak Kemarangsi 
Executive Director and Management Consultant 

3. นายพิพิธ พิชยัศรทตั 
กรรมการบริหาร 

3. Mr. Bibit Bijaisoradat 
Executive Director  

4. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา 
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

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

 
คณะกรรมการตรวจสอบ และ  Audit Committee and   
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   Risk Management Committee 

1. นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยธุยา 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

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

2. ดร. อภิชยั จนัทรเสน 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. Dr. Abhijai Chandrasen 
Audit Committee and Risk Management  Member 

3. นายสิทธิชยั  จนัทราวดี* 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

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

*กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ ความสามารถในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และ กาํหนดผลตอบแทน   Nomination  and  Remuneration Committee  

1.  ดร. อภิชยั  จนัทรเสน 
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนด

1. Dr. Abhijai Chandrasen 
Nomination and Remuneration Committee  Chairman 

2. นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์
 กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน 

2. Mr. Anuthip  Krairiksh  
Nomination and Remuneration Committee Member 

3. พลตาํรวจตรี ชินภทัร  สารสิน 
 กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน 

3. Police  Major General Chinnapat Sarasin 
Nomination and Remuneration Committee Member 
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                                      ตารางสรุปคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 

1.3 ฝ่ายจดัการ 1.3 MANAGEMENT OFFICERS 
1. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา 

 กรรมการผูจ้ดัการ 
1. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya 

 Managing Director 

2. นายธีรวฒัน ์ พิพฒันดิ์ฐกลุ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

2. Mr. Teeravat  Pipatdhitakul 
Deputy Managing Director 

3. นางสาวสมศรี  กมลาพนัธ์ุ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

3. Miss. Somsri  Kamalapun 
 Accounting & Financial Manager 

4. นางประภาศรี ลาภเวที 
ผูจ้ดัการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 

4. Mrs. Prapasri Larbvetee 
Budgeting & Business Planning Manager     

5. นางไขมุ่ก พราหมณีย ์
ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 
และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

5. Mrs. Khaimook Prahmanee 
 Sales & Marketing Manager 
And  Secretary to the Risk Management  Committee 

6. นางสาวศิริวรรณ  สุขไพเราะ 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  และ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. Miss Siriwan Suhpairor 
Internal Audit Manager & 
Secretary to the Audit Committee 

7. นายอมรชยั  อมรเจียรศกัด์ิ 
 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาระบบงาน 

7. Mr. Amornchai Amornchierasak 
System Development  Manager 

8. นางอรุณี  บนัเทิงสุข 
ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

8. Mrs. Arunee  Bunturnsuk 
Business Development Manager 

รายช่ือ 
 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการยอ่ยชุดต่าง ๆ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการ    
ตรวจสอบ 

และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกาํหนดผลตอบแทน 

1.  พลเรือเอกหม่อมหลวงอศันี  ปราโมช ประธานกรรมการ    
2.  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา กรรมการอิสระ  ประธาน  
3.  นายพงส์  สารสิน กรรมการ    
4.  นายกว ี องัศวานนท ์ กรรมการ ประธาน   
5.  ดร.อภิชยั  จนัทรเสน กรรมการอิสระ  กรรมการ ประธาน 
6.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ   กรรมการ 
7.  พลตาํรวจตรี ชินภทัร  สารสิน กรรมการ   กรรมการ 
8.  นายสิทธิชยั  จนัทราวดี กรรมการอิสระ  กรรมการ  
9.  นายพิพิธ  พิชยัศรทตั กรรมการ กรรมการ   
10. นายสมศกัด์ิ  เขมะรังษี กรรมการ กรรมการ/ท่ีปรึกษาฝ่ายจดัการ   
11. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการ กรรมการ/กรรมการ

ผูจ้ดัการ 
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9. นางยวุดี  นุชถาวร 
ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทัว่ไป และเลขานุการบริษทั 

9. Mrs. Yuwadee Nuchtavorn 
Administrative Manager & Company  Secretary  

10.2 การกํากบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษทัสมัมากร จาํกดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ใหเ้ป็นบริษทั
ชั้นนาํในธุรกิจบา้นจดัสรรท่ีไดรั้บความนิยมเช่ือถือจากประชาชน มีการดาํเนินธุรกิจดว้ยการบริหารจดัการท่ี ยดึหลกัธรร
มาภิบาลเป็นสาํคญั มีการพฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพสูง และส่งเสริมใหมี้การพฒันาสินคา้ใหมี้คุณภาพดี พร้อมการ
บริการท่ีประทบัใจ คณะกรรมการบริษทัฯจึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการตามหลกับรรษทัภิบาล เพ่ือเป็นกลไก
การควบคุมและการถ่วงดุลอาํนาจเพ่ือใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใสตรวจสอบได ้ โดยไดจ้ดัทาํ
นโยบายจริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพ่ือปลูกฝังใหทุ้กคนปฎิบติัหนา้ท่ี
ดว้ยความรับผดิชอบ มีความเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูอ่ื้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัในการ
เสริมสร้างความเช่ือมัน่แก่นกัลงทุน สถาบนัการเงิน พนัธมิตรธุรกิจ  ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มีการดูแลส่ือสารให้
เกิดความเขา้ใจและยดึถือเป็นแนวปฎิบติัทัว่ทั้งองคก์ร และประการสาํคญัไดก้าํหนดวิสัยทศันแ์ละพนัธกิจเพ่ือใหทุ้กคนมี
จุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกนั โดยมีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี 

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
  คณะกรรมการบริษทัฯไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัแก่ผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยเท่าเทียมกนั ในการใช้
สิทธิดูแลรักษาผลประโยชนข์องตนเอง ประกอบดว้ยสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะและ
ออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิร่วมตดัสินใจในเร่ืองสาํคญั สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษทัฯ    
ตลอดจนสิทธิในการไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา  
 คณะกรรมการบริษทัฯจดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะบญัชีของ
บริษทั ในปี 2554 บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 8 เมษายน 2554 และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม 
ขอ้มูลประกอบการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการตามวาระต่างๆ ถึงผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั  
เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ยา่งละเอียด  และมีการอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ในการ
มาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ จดัเตรียมสถานท่ีและหอ้งประชุมท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวก มีขนาดเหมาะสมในการรับรองผูเ้ขา้ประชุม 
และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเองกส็ามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมและลงมติแทนได ้
โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซ่ึงกรรมการไดช้ี้แจงและตอบขอ้
ซกัถามของผูถื้อหุน้อยา่งทัว่ถึงและมีการบนัทึกการประชุมไวถู้กตอ้งครบถว้น 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 บริษทัฯไดจ้ดัประชุมโดยมีขั้นตอนการประชุมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพย ์  มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งส้ิน 10 คน  โดยปกติในการประชุมผูถื้อหุน้  ทุกคร้ัง ประธาน
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน รวมถึงผูส้อบบญัชีของบริษทั
ไดเ้ขา้ร่วมช้ีแจงตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ดว้ยเสมอ แต่ในปี 2554 นายพงส์ สารสิน  ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมแทน
ประธานกรรมการท่ีลาประชุมเน่ืองจากติดภารกิจ ประธานท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเหมาะสม และส่งเสริมใหผู้ ้
ถือหุน้มีโอกาสเท่าเทียมกนัในการแสดงความเห็น ขอ้เสนอแนะ และตั้งคาํถามต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
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และเร่ืองท่ีเสนอ โดยไดบ้นัทึกประเดน็ซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีสาํคญัไวใ้นรายงานการประชุมท่ีมีการจดัทาํอยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น เสร็จสมบูรณ์ในเวลาท่ีเหมาะสม และมีระบบการจดัเกบ็รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี สามารถตรวจสอบและ
อา้งอิงได ้
 คณะกรรมการของบริษทัฯไดจ้ดัทาํรายงานของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปีเสนอต่อผูถื้อหุน้โดยอธิบาย
ถึงความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัควบคู่ไปกบัรายงานทางการเงินโดยมีเน้ือหาครอบคลุมในเร่ืองสาํคญัๆ 
ตามขอ้แนะนาํของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

2. ความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง บริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุม
ท่ีมีรายละเอียดครบถว้น เพียงพอ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกราย ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเกินกวา่ระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด  
เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ยา่งละเอียด ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองกส็ามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนได ้ และบริษทัฯไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระเป็นผูรั้บ
มอบฉนัทะ รูปแบบหนงัสือมอบฉนัทะของบริษทัฯสามารถสนองตอบความตอ้งการของผูถื้อหุ้นในการกาํหนดทิศทางการ
ลงคะแนนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 เพ่ือความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ บริษทัฯไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลบนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงสิทธิและ
วิธีการเสนอเพิม่วาระ และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลฯ รวมทั้งการกาํหนดระยะเวลาส้ินสุดการเสนอเพ่ิมวาระและเสนอช่ือบุคคล เพ่ือใหค้ณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาไดว้า่จะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนงัสือนดัประชุม คณะกรรมการบริษทัฯไม่เคยเสนอเพ่ิมวาระ
การประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้และในวาระท่ีเลือกตั้งกรรมการบริษทั ไดมี้การลงมติเลือกกรรมการเป็น
รายบุคคล และในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 ผูถื้อหุน้หลายรายไดม้อบอาํนาจใหก้รรมการอิสระ ท่ีบริษทัฯ
เสนอเป็นผูรั้บมอบอาํนาจใหอ้อกเสียงแทนดว้ย 

 ในเร่ืองป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์   

 บริษทัฯยดึมัน่และคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ และบริษทัฯไดใ้หค้วามสาํคญัเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการเก่ียวโยง และรายการระหว่างกนัท่ีไม่เหมาะสม โดยกาํหนดนโยบายใหมี้การทาํ
รายการอยา่งเป็นธรรมเช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป และเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปท่ีแข่งขนัได ้โดยผา่นการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัท่ีชดัเจน โปร่งใส และยติุธรรมตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และตาม
หลกัเกณฑท่ี์บริษทักาํหนด 

 บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายและวิธีดูแลไม่ใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯไปใชเ้พ่ือ
ประโยชนส่์วนตน ดงัน้ี 
 - หา้มไม่ใหผู้บ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือ

บุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงิน 
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  เผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหวา่งปีท่ีผา่นมากรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด 

ไม่ปรากฏวา่มีการซ้ือขายหุน้ในช่วงท่ีหา้มเลยและคณะกรรมการไดพิ้จารณารายการท่ีอาจมีความความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบทุกคร้ัง ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไดเ้ปิดเผย
รายละเอียดไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบ 56-1 

 - กาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ตาม มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

3. การให้ความสําคญักบัผู้มส่ีวนได้เสีย  
บริษทัฯตระหนกัดีวา่ แรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งลูกคา้ บริษทัคู่คา้ เจา้หน้ี เจา้หนา้ท่ีภาครัฐและ
หน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง คู่แข่ง ผูถื้อหุน้ ตลอดจนผูบ้ริหารและพนกังาน มีส่วนช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขนั สร้าง
กาํไร และสร้างความสาํเร็จในระยะยาวใหก้บับริษทัฯ  ดงันั้น การใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก  บริษทัฯกาํหนดเป็นนโยบายไวใ้นคู่มือ
จรรยาบรรณและแจกใหแ้ก่พนกังานทุกคนเพ่ือปฏิบติั ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  
เพ่ือใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ีไดรั้บการดูแลอยา่งดี  ซ่ึงในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเร่ือง
ท่ีเก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

  นอกจากน้ี บริษทัฯยงัเนน้ให้พนกังานทุกคนร่วมมือร่วมใจกนัรักษาผลประโยชนข์องบริษทัฯ  ทาํงานเป็น
ทีมมีเป้าหมายร่วมกนั ลดความสูญเปล่าและดอ้ยประสิทธิภาพ พบเห็นส่ิงใดท่ีไม่ควรใหแ้จง้บริษทัฯทาง จดหมาย โทรศพัท ์ อีเมล ์ 
หรือเวบ็ไซต ์ รับขอ้ร้องเรียน www.sammakorn.co.th/whistleblower.php หรือแจง้ต่อกรรมการอิสระ ในลกัษณะของ 
Whistle Blower เพ่ือใหก้รรมการอิสระเป็นผูพ้จิารณาดาํเนินการ  เป็นผลใหบ้ริษทัฯดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ มี
คุณธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างผลกาํไรอีกทางหน่ึง  

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของบริษทั ต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และสาธารณชนทัว่ไป

ดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถว้น ทัว่ถึง เพียงพอ ทนัเวลา และสามารถตรวจสอบได ้ โดยปฏิบติัตามกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหผู้ใ้ชข้อ้มูลไดรั้บประโยชนใ์นการประกอบการตดัสินใจลงทุนมากท่ีสุด โดยจดัใหมี้ผูบ้ริหาร และ
เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกบัผูล้งทุนสมัพนัธ์เป็นตวัแทนในการใหข้อ้มูลและส่ือสารกบัผูล้งทุน และนกัวิเคราะห์ 
หลกัทรัพยท์ัว่ไป เพ่ือใหมี้ความชดัเจนและโปร่งใส ตลอดจนมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารโดยผา่นส่ือมวลชนเป็นคร้ัง
คราวดว้ย  ไดมี้การเปิดเผยสารสนเทศและรายงานขอ้มูลทางการเงินอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และภายในกาํหนดเวลาท่ี
กฎหมายกาํหนด ผูล้งทุนสามารถติดต่อท่ี นางกาญจนรัตน ์ ล้ิมลํ้าเลิศกลุ หมายเลขโทรศพัท ์   0 2255 5740  ต่อ 11  หรือ  
e-mail address: karnjanarat.l@sammakorn.co.th 

งบการเงินของบริษทัฯและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปีและเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
www.sammakorn.co.th จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและ 
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ถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัทาํ รวมทั้งมีการเปิดเผย
ขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือเป็นประโยชนต่์อผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป ท่ีจะไดรั้บทราบ 

ขอ้มูลท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีครบถว้นเป็นจริงและสมเหตุสมผล  ซ่ึงคุณภาพของรายงานทางการ
เงินปรากฏอยูใ่นรายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  ในรายงานประจาํปี   

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ
และไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูดู้แลเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี
แลว้ คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความเช่ือมัน่
อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554 

5. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม 
 บริษทัฯกาํหนดนโยบายความรับผดิชอบต่อสงัคมควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ดว้ยการใส่ใจดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม และใหค้วามสนบัสนุนช่วยเหลือชุมชน และสงัคมโดยรวม สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามหลกัคุณธรรมและ
การแบ่งปัน ไม่กระทาํส่ิงท่ีเป็นผลเสียต่อสงัคมทั้งทางตรงและทางออ้ม กระทาํส่ิงท่ีดีเป็นประโยชนต่์อสังคมส่วนรวม  ตาม
กาํลงัความสามารถ โดยผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนจะเขา้ไปมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมช่วยเหลือสงัคมดงักล่าวดว้ย
ความร่วมมือร่วมใจกนัทาํกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมหลายภาคส่วนอยา่งมุ่งมัน่ และกาํหนดใหมี้การ
ติดตามการดาํเนินงานในกิจกรรมต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือการพฒันาสงัคมใหมี้การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ดงัปรัชญาการ
ดาํเนินงานของบริษทัท่ีวา่  “เราไม่เพยีงสร้างบ้าน...แต่เราสร้างสังคม” 

สรุปกจิกรรม CSR ปี 2554 
 ในปี 2554 แมจ้ะเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และเกิดภยัพิบติัรุนแรงกระทบต่อวิถีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯยงัคงใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการปลูกฝังใหพ้นกังานมีความรับผดิชอบต่อสงัคม โดย
สนบัสนุนใหพ้นกังานดาํเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และช่วยเหลือสงัคมตามกาํลงัและโอกาส  ซ่ึงในปีน้ีมี
หลายๆ กิจกรรมท่ีพนกังานทุกคนมีความภาคภูมิใจ ท่ีไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมดว้ยการทาํกิจกรรมทั้งภายใน
องคก์ร และภายนอกองคก์ร  ดงัน้ี 

โครงการพฒันาชุมชนบ้านหนองขวาง  ต.โคกกลาง จ.บุรีรัมย์  
บริษทัฯไดร่้วมกบัสมาคมพฒันาประชากร (PDA)  พฒันาชุมชน เป็นการต่อเน่ือง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2555  โดย

เขา้ไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการพฒันาชนบท  สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั และเยาวชน   
เป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างความสามารถและโอกาสในการประกอบอาชีพของชุมชน เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่
ครอบครัว และช่วยกนัพฒันาความเป็นอยูแ่ต่ละครอบครัวใหดี้ข้ึน เป็นการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนบา้น 
หนองขวาง ตาํบลโคกกลาง จงัหวดับุรีรัมย ์ใหส้ามารถพ่ึงตนเองไดใ้นอนาคตอยา่งย ัง่ยนื  
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ในปี 2554 บริษทัฯไดร่้วมกบัชาวบา้นหนองขวางพฒันาชุมชนและทาํนุบาํรุงศาสนา
พฒันาวดั บา้นหนองขวาง  โดยบริษทัฯไดส้นบัสนุนวสัดุก่อสร้าง เพ่ือใหช้าวบา้นหนองขวางใชแ้รงงานร่วมก่อสร้างศาลา
สาธารณะประโยชน ์   

 “สัมมากรรวมใจ บ้านหนองขวาง”   และ โดยความร่วมมือ ร่วมใจ ของผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกบา้น และผูมี้จิต
ศรัทธา จดัตั้งกองกฐินสามคัคี ถวายใหว้ดัหนองขวาง เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2554  นอกจากน้ีไดจ้ดัทาํเส้ือสาํหรับเยาวชน
บา้นโคกกลาง จงัหวดับุรีรัมย ์เพ่ือใชใ้นการประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู้และรณรงคต่์อตา้นโรคเอดส์ ดว้ย 
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โครงการอาหารกลางวนั และสนับสนุนเส้ือกฬีาให้เยาวชน 
บริษทัฯ และพนกังาน ร่วมกบั บมจ.ไมเนอร์ฟูด 

จดั ”โครงการหน่ึงอิม่มือ้นีพ้ี่ให้น้อง”  ใหก้บันอ้งๆ โรงเรียน
บา้นหว้ยหิน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  เม่ือวนัท่ี          1 
กรกฎาคม 2554 จดักิจกรรมสนัทนาการ และเล้ียงอาหาร  
ขนมโดนทั และพิซซ่า โดยบริษทัฯสนบัสนุนเส้ือกีฬาใหก้บั
นอ้งๆทุกคน 
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เหตุการณ์นํา้ท่วมภาคใต้ และมหาอุทกภัยของกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
จากเหตุการณ์นํ้าท่วมภาคใตเ้ม่ือตน้ปี และภาคกลางเม่ือปลายปี 2554 บริษทัฯและพนกังานไดมี้ส่วนร่วมแบ่งปัน

นํ้าใจช่วยเหลือผูป้ระสบอุกทกภยั เพือ่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และสนบัสนุนใหผู้ป้ระสบภยักลบัมาใชชี้วติไดอ้ยา่ง 
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ปกติโดยเร็ว โดยร่วมบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัภาคใต ้ และมหาอุทกภยัในกรุงเทพฯ และปริมลฑล  ผา่น
สภากาชาดไทย  ร่วมจดัตั้งกองทุน “ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยนํา้ท่วม” ผา่นสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  เป็นตวัแทนรับ
บริจาคส่ิงของต่างๆ เพ่ือนาํไปช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ร่วมกบัศูนยก์ารคา้ เพียวเพลสรามคาํแหง  และสนบัสนุนให้พนกังาน
ท่ีมีจิตอาสาไดมี้ส่วนร่วมออกไปช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในพ้ืนท่ีหลายแห่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโครงการ 
บริษทัฯร่วมรณรงคส์ร้างจิตสาํนึกใหก้บัพนกังานร่วมกนั

ประหยดัพลงังาน เพราะถือเป็นความรับผดิชอบพ้ืนฐานท่ีทุกคนควรตอ้ง
ถือปฏิบติั มีการส่งเสริมใหจ้ดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อน 
โดยไดรั้บความร่วมมือสนบัสนุนจากลูกบา้นในโครงการจดัสรรของ
บริษทัฯ เป็นอยา่งดี มีการปลูกตน้ไมเ้พ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ และ
ปรับปรุงทศันียภาพในโครงการใหร่้มร่ืน มีการบาํรุงและดูแลรักษา
สภาพแวดลอ้มใหดู้ดี มีคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง   

โครงการห้องสมุดของเล่น 
บริษทัฯร่วมกบัมูลนิธิมีชยั วีระไวทยะ ได้

ประชาสมัพนัธ์ใหมี้การร่วมบริจาคหนงัสือ ของเล่น 
อุปกรณ์การเรียน และส่ิงของท่ีเห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน เพ่ือใชใ้นการจดัตั้งหอ้งสมุดของเล่นประจาํ
หมู่บา้นและโรงเรียนในทอ้งถ่ินทุรกนัดาร โดยมี
จุดเร่ิมตน้เพ่ือปลกูฝังใหเ้ดก็มีจิตสาธารณะทั้งผูใ้หแ้ละ

ผูรั้บ เดก็ในเมืองมีโอกาสแบ่งปันของเล่นใหก้บัเดก็ใน
ชนบท เดก็ในหมู่บา้นมีโอกาสยมืของเล่น โดยตอบ
แทนดว้ยการทาํงานสาธารณะประโยชน์ในการพฒันา 
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หมู่บา้นของตน เช่น การเพาะกลา้ไม ้ปลกูตน้ไม ้ เกบ็ขยะ ช่วยเหลือผูสู้งอาย ุและสอนหนงัสือ
แก่นอ้งๆในหมู่บา้นและโรงเรียน ฯลฯ 

  นอกจากน้ีบริษทัฯไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ ข้ึน เช่น I-Project  โดยมุ่งหวงัใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
ต่อพนกังาน บริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  โดยเช่ือมโยงการทาํกิจกรรมต่างๆ เขา้กบัการทาํกิจกรรมเพื่อสงัคมโดย
คาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และมุ่งเนน้ใหพ้นกังานพฒันาตนเองเป็นอนัดบัแรก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ 
ตอ้งพฒันาบุคลากรทุกส่วนงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน และร่วมกนัพฒันาสภาพแวดลอ้มใกลต้วั และขยาย
ออกไปในสงัคม เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้นาํมาซ่ึงการพฒันา และการดาํรงอยูไ่ดด้ว้ยตวัเอง    

    ตวัอย่างกจิกรรมต่างๆ  และผลประโยชน์ทีไ่ด้รับสอดคล้องกบัผู้มีส่วนได้เสีย มรีายละเอยีดดงันี ้

กจิกรรมที่เช่ือมโยงกบัการทาํ CSR  ทีด่าํเนินการแล้ว 

ภายในบริษทั 

หน่วยงาน ประโยชน์ทีไ่ด้รับ ผู้มีส่วนได้เสีย 

1. บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และสงัคมภายในหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน มีสุขอนามยัท่ีดี ส่งเสริมใหเ้ป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้  

พนกังาน, ผูบ้ริหาร, 
ลูกคา้ 

2. จดักิจกรรมพนกังานพบผูบ้ริหาร ทุกหน่วยงาน เสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี       
ลดช่องวา่งระหว่างกนั 

พนกังานและ ผูบ้ริหาร 

3. สนบัสนุนใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้น
ต่างๆ เช่น ดา้นการศึกษา ,ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ,ดา้นสังคม 
ชุมชน และวฒันธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณี 

ทุกหน่วยงาน พนกังานมีทกัษะ พฒันาตนเอง   
มีจิตสารธารณะ  มีส่วนอยาก
ช่วยเหลือสังคม โดยไม่มุ่งหวงัผล  

พนกังาน, ลกูบา้น,     
ชุมชน และสังคม 

4. ปลกูจิตสาํนึกในการทาํความดีร่วมกนั มีกิจกรรม
ต่างๆ เช่น ใส่บาตรร่วมกนักบัลูกบา้น , กิจกรรมวนั 

สาํคญัทางศาสนา วนัประเพณีต่างๆ  ฯลฯ 

ทุกโครงการ ยกระดบัจิตใจใหมี้ความจิตใจ         
ท่ีดีงาม โดยใชศ้าสนาเป็นจุดรวม
ศนูยก์ลาง   มีความเอ้ืออาทรต่อ
กนั    ทาํใหเ้กิดมิตรสมัพนัธท่ี์ดี  

พนกังาน, ผูบ้ริหาร,    
ลูกบา้น, คู่คา้, คู่แข่ง,      
ชุมชน และสังคม 

5. ปฏิบติัตามกฏระเบียบ ตลท.และ ก.ล.ต. และกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ 
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส 

ส่วนงานกาํกบัดูแล
กิจการ และนกั
ลงทุนสมัพนัธ์ 

ผูถื้อหุน้, นกัลงทุน จะรับทราบ
ขอ้มูลธุรกิจ และนาํไปใช้
ตดัสินใจลงทุนไดใ้นอนาคตอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ผูถื้อหุน้ และนกัลงทุน 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

6. การเพิม่มูลค่า และรักษาส่ิงแวดลอ้ม และปรับปรุง   
ทศันียภาพในโครงการ 

     

โครงการบางกะปิ 
โครงการนิมิตใหม่ 

ลดตน้ทุนงานบริการ และมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึน  

พนกังาน, ลูกบา้น,    
ลูกคา้ท่ีเยีย่มชม      
โครงการ 

7. การพฒันารักษาความปลอดภยัใหมี้คุณภาพ โครงการนิมิตใหม่ ความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัต่อ
ชีวิต และทรัพยสิ์น 

พนกังาน, ลูกบา้น,    
ลูกคา้  

8. การวิเคราะห์หาขอ้บกพร่องของงานสาธารณูปโภค โครงการมีนบุรี รู้แนวทางในการป้องกนัปัญหา
ระบบงานสาธารณูปโภค  ลด

พนกังาน, ลูกบา้น,    
ลูกคา้ท่ีเยีย่มชม      
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ตน้ทุน  เกิดความเช่ือมัน่คุณภาพ
ของโครงการ 

โครงการ, ชุมชน และ
สงัคม 

9. โครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อลดภาวะโลกร้อน และรณรงค์
การปลกูป่า ฟ้ืนฟปู่าใหก้บัแผน่ดิน โดยร่วมเป็นส่วน
หน่ึงของ  “ 1 ล้านกล้า ถวายพ่อ”  และแจกตน้ไมใ้หก้บั
ลูกบา้น เพื่อช่วยกนัปลูกภายในโครงการ 

โครงการรังสิต
คลอง 7 

เสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งลกูบา้น เป็นการสร้าง  
ทศันคติท่ีดีต่อบริษทัฯในเร่ืองการ
เอาใจใส่ดูแลลกูบา้น  และเป็น
การปลุกจิตสาํนึก ใหทุ้กคนมี
ส่วนร่วมในการช่วยรณรงคล์ด
โลกร้อนได ้ 

ลูกบา้น พนกังาน สังคม 
ลูกคา้ท่ีเยีย่มชม       
โครงการ 

10. จดัสวนสาธารณะภายในโครงการ  ทุกโครงการ สร้างทศันียภาพภายในโครงการ
ใหร่้มร่ืนข้ึน  

ลูกบา้น พนกังาน สังคม 
ลูกคา้ท่ีเยีย่มชม      
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  11.   การควบคุม และการตรวจสอบภายใน     

 

บริษทัฯให้ความสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเนน้ให้มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ  เพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบับริษทัฯ 
โดยครอบคลุมทั้งดา้นการเงิน การตรวจสอบดูแลทรัพยสิ์น การบริหารจดัการ การบริหารความเส่ียง และ
การกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน รวมทั้งไดจ้ดัวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบปฏิบติังาน และจดัให้มี
ฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังาน และประเมินการควบคุมภายใน และรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ  

 บริษทัฯไดน้าํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กาํหนดจรรยาบรรณ และระบบ Whistle Blower มา
ใชอ้ยา่งต่อเน่ือง  โดยกาํหนดใหพ้นกังานทุกคนไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และ
จรรยาบรรณท่ีกาํหนดไว ้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนเร่ืองอนัจะทาํให้
บริษทัเสียหายตามช่องทางท่ีกาํหนดไว ้  

ในการประเมินการบริหารความเส่ียง บริษทัฯไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประเมิน
และบริหารความเส่ียง มีการสอบทานความเส่ียงเป็นรายไตรมาสเพือ่จะไดจ้ดัการกบัความเส่ียงใหเ้หมาะสม       
ทนัเวลา โดยการกาํหนดกลยทุธ์ในการปรับปรุง แกไ้ขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามผล
อยา่งต่อเน่ือง  ความเส่ียงท่ีสาํคญัไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้     
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  12.   รายการระหว่างกนั 
 

     ในระหวา่งปี 2554 บริษทัฯ ไดร่้วมทุนจดัตั้งบริษทั เอน็ชวัร์โฮม จาํกดั ดว้ยเป็นเงินลงทุน 400,000 
บาท คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งส้ิน 2 ลา้นบาท  เพ่ือประกอบธุรกิจขายบา้นมือสอง
ในตลาดอสงัหาริมทรัพย ์  หลงัจากนั้นไดแ้ต่งตั้งนายธีรวฒัน ์  พิพฒันดิ์ฐกลุ กรรมการผูจ้ดัการและผูถื้อหุน้ 
บริษทั เอน็ชวัร์โฮม จาํกดั มาดาํรงตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ และไดท้าํสญัญาว่าจา้งบริษทั 
เอน็ชวัร์โฮม จาํกดั เป็นตวัแทนขายโครงการสัมมากรรังสิต คลอง7 ภายในตน้ปี 2555 น้ี 
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  13.   ฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงาน 
 13.1  งบการเงนิ : สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 3 ปี ทีผ่่านมา 

สรุปรายงานการสอบบัญชี  
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบแสดงฐานะการเงินรวมรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัของบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั  ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและ
ครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ดงักล่าว จากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

งบการเงินซ่ึงแสดงซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีราคาทุนสาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2553 ของบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) ท่ีแสดง
เปรียบเทียบ ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในสาํนกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงไดต้รวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเสนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 17 
กมุภาพนัธ์ 2554  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้
ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลวา่ งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการ 
ทั้งท่ีเป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ี
กิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึน 
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือวา่
การตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  ผลการดาํเนินงาน
และกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ย และเฉพาะของบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไป โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินขา้งตน้ ขา้พเจา้ขอใหสั้งเกต
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดป้ฎิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบั
ปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีเพ่ือจดัทาํและนาํเสนองบการเงินน้ี
 รายช่ือผู้สอบบัญชีย้อนหลงั 3 ปี  

ปี รายช่ือ บริษัท 

2554 นางสาวศิราภรณ์  เอือ้อนันต์กลุ บริษัท สํานักงาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั 
2553 นายณรงค ์ พนัตาวงษ ์ บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
2552 นายณรงค ์ พนัตาวงษ ์ บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
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 ตารางสรุปงบการเงนิเปรียบเทียบ  3  ปี 
งบดุล 2554 2553 2552 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

        สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,281,618 0.57% 1,136,520 0.04% 26,257,968 0.98% 

 ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอื่น 31,977,344 0.99% 13,229,448 0.48% 7,649,709 0.28% 

  ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ 2,047,451,143 63.66% 2,134,272,764 77.37% 1,864,384,791 69.39% 

  เงินมดัจาํจ่ายคา่ท่ีดิน 9,000,000 0.28% - 0.00% - 0.00% 

  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 10,559,993 0.33% 3,095,320 0.11% 3,491,665 0.13% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

2,117,270,098 65.83% 2,151,734,052 78.00% 1,901,784,133 70.79% 

  ท่ีดินรอการพฒันา 290,474,090 9.03% 184,057,499 6.67% 436,585,515 16.25% 

  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 40,056 0.00% 88,946,658 3.22% 32,332,083 1.20% 

  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 653,377,933 20.31% 231,669,153 8.40% - - 

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 115,949,367 3.60% 61,180,601 2.44% 289,508,805 10.78% 

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 35,307,811 1.10% 32,734,257 1.19% 24,645,425 0.92% 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 4,000,414 0.12% 2,307,236 0.08% 1,792,650 0.07% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,099,149,671 34.17% 606,895,357 22.00% 784,864,478 29.21% 

รวมสินทรัพย์ 3,216,419,769 100.00% 2,758,629,406 100.00% 2,686,648,611 100.00% 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีสิ้นหมุนเวยีน       

  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 208,695,451 6.49% 134,330,434 4.87% 150,000,000 5.58% 

  เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน 77,444,672 2.41% 73,823,530 2.68% 223,356,024 8.31% 

  เงินมดัจาํ และเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 65,047,163 2.02% 45,334,749 1.64% 40,927,323 1.52% 

  เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 193,402,596 0.00% 154,340,690 5.59% 66,443,340 2.47% 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 2,721,181 0.08% 6,351,783 0.23% 19,836,986 0.74% 

  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  13,067,039 0.41% 7,642,072 0.28% 25,769,686 0.96% 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 

560,378,102 17.42% 421,823,258 15.29% 526,333,359 19.59% 

  เงินกูย้มืระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน

หน่ึงปี 
679,370,901 21.12% 445,609,649 16.15% 329,267,210 12.26% 

  สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 56,788,754 1.77% 53,404,323 1.94% 47,285,641 1.76% 

  เงินประกนัการเช่ารับ 36,511,115 1.14% 5,142,900 0.19% - - 

  ค่าตอบแทนสิทธิการเช่าท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 4,000,000 0.12% 5,000,000 0.18% 6,000,000 0.22% 

  หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 

14,826,870 

791,497,640 

0.42% 

24.61% 

16,639,664 

525,796,536 

0.60% 

19.06% 

10,958,188 

393,511,039 

0.41% 

14.65% 

รวมหนีสิ้น 1,351,875,742 42.03% 947,619,794 34.35% 919,844,398 34.24% 
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งบดุล 2554 2553 2552 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

  ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 450,000,000 13.99% 450,000,000 16.31% 450,000,000 16.75% 

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 468,966,000 14.58% 468,966,000 17.00% 468,966,000 17.46% 

   จดัสรรแลว้ – สาํรองตามกฎหมาย 53,000,000 1.65% 53,000,000 1.92% 53,000,000 1.97% 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 800,249,434 24.88% 839,043,612 30.42% 794,838,213 29.58% 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,772,215,434 55.10% 1,811,009,612 65.65% 1,766,804,213 65.76% 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 92,328,593 2.87%     

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,864,544,027 57.97% 1,811,009,612 65.65%   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,216,419,769 100% 2,758,629,406 100% 2,686,648,611 100% 
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งบกาํไรขาดทุน 2554 2553 2552 

ส้ินสุดเพยีง วนัที ่31 ธันวาคม  บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

รายได้ 
รายไดจ้ากการขายบา้นและท่ีดิน 

 
594,666,844    83.93% 

 
719,334,132 

   
89.46% 

 
815,305,524    92.03% 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 61,079,812 8.62% 38,273,074 4.76% 30,877,497 3.48% 

รายไดอ่ื้น    

    รายไดค่้าบริการ  42,670,545 6.02%  36,076,420 4.49%  34,116,551 4.24% 

    อ่ืนๆ   10,117,105 1.43%  10,385,845 1.29%  5,653,646 0.64% 

รวมรายได้  708,534,306 100%  804,069,471 100%  885,953,218 100% 

ค่าใช้จ่าย    

ตน้ทุนจากการขายบา้นและท่ีดิน  413,760,045 58.40%  480,418,195 59.75%  551,679,798 62.27% 

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า  20,158,144 2.58%  4,141,293 0.52%  5,981,884 0.68% 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 98,272,832 13.87% 84,333,317 10.49% 61,861,583 6.98% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 98,411,917 13.89% 92,227,942 11.47% 97,590,512 11.02% 

รวมค่าใช้จ่าย  630,602,938 89.00%  661,120,747 82.22%  717,113,777 80.94% 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งผลขาดทุนจาก
เงนิ     ลงทุนในบริษทัร่วม  
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิ
ได้นิติบุคคล 77,931,368 11.00% 142,948,724 17.78% 168,839,441 19.06% 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม (9,300,167) 1.31% (4,267,925) 0.53% - - 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  
และ   ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 68,631,201 9.69% 138,680,799 17.25% - - 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (46,425,099) 6.55% (23,095,093) 2.87% - - 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล 22,206,102 3.13% 115,585,706 14.38% 168,839,441 19.06% 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (19,559,941) 2.76% (26,381,447) 3.28% (30,299,340) 3.42% 
กาํไรสุทธิสําหรับปี 
การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 
 

2,646,161 
 

6,205,682 
 

0.37% 
89,204,259 

 
89,204,259 

 

11.09% 
138,540,101 

 
 
 

15.64% 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่
อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 
 กาํไรต่อหุ้น  
 

(3,559,521) 
0.10 

 

 

0.20 
 

 

0.24 
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งบกระแสเงนิสด 
ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2554 2553 2552 

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน    
กาํไรสุทธิก่อนภาษี 22,206,102 115,585,706 144,990,275 
รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน    
      ค่าเส่ือมราคา 16,971,004 10,400,544 13,502,261 
      ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  2,194,271 488,327 346,952 
      กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (370,666) (261,860) (1,112,149) 
     ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ 318,629 33,565 5,428,452 
     รายไดจ้ากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,631,250) (9,949,457) (3,956,827) 
     ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,300,167 4,267,925 4,784,872 
     สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 5,683,177 8,279,389 12,160,707 
     สาํรองค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 2,160,707 2,160,707 - 
     ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 42,559,667 19,965,762 17,429,523 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน        
ดาํเนินงาน 

99,391,808 150,970,608 193,574,066 

สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิม่ขึน้)  ลดลง     
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
   ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์และท่ีดินรอการพฒันา 

(9,835,337) 
(31,868,334) 

(2,778,946) 
(182,012,181) 

(459,801) 
(130,531,345) 

    สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - อ่ืนๆ (978,607) (2,892,775) 4,233,484 
    เงินมดัจาํ - - (209,231) 
    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 36,760 (514,586) - 
หนีสิ้นดําเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)    
     เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน (6,156,783) 15,075,379 10,112,302 
     เงินมดัจาํรับ และเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (1,020,114) (4,206,966) (25,061,971) 
     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  4,386,206 3,273,598 3,885,927 
     สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (2,768,115) - 471,379 
     หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (5,469,407) 10,309,519 10,151,760 
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (45,718,077) (12,776,350) (66,166,570) 
     จ่ายดอกเบ้ีย (51,968,187) (27,565,281) (29,055,015) 
     จ่ายภาษีเงินได ้ (19,396,240) (47,955,482) (33,728,545) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดําเนินงาน (25,646,350) (88,297,113) 3,383,010 
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งบกระแสเงนิสด(ต่อ) 
ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2554 2553 2552 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
     จ่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (400,000) (60,882,500) (24,867,500) 
     เงินสดรับจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 3,136,926 - - 
     ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (50,685,442) - - 
     ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (24,029,184) (20,521,581) (9,275,946) 
     เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,315,607 1,008,383 1,112,149 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (70,662,093) (80,395,698) (33,031,297) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
    เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง)  74,365,017 (15,669,566) (12,027,700) 
     เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 412,813,915 386,039,759 80,636,816 
     ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (328,725,531) (181,799,970) - 
     เงินปันผลจ่าย (44,998,860) (44,998,860) (31,499,902) 
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจดัหาเงิน 113,453,541 143,571,363 37,109,214 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด(เพิม่ขึน้) ลดลงสุทธิ (17,145,098) (25,121,448) (7,460,927) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 1,136,520 26,257,968 18,797,041 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 18,281,618 1,136,520 26,257,968 
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อตัราส่วนการเงนิ  (Ratio Analysis)  2554 2553 2552 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity Ratio) 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.19 5.04 3.61 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.01 0.00 0.05 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 7.09 18.95 31.62 

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 51.45 19.26 11.54 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร   (Profitability Ratio)    

อตัรากาํไรขั้นตน้   30.42% 32.21% 32.33% 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน   11.85% 17.25% 18.52% 

อตัรากาํไรสุทธิ   2.93% 11.09% 12.04% 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้   1.11% 4.93% 6.04% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดําเนินงาน   (Efficiency Ratio)    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 0.70% 3.23% 3.97% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร 3.35% 18.47% 14.70% 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.24 0.29 0.33 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial Policy Ratio)    

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.58 0.52 0.39 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 1.95 5.26 4.36 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม  36.71% 34.35% 27.87% 

อตัราส่วนกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้(บาท) 0.04 0.20 0.16 

 
 
 
คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน   

 ผลการดาํเนินงานในปี 2554  เปรียบเทียบกบัปี 2553  มียอดขายบา้นและท่ีดินมีอตัราลดลงร้อยละ 
17.33 ส่วนยอดรายไดร้วม มีอตัราลดลงร้อยละ 14.94  สาเหตุท่ีลดลงส่วนใหญ่เป็นเพราะยอดขายบา้นและ
ยอดรับรู้รายไดมี้อตัรา  ลดลง รายไดจ้ากการขายบา้นและท่ีดินจะเป็นประมาณร้อยละ 86.95 ของรายได้
รวม กาํไรสุทธิในปี 2554  ของบริษทัฯ เท่ากบั 20.01  ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.93 ของรายไดร้วม  
สามารถแยกวิเคราะห์รายละเอียดในเร่ืองต่างๆ ไดด้งัน้ี 
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 ผลการดําเนินงานของบริษทัในปี 2553 

รายได้ ในปี 2554  บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายท่ีดินและบา้น จาํนวน 594.67  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
86.95  ของ    รายไดร้วม ซ่ึงมีจาํนวน 683.92  ลา้นบาท  ลดลงจากปี 2553  ซ่ึงมีรายไดจ้ากการขายท่ีดินและ
บา้น จาํนวน 719.33     ลา้นบาท   คิดเป็นร้อยละ 89.46  ของรายไดร้วม  ซ่ึงมีจาํนวน 804.07  ลา้นบาท   

ค่าใช้จ่าย   

 บริษทัฯมีตน้ทุนจากการขายท่ีดินและบา้นในปี 2554  จาํนวน 413.76  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
69.58  ของ      รายไดจ้ากการขายท่ีดินและบา้น เทียบกบัปี 2553  ซ่ึงมีตน้ทุนจากการขายท่ีดินและบา้น 
จาํนวน 480.42  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 66.79  ของรายไดจ้ากการขายท่ีดินและบา้น  มีอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
2.79  ตน้ทุนจากการให้เช่า  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2554  มีจาํนวน 
189.13  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.65  ของรายไดร้วม  เทียบกบัปี 2553  ซ่ึงมีจาํนวน 180.70  ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 22.47 ของรายได้รวม    และมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9.3  ลา้นบาท  
เพ่ิมข้ึนจากปี 2553  จาํนวน 5.02  ลา้นบาท และมีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  19.56        ลา้นบาท  ลดลงจากปี 
2553 จาํนวน 6.82 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.85 

กาํไรสุทธิ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิในปี 2554 จาํนวน 20.01  ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไร
สุทธิร้อยละ 2.93 ของรายไดร้วม กาํไรต่อหุ้น 0.04 บาท  เทียบกบัปี 2553   ซ่ึงมีกาํไรสุทธิ 89.20 ลา้นบาท  
คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 11.09 ของรายไดร้วม กาํไรต่อหุน้ 0.20 และงบการเงินรวม บริษทัฯ มีกาํไร
สุทธิ 2.65 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 0.37 ของรายไดร้วม  มีกาํไรต่อหุน้ 0.01 บาท   

(ข) ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีสินทรัพยร์วม จาํนวน 2,845.47  ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2553  จาํนวน 71.93  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.59  แบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน 
2,077.89  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 73.02  ของสินทรัพยร์วม  เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจาํนวน 767.58  
ลา้นบาท หรือร้อยละ 26.98 ของสินทรัพยร์วม  และงบการเงินรวม บริษทัฯมีสินทรัพยร์วม จาํนวน 
3,216.42  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2553  จาํนวน 457.79  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.59  แบ่งเป็น
สินทรัพยห์มุนเวียน 2,117.27  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 65.83  ของสินทรัพยร์วม  เป็นสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนจาํนวน 1,099.15  ลา้นบาท หรือร้อยละ 34.17 ของสินทรัพยร์วม   

หนีสิ้น 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีหน้ีสินรวม 
1,044.54  ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2553  จาํนวน 96.92  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.23  แบ่งออกเป็น
หน้ีสินหมุนเวียนจาํนวน 496.34  ลา้นบาท เป็นหน้ีสินระยะยาวและหน้ีสินอ่ืนๆ  จาํนวน 548.20  ลา้นบาท  
งบการเงินรวม บริษทัฯมีหน้ีสิน 1,351.88 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2553  จาํนวน 404.25  ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 46.66  แบ่งออกเป็นหน้ีสินหมุนเวียนจาํนวน 560.38  ลา้นบาท เป็นหน้ีสินระยะยาวและ
หน้ีสินอ่ืนๆ  จาํนวน 791.50  ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  บริษทัฯมีส่วนของผูถื้อหุ้น จาํนวน 1,800.93  
ลา้นบาท เทียบกบั ปี 2553  ซ่ึงมีส่วนของผูถื้อหุน้ จาํนวน 1,825.92  ลา้นบาท งบการเงินรวม บริษทัฯมีส่วน
ของผูถื้อหุน้ จาํนวน  1,864.54  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 53.53  ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 2.96 

กระแสเงนิสด 

 บริษทัฯมีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 13.50  ลา้นบาท ส่วนกิจกรรมลงทุน 
บริษทัฯใชไ้ปจาํนวน 54.17  ลา้นบาท  

 ส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินรับมาจาํนวน 70.78  ลา้นบาท รวมแลว้ยอดเงินสดเพ่ิมข้ึน 
3.1 ลา้นบาท  ทาํใหเ้งินสดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 จาํนวน 1.14  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเป็น 4.24  ลา้นบาท  
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 

ปี 2554  บริษทัฯมีมูลค่าตามบญัชีเท่ากบั 4.00  เทียบกบั ปี 2553  เท่ากบั 4.02  
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วเิคราะห์อตัราส่วนการเงนิทีสํ่าคญั 

1. การวเิคราะห์อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงนิ 

 ปี 2554 บริษทัฯมีอตัราส่วนสภาพคล่อง จาํนวน 4.19  เท่า  เทียบกบั ปี 2553 จาํนวน 5.04 เท่า   

2. การวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 ปี 2554 บริษทัฯมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ร้อยละ 0.70  เทียบกบั ปี 2553  มีอตัราร้อยละ 
3.23 ลดลง มีอตัราการหมุนของสินทรัพยจ์าํนวน  0.24  เทียบกบั ปี 2553  จาํนวน 0.29  ส่วนอตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร จาํนวน 3.35  เทียบกบั ปี 2553  จาํนวน 18.47  

3. การวเิคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร 

 ปี 2554 บริษทัฯมีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 30.42 เทียบกบั ปี 2553 มีอตัราร้อยละ 32.21 ลดลง
เลก็นอ้ย และมีอตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงานร้อยละ 11.85 เทียบกบัปี 2552 มีอตัราร้อยละ 17.25  และมี
อตัรากาํไรสุทธิเท่ากบั 2.93 เทียบกบัปี 2553  เท่ากบั 11.09  และมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้เท่ากบั 
1.11 เทียบกบัปี 2553 เท่ากบั 4.93  โดยรวมแลว้บริษทัฯมีความสามารถในการทาํกาํไรลดลงจากปี 2553  ซ่ึง
เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั และประกอบกบัเกิดมหาอุทกภยัเม่ือปลายปี 2554 ส่งผลใหลู้กคา้ชะลอ
การโอนบา้น และบริษทัฯชะลอการเปิดโครงการใหม่ ทาํใหบ้ริษทัฯมียอดรับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นและ
ท่ีดินในปี 2554 ลดลง  ส่งผลใหผ้ลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ลดลงดว้ย 

4. การวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

 ปี 2554 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่ากบั 0.58 เทียบกบัปี 2553  เท่ากบั 0.52  
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ซ่ึงอตัราส่วนดงักล่าวถือว่าอยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ่า จึงทาํให้สถานะการเงินของบริษทัฯมี
ความมัน่คงดี   มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมร้อยละ 36.71  เทียบกบั ปี 2553  มีอตัราร้อยละ 34.35   
เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย   อตัราส่วนกาํไรต่อหุน้เท่ากบั  0.04  เทียบกบั ปี 2553  เท่ากบั  0.20   และ มีอตัราส่วนการ
จ่ายปันผลร้อยละ  44.97   เทียบกบั ปี 2553  เท่ากบั  50.45  ซ่ึงบริษทัฯมีนโยบายในการจ่ายปันผลอตัรา ร้อย
ละ 60 ของกาํไรสุทธิ   
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   14. ข้อมูลอืน่ ทีเ่กีย่วข้อง 

 

  14.1  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให ้ 

• ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมาเป็นจาํนวนเงินรวม  714,000. -บาท 

• สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและ 
 สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมามีจาํนวนเงินรวม........-.........บาท
  

  ค่าบริการอืน่  
บริษทัจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ไดแ้ก่ ................................-.................................. ใหแ้ก่ 

•  ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม .........-..........บาท และจะตอ้ง
จ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัให้บริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมามีจาํนวนเงิน
รวม.......-.....บาท 

 • สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูส้อบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับผูส้อบบัญชีและ
สาํนกังานบญัชีดงักล่าว ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมามีจาํนวนเงินรวม...........-............บาท และจะตอ้ง
จ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัให้บริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมามีจาํนวนเงิน
รวม........-.......บาท 
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                          แบบยนืยนัความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนทีจ่่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 
รอบปีบัญชีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554 

 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (AUDIT FEE) 

รายการที่ ช่ือบริษัทผู้จา่ย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี* 

1 บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ลุ 714,000.00 บาท 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 
714,000.00 บาท  

*ค่าสอบบญัชีดงักล่าว ไดร้วมค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลสาํหรับไตรมาสและสาํหรับงวดท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 
 

ค่าบริการอืน่ๆ (NON-AUDIT FEE) 

ช่ือบริษัทผู้จ่าย ประเภทของงานบริการอ่ืน ผู้ให้บริการ 
ค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ 

ส่วนทีจ่่ายไปใน
ระหว่างปีบัญชี 

ส่วนทีจ่ะต้อง
จ่ายในอนาคต 

- - - - 
- 

รวมค่าตอบแทนสาํหรับงานบริการอ่ืน 
- - 

 

ขอ้มูลขา้งตน้ 

�  ถกูต้องครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้ ข้าพเจ้าขอยืนยนัวา่ไม่มีข้อมลูให้บริการอ่ืนท่ีบริษัทและบริษัทร่วมจ่ายให้ข้าพเจ้า สํานกั

งานสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าสงักดั และบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกบัข้าพเจ้าและสํานกังานสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าสงักดั  

ท่ีข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น 

 
� ไม่ถกูต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ........................................................................................................................    

........................................................................................................................................................................... 
เม่ือปรับปรุงข้อมลูข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่าข้อมลูทัง้หมดในแบบฟอร์มนีแ้สดงคา่ตอบแทนสอบบญัชี

และค่าบริการอ่ืนท่ีบริษัทและบริษัทร่วมจา่ยให้ข้าพเจ้า สํานกังานสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าสงักดั และบคุคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวข้องกบัข้าพเจ้าและสํานกังานสอบบญัชีดงักลา่ว ท่ีถกูต้องครบถ้วน 

 
 ลงช่ือ........................................................ 

            (นางสาวศิราภรณ์  เอือ้อนนัต์กลุ) 
     บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 

              วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2555  
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ส่วนที ่3   การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
“บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทั

ขอรับรองว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิหรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้
ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่ง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว
และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณวนัท่ี  16  กุมภาพนัธ์ 2555  ต่อผูส้อบบญัชีและ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง
แลว้ บริษทัไดม้อบหมายให ้ นางประภาศรี  ลาภเวที เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ  นางประภาศรี ลาภเวที  กาํกบัไว ้  บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรอง
ความถูกตอ้งแลว้ ดงักล่าวขา้งตน้ 
 ช่ือ ตําแหน่ง ลายมอืช่ือ 
1. นายสมศกัด์ิ   เขมะรังษี กรรมการบริหาร ____________________________ 
    

2. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการ ____________________________ 
    

3. ผู้รับมอบอาํนาจ 
นางประภาศรี  ลาภเวที 

ผูจ้ดัการฝ่ายงบประมาณ 
และแผนงาน 

 
____________________________ 

 
 



รายละเอียด คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน เอกสารแนบ  1

ชื่อ-สกุล อายุ        จํานวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ตาํแหน่ง 30 ธ.ค. 2554 30 ธ.ค. 2553การถือหุ้น ระหวา่งกรรมการ และประวตัิการอบรม

พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช 77 5,077,500       5,077,500       1.128% มีความสัมพันธ์เป็นบิดาของ Barrister-at-law, Gray's Inn, London, U.K. 2512 - ปัจจุบนั ผูจ้ัดการ สํานักงานจัดการทรัพยส์ินส่วนพระองค ์

ประธานกรรมการ นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา Director Accreditation Program (DAP) 2516 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทัโรงแรมราชดาํริ จํากดั (มหาชน)

2521 - 2553 ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟูจิซีร็อกซ์ จํากดั

2527 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จํากดั (มหาชน)

นายพงส์  สารสิน 84 2,110,000 2,110,000 0.469% มีความสัมพันธ์เป็นลุงของ ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์ 2533 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ  พลตาํรวจตรี  ชินภทัร  สารสิน สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2534 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ผลิตอุปกรณ์กอ่สร้าง จาํกดั

2543 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยนํ้าทิพย ์จํากดั

2543 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากดั

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 84 - - - ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์ 2528 - 2538 กรรมการผูจ้ัดการใหญ ่บมจ.ปูนซิเมนตไ์ทย

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2529 - 2532 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Director Accreditation Program (DAP) 2535 - 2539 ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม วุฒิสภา

Improving The Quality of Financial Report 2535 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยคม จํากดั (มหาชน)

The Characteristics of Effective Directors 2535 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั วิชยัยุทธ จํากดั

Role of The Compensation Committee 2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ผาแดงอินดสัตรี จํากดั (มหาชน)

ดร.อภิชัย  จันทรเสน 63 150,000 150,000 0.033% นิติศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต  (เกียรตินิยมดีมาก) 2534 - ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ, สํานักงานจัดการทรัพยส์ิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน  มหาวิทยาลยัปารีส (ซอร์บอน) ประเทศฝรั่งเศส 2543 - ปัจจุบนั กรรมการ และที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง เนติบณัฑิตไทย รุ่นที่ 23, นิติศาสตร์บณัฑิต จุฬาฯ 2544 - ปัจจุบนั ที่ปรึกษากฎหมาย บจ.สํานักกฏหมายปุณยฤทธิ์

Director Accreditation Program (DAP) 2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามกลการ จํากดั

Finance for Non - finance Director (FND)

Developing Corporate Governance Policy  (DCGP)

Role of the Compensation Committee (RCC)
Audit Committee Program (ACP)

พลตํารวจตรี ชินภัทร  สารสิน 48 20,000 20,000 0.004% มีความสัมพันธ์เป็นหลานของ ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 30 มิ.ย.48-31 ต.ค.48ผกก.2 บก. ปส.2 บช. ปส.

กรรมการ /  กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน นายพงส์  สารสิน ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 16 ธ.ค.45-มิ.ย.48 ผกก.4 บก. ปส.1 บช. ปส.

Central Missouri State University 1 พ.ย.48-ก.ย.52 รอง ผบก. ปส.2 บช.ปส.

Director Accreditation Program (DAP) พ.ย.52 - ปัจจุบนั  ผบก.ปส.3 บช. ปส.

นายอนุทิพย์  ไกรฤกษ์ 62 166,000          166,000          0.037%   B.A.(Fine and Applied Art) 2535 - 2544 ผูจ้ัดการส่วนบริการตลาด ฝ่ายผูแ้ทนจําหน่าย บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน)

กรรมการอิสระ /  กรรมการทรัพยากรบุคคล และกาํหนดผลตอบแทน Northeastern University, U.S.A 2544 - 2548 ผูจ้ัดการลูกคา้สัมพันธ์ ฝ่ายประสานงานและการตลาด บริษทั ซิเมนตไ์ทยการตลาด จํากดั

Director Accreditation Program (DAP) 2549 - 2552 กรรมการ บริษทั ดรากอ้น วนั จํากดั (มหาชน)

Directors Certification Program  (DCP) 2535 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ผลิตอุปกรณ์กอ่สร้าง จํากดั

2552 - ปัจจุบนั กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ บริษทั A.Host จํากดั

      ประวตัิการทาํงาน



ชื่อ-สกุล อายุ        จํานวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ตาํแหน่ง 30 ธ.ค. 2554 30 ธ.ค. 2553การถือหุ้น ระหวา่งกรรมการ และประวตัิการอบรม
      ประวตัิการทาํงาน

นายสิทธิชัย  จันทราวดี 61 - - - ปริญญาโทบญัชี (ตน้ทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2538 - 2543 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีกลาง บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง Fostering A Board and Management Team 2543 - 2553 ผูอ้าํนวยการสํานักงานตรวจสอบ บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน)

Director Accreditation Program (DAP) 2544 - 2546 นายกสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

Directors Certification Program  (DCP)

Audit Committee Program (ACP)

Board Performance Evaluation

Raising The Awaveness of Corporate Fraud in Thailand

Monitoring the Internal Audit Function (MIA)

Monitoring the Quality of Financial Reporting  (MFR)

Monitoring the System of Internal Control and Risk

            Management (MIR) 

Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
ISO 26000 (Social Responsibility)

นายกวี  อังศวานนท์ 76 445,000 440,000 0.098% บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2518-2541 ผูช้ว่ยผูจ้ัดการ สํานักงานจัดการทรัพยส์ินส่วนพระองค์

กรรมการ /  ประธานกรรมการบริหาร Directors Certification Program (DCP) 2519-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ศรีพัฒน์ จํากดั

Audit Committee Program (ACP) 2519-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ศรีปวิธ จํากดั

 Role of The Chairman Programp (RCP) 2521-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ธนาคมและการพัฒนา จํากดั

Finance for Non - finance Director (FND) 2524 - ปัจจุบนั ผอ.โครงการพัฒนาส่วนพระองค์

Improving Quality of Financial Reporting (QFR) 2537 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  บริษทั เงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน)

Financial Statement for Directors (FSD) 2538 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ศรีธรณี จํากดั

2538 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บา้นบึงเวชกิจ จํากดั

2541 - ปัจจุบนั ผูจ้ัดการ สํานักงานจัดการทรัพยส์ินส่วนพระองค์

2542 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั
พ.ย.2542-ม.ค.2547 ประธานกรรมการ บริษทั เงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน)

2543 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน)

2543 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั สุวรรณชาด จํากดั

ก.พ.2547-ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั เงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน)

2549 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท ์จํากดั

14 พ.ค.2552-ปัจจุบนัประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษทั เงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน)

นายสมศักดิ์  เขมะรังษี 69 630,000 630,000 0.140% ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2535 - ปัจจุบนั ผูช้ว่ยผูจ้ัดการ สํานักงานจัดการทรัพยส์ินส่วนพระองค์

กรรมการ /  กรรมการบริหาร /ที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ Director Certification Program (DCP) 2544 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ัดการ บริษทั ศรีพัฒน์ จํากดั

2547 - ปัจจุบนั ที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ บริษทั สัมมากร จํากดั (มหาชน)

2549-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท ์จํากดั 

นายพิพิธ พิชัยศรทัต 50 100,000          100,000          0.022% พัฒนาบริหารศาสตร์ มหาบณัทิต 2539 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ัดการ บริษทั มงคลชยัพัฒนา จํากดั

กรรมการ / กรรมการบริหาร สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2543 - ปัจจุบนั ผูช้ว่ยผูจ้ัดการ สํานักงานจัดการทรัพยส์ินส่วนพระองค์

รัฐศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2543 - ปัจจุบนั รองผูอ้าํนวยการ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์

Directors Certification Program (DCP) 2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สุวรรณชาด จํากดั

Audit Committee Program (ACP) 2544 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการนโยบายและกลยุทธ์/

/กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษทั ไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จํากดั (มหาชน)

ปัจจุบนั กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จํากดั (มหาชน)

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั รวมทนุไทย จํากดั

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท ์จํากดั 

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 40 610,000 610,000 0.136% มีความสัมพันธ์เป็นบุตรของ ปริญญาโท สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 2543 - 2553 กรรมการ บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน)

กรรมการ /  กรรมการบริหาร /  กรรมการผูจ้ัดการ พลเรือเอก ม.ล.อศันี ปราโมช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2543 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ัดการ บริษทั ธนาคมและการพัฒนา จํากดั

Directors Certification Program (DCP ) 2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.SFG

Directors Accreditation Program (DAP ) 2548 -2552 อุปนายก และเลขาธิการ สมาคมอสังหาริมทรัพยไ์ทย

Audit Committee Program (ACP) 2549 - ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบริหาร  บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท ์จํากดั

2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ

2552 - 2554 นายกสมาคมอสังหาริมทรัพยไ์ทย



ชื่อ-สกุล อายุ        จํานวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ตาํแหน่ง 30 ธ.ค. 2554 30 ธ.ค. 2553การถือหุ้น ระหวา่งกรรมการ และประวตัิการอบรม
      ประวตัิการทาํงาน

รายละเอียดฝ่ายจัดการ
ชื่อ-สกุล อายุ สัดส่วน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ตาํแหน่ง 30 ธ.ค. 2554 30 ธ.ค. 2553การถือหุ้น ระหวา่งผูบ้ริหาร และประวตัิการอบรม

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 40 610,000          610,000          0.140% ดูรายละเอียดในหัวขอ้รายละเอียดคณะกรรมการบริษทัฯ

กรรมการผูจ้ัดการ 

นายธีรวัฒน์  พิพัฒน์ดิฐกุล 47 99,900              - 0.022% ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลยัรังสิต 2539-2541 บริษทัเงินทุนหลกัทรัพยเ์อเสค จํากดั (ในเครือธนาคารเอเชีย จํากดั (มหาชน)

รองกรรมการผูจ้ัดการ 2541-2545 องคก์ารเพื่อการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน (ปรส.)

2549-2554 กรรมการ บริษทั ภูผาธารา จํากดั

2546-2554 ผูจ้ัดการทัว่ไป บริษทั วิไลลกัษณ์ ดีเวลลอปเม้นท ์จํากดั

นางสาวสมศรี  กมลาพันธุ์ 47          -          -           - บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 2533-2548 ผูจ้ัดการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั อิตลัไทยวิศวกรรม จํากดั (มหาชน)

ผูจ้ัดการฝ่ายบญัชีและการเงิน 2549-2550 ผูจ้ัดการแผนกบญัชี บริษทั ริเวอร์เอนจิเนียริ่ง จํากดั

1 มิ.ย 50.-31 ธ.ค.50 ผูช้ว่ยผูจ้ัดการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั สัมมากร จํากดั (มหาชน)

2 ม.ค.51 - ปัจจุบนั ผูจ้ัดการฝ่ายบญัชีและการเงิน  บริษทั สัมมากร จํากดั (มหาชน)

นางประภาศรี  ลาภเวที 59 147,000 147,000 0.033% บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2537 - ปัจจุบนั ◌ฺผูจ้ัดการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน   บริษทั สัมมากร จํากดั  (มหาชน)

◌ฺผูจ้ัดการฝ่ายงบประมาณและแผนงานน

นางไข่มุก  พราหมณีย์ 58 100,000 100,000 0.022% ศิลปศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2537 - ปัจจุบนั ผูจ้ัดการฝ่ายขายและการตลาด   บริษทั สัมมากร จํากดั (มหาชน)

ผูจ้ัดการฝ่ายขายและการตลาด และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวศิริวรรณ สุขไพเราะ 43 70,000 70,000 0.016% ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ก.ค.47 - ปัจจุบนั ผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  บริษทั สัมมากร จํากดั (มหาชน)

ผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัรังสิต

นายอมรชัย  อมรเจียรศักดิ์ 43          -          -           - วิทยาศาสตร์บณัฑิต 17 เม.ย.50 - ปัจจุบนั ผูจ้ัดการฝ่ายพัฒนาระบบงาน บริษทั  สัมมากร จํากดั (มหาชน) 

ผูจ้ัดการฝ่ายพัฒนาระบบงาน  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก.ค. 48 - ก.ค. 49 ผูจ้ัดการส่วนตรวจรับระบบงาน บริษทั เงินทุนธนชาต จํากดั (มหาชน)

วิทยาลยัครูสวนสุนนัทา ก.ย.37 - มิ.ย. 48 พนักงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์อาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ  ธ.ทหารไทย จํากดั (มหาชน)

นางอรุณี  บันเทิงสุข 42          -          -           - สาขาการเงิน พ.ค.50 - ต.ค.53 บริษทั สุวรรณภูมิ ทรานส์ เซอร์วิส จํากดั

ผูจ้ัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ University of Exeter พ.ย.53-ต.ค.54 บริษทั พร็อพเพอร์ตี้ 16 จํากดั

พ.ย.54-ปัจจุบนั บริษทั สัมมากร จํากดั (มหาชน)

นางยุวดี  นุชถาวร 59 145,000 145,000 0.032% บริหารธุรกิจบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 2537 - ปัจจุบนั ผูจ้ัดการฝ่ายบริหารทัว่ไป และเลขานุการบริษทั บริษทั สัมมากร จํากดั (มหาชน)

ผูจ้ัดการฝ่ายบริหารทัว่ไป /เลขานุการบริษทั Company Secretary Program of  IOD

  จํานวนหุ้นที่ถือ
      ประวตัิการทาํงาน



 

 

เอกสารแนบ 2 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก   

คณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดแูลกิจการท่ีดีตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) คณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) กฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ   ท่ีเก่ียวข้องตามมาตรฐานสากล ให้เกิด

ความชดัเจนในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และสอบทานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้น ตลอดจนกํากบัดแูลให้มัน่ใจว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ได้บริหารกิจการตามนโยบายของ

บริษัทให้เป็นไปอย่างถกูต้อง ครบถ้วน  โดยมีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้  และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชมุ

ครบทกุครัง้   ซึง่สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

ในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจําปี  รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูใน

งบการเงินอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดไว้  โดยมีการประชมุร่วมกนักบั  ผู้สอบบญัชี  ผู้บริหาร  และผู้จดัการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ถึงเร่ืองการจดัทํางบการเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย   และมาตรฐานการบญัชี   จนเป็นท่ีพอใจว่าถกูต้อง

ตามสมควร เป็นท่ีเช่ือถือได้  อนึ่ง ในรอบปี 2554  คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้ สอบบัญชี     โดยไม่มี             

ฝ่ายบริหาร 1 ครัง้ อย่างอิสระ ผลการประชมุสรุปวา่ ผู้สอบบญัชีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และไม่พบเร่ืองท่ีจะต้องปรับปรุง 

แก้ไข แตอ่ย่างไร 

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  และระบบงานคอมพิวเตอร์ได้กําหนดไว้อย่างเพียงพอ เหมาะสม                

ในการดําเนินธุรกิจ  และสอบทานการประเมินการบริหารความเส่ียง ปัจจยัความเสี่ยงสําคญั ๆ ท่ีมีโอกาสเกิด และผลกระทบ

สงู ได้มีการจดัการกบัความเสี่ยงอย่างเพยีงพอ  รวมทัง้มีการติดตามผลอย่างตอ่เน่ือง ความเสี่ยงท่ีสําคญัได้แสดงไว้ในรายงาน

ประจําปีแล้ว    และบริษัทได้นําระบบ Whistle Blower มาใช้  โดยกําหนดให้พนกังานทกุคน ได้มีส่วนร่วม ในการให้ข้อมลู      

ท่ีเป็นประโยชน์ และเร่ืองอนัจะทําให้บริษัทเสียหายตามช่องทางท่ีกําหนดไว้  ผลสรุปเป็นท่ีน่าพอใจว่าปริมาณงานท่ีปฏิบตัิ     

ไม่ถกูต้องลดน้อยลง 

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ส่งเสริมให้มีการกํากับดแูลกิจการท่ีดีให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึน้  รวมถึงได้

ประเมินผลการปฏิบติังานตนเองในเร่ืองความพร้อมของกรรมการ  การบริหารความเส่ียง รายงานทางการเงิน  การประชุม

คณะกรรมการ  ซึง่ผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลประเมินการปฏิบติังานของผู้สอบบญัชีแล้ว  มีความเห็นวา่ ผลการปฏิบติังาน

สอบบญัชีเป็นท่ีน่าพอใจ  และผู้สอบบญัชีมีคณุสมบติัครบตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลท.    จึงเสนอคณะกรรมการบริษัท  

ให้ความเห็นชอบในการเสนอผู้ ถือหุ้น  เพ่ือขออนุมัติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น   แต่งตัง้นายกฤษดา เลิศวนา  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เลขท่ี 4958  หรือนางสาวศิราภรณ์   เอือ้อนนัต์กุล  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844   หรือนายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ์          

แห่งบริษัทสํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด  เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2555  ต่ออีก 1 ปี    โดยกําหนด                

คา่ธรรมเนียมในการสอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 714,000 บาท (เจ็ดแสนหนึง่หม่ืนสี่พนับาทถ้วน) เท่ากบัปีก่อน 

 

                           ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

(นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ข้อมูลประกอบลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

1. โครงการในอดีต เอกสารแนบ 3
ชื่อ/ที่ตั้งโครงการ/บริษัทที่ดําเนินการ ลักษณะโครงการ จํานวน ขนาดที่ดิน พื ้นที่ขาย มูลค่า มูลค่าขาย ระยะเวลาขาย ระยะเวลาพัฒนา

หน่วย โครงการ (ไร่) เงินลงทุน (ล้านบาท)
(ล้านบาท)

สัมมากรบางกะปิ 1/ถ.สุขาภิบาล 3 บา้นพร้อมที่ดิน 1,842 553-3-97 347-1-68 133.23 605.6 เม.ย.18-พ.ค.35 ม.ค.16-ต.ค.35

สัมมากรบางกะปิ 2/ถ.สุขาภิบาล 3 บา้นพร้อมที่ดิน 1,153 406-3-07 228-0-17 252.14 1,146.09 ส.ค.28-มิ.ย.35 มิ.ย.24-ต.ค.35

สัมมากรบางกะปิ 4/ถ.สุขาภิบาล 3 บา้นพร้อมที่ดิน 50  25-1-04  10-1-20 42.18 136.06 พ.ย.36-ก.พ.37 มิ.ย.34-ธ.ค.37

สัมมากรคอนโดมิเนียม/โครงการบางกะปิ 1 อาคารชุด 100 3-0-62 6000 ตร.ม. 100.1 120.6 ก.ค.36-ธ.ค.37 ก.ค.36-ธ.ค.37

สัมมากรบางกะปิ 3 และส่วนขยาย/ถ.สุขาภิบาล บา้นพร้อมที่ดิน 498 224-2-64.8 133-0-07 1043.29 2,621.95 มิ.ย.35-ธ.ค.50 มิ.ย.33-ธ.ค.50

2. โครงการทีด่ําเนินการอยู่ในปัจจุบนั ณ วันที ่31 ธ.ค. 2554
ลักษณะโครงการ จํานวน ขนาดที่ดิน พืน้ที่ขาย กรรมสิทธิ์ ระยะเวลาพัฒนา มูลค่าเงินลงทุน       ความคืบหน้างานก่อสร้าง วันที่เปิดขาย ราคาขาย มูลค่าโครงการ           ความคืบหน้าการขาย วิธี ยอดรับรู้        เงินชําระเข้าสะสม มูลค่าที่ขาย    จํานวนที่โอนแล้ว

ชื่อ/ที่ตั้งโครงการ (1) หน่วย โครงการ (ไร่) ในที่ดิน และก่อสร้าง (ล้านบาท) เงินที่ลงทุนไปแล้ว ร้อยละของ โครงการ ต่อหน่วย (ล้านบาท) มูลค่าที่ขายแล้ว ร้อยละของ รับรู้ รายได้สะสม มูลค่า ร้อยละของ ให้กลุ่มผู้บริหาร หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท) (ล้านบาท) งานทีเสร็จ (ล้านบาท) มูลค่าโครงการ รายได้ (ล้านบาท) (ล้านบาท) มูลค่าทีขายแล้ว หรือผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท)

สัมมากรมีนบุรี 1/ถ.สามวา บา้นพร้อมที่ดิน 410 145-1-09 82-2-53 บมจ.สัมมากร ธ.ค.35-ธ.ค.53 781.74 743.42 95.10 Dec 23, 1992 2.4-7.8 1,302.90 1,185.51 90.99 1 1,185.51 1,185.51 100.00 ไม่มี 384 1,185.51
สัมมากรนิมิตใหม่/ถ.นิมิตใหม่ บา้นพร้อมที่ดิน 601 154-3-89 108-0-59 บมจ.สัมมากร มี.ค.37-ธ.ค.54 1,026.61 858.50 83.62 Dec 25, 1994 2.3-5.1 1,579.40 1,444.81 91.48 1 1,344.92 1,357.74 93.97 ไม่มี 515 1,344.92
สัมมากรรังสิต คลอง 2/ถ.รังสิต-นครนายก บา้นพร้อมที่ดิน 363 82-1-81 57-3-72 บมจ.สัมมากร ต.ค.37-ธ.ค.55 991.88 791.63 79.81 Nov 25, 1995 2.4-7.8 1,322.50 1,029.36 77.83 1 973.21 987.18 95.90 ไม่มี 275 973.21
สัมมากรรังสิต คลอง 7/ถ.รังสิต-นครนายก บา้นพร้อมที่ดิน 790 215-3-95 134-3-97 บมจ.สัมมากร ต.ค.38-ธ.ค.57 1,598.38 901.17 56.38 Nov 25, 1996 2.2-5.4 1,997.97 718.68 35.97 1 650.83 657.69 91.51 ไม่มี 255 650.83
สัมมากรมีนบุรี 2 /ถ.สามวา บา้นพร้อมที่ดิน 274 61-1-44 42-0-45 บมจ.สัมมากร ก.ค.44-ก.ค.54 576.78 456.22 79.10 Mar 9, 2002 2.5-3.9 801.09 707.11 88.27 1 641.37 663.53 93.84 ไม่มี 205 641.37
สัมมากรนครอินทร์ /ถ.นครอินทร์ บา้นพร้อมที่ดิน 236 66-0-40 45-0-67 บมจ.สัมมากร ม.ค.46-ธ.ค.55 951.49 884.61 92.97 Apr 9, 2004 4.7-7.9 1,463.83 1,298.82 88.73 1 1,111.89 1,134.05 87.31 ไม่มี 205 1,111.89
สัมมากรราชพฤกษ ์/ถ.ราชพฤกษ์ บา้นพร้อมที่ดิน 294 67-2-37.7 44-3-11 บมจ.สัมมากร ก.ค.48-ธ.ค.55 792.60 770.13 97.16 Mar 29, 2006 3.1-5.5 1,165.58 1,150.72 98.72 1 1,051.70 1,089.30 94.66 ไม่มี 275 1,051.70
สัมมากรรามคาํแหง /ถ.รามคาํแหง บา้นพร้อมที่ดิน 140 36-1-30.8 22-0-30 บมจ.สัมมากร พ.ย.50-ธ.ค.54 525.14 428.82 81.66 Mar 22, 2008 3.1-5.5 750.20 339.97 45.32 1 285.28 309.69 91.09 ไม่มี 95 285.28
Aqua Divina by Sammakorn บา้นพร้อมที่ดิน 200 66-2-22.1 41-3-60.1 บมจ.สัมมากร มิ.ย. 52-ธ.ค.58 995.94 561.20 56.35 Sep 9, 2010 5.5-20.4 1,402.73 423.95 30.22 1 160.73 201.69 47.57 ไม่มี 23 160.73

3. รายละเอียดการชําระเงนิของโครงการทีด่ําเนินการอยู่ในปัจจุบนั ณ วันที ่31 ธ.ค. 2554
มูลคา่ที่ขายแลว้       เงินที่ถึงกาํหนดชาํระสะสม         เงินที่ชาํระแลว้สะสม                 เงินที่คา้งชาํระสะสม         คงเหลือจาํนวนเงินที่ยงั  

(2) (3) (2) -(3)         ไม่ถึงกาํหนดชาํระสะสม
ชื่อ/ที่ต ั้งโครงการ (1) (ลา้นบาท) ร้อยละของมูล (ลา้นบาท) ร้อยละของเงินที่ถึง (ลา้นบาท) ร้อยละของเงินที่ถึง (ลา้นบาท) ร้อยละของ

(ลา้นบาท) คา่ที่ขายแลว้ กาํหนดชาํระสะสม กาํหนดชาํระสะสม มูลคา่ที่ขายแลว้

สัมมากรมีนบุรี 1/ถ.สามวา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สัมมากรนิมิตใหม่/ถ.นิมิตใหม่ 19.89 12.95 65.11 12.82 0.00 0.13 0.00 6.94 0.00
สัมมากรรังสิต คลอง 2/ถ.รังสิต-นครนายก 16.85 14.29 84.81 13.97 97.76 0.32 2.24 2.56 15.19
สัมมากรรังสิต คลอง 7/ถ.รังสิต-นครนายก 11.28 7.02 62.23 6.86 97.72 0.16 2.28 4.26 37.77
สัมมากรมีนบุรี 2 /ถ.สามวา 27.77 22.20 79.94 22.16 0.00 0.04 0.00 5.57 0.00
สัมมากรนครอินทร์ /ถ.นครอินทร์ 91.90 77.84 84.70 75.61 97.14 2.23 2.86 14.06 15.30
สัมมากรราชพฤกษ ์/ถ.ราชพฤกษ์ 50.39 41.92 83.19 37.60 89.69 4.32 10.31 8.47 16.81
สัมมากรรามคาํแหง /ถ.รามคาํแหง 36.31 24.79 68.27 24.41 98.47 0.38 1.53 11.52 31.73
Aqua Divina by Sammakorn 97.27 41.98 43.16 40.96 97.57 1.02 2.43 55.29 56.84

4. รายละเอียดการชําระเงนิของโครงการทีด่ําเนินการอยู่ในปัจจุบนั ณ วันที ่31 ธ.ค. 2554
     เงินคา้งชาํระสะสม      คา้งชาํระ 1-3 เดือน      คา้งชาํระ 3-6 เดือน      คา้งชาํระ 6 เดือน ขึ้นไป

ชื่อ/ที่ตั้งโครงการ จาํนวนราย (ลา้นบาท) จาํนวนราย (ลา้นบาท) จาํนวนราย (ลา้นบาท) จาํนวนราย (ลา้นบาท)
สัมมากรมีนบุรี 1/ถ.สามวา 0 0.00 0 0 0 0
สัมมากรนิมิตใหม่/ถ.นิมิตใหม่ 4 0.13 2 0.08 2 0.5 0 0
สัมมากรรังสิต คลอง 2/ถ.รังสิต-นครนายก 2 0.31 1 0.26 1 0.05 0 0
สัมมากรรังสิต คลอง 7/ถ.รังสิต-นครนายก 1 0.15 1 0.15 0 0 0 0
สัมมากรมีนบุรี 2 /ถ.สามวา 3 0.69 3 0.69 0 0 0 .00
สัมมากรนครอินทร์ /ถ.นครอินทร์ 14 2.23 4 0.65 4 0.58 6 0.99
สัมมากรราชพฤกษ ์/ถ.ราชพฤกษ์ 14 4.32 5 3.91 4 0.22 5 0.19
สัมมากรรามคาํแหง /ถ.รามคาํแหง 2 0.30 1 0.15 1 0.15 0 0
Aqua Divina by Sammakorn 3 1.01 1 0.34 2 0.67 0 0
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