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 ส่วนที ่1  :  ข้อมูลสรุปบริษัท  (Executive Summary) 

 
       บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัฯท่ีดาํเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
ส่วนใหญ่เป็นบา้นจดัสรร เร่ิมทาํโครงการมาตั้งแต่ปี 2517 โดยการซ้ือท่ีดินแปลงใหญ่มาจดัวางผงัแบ่งแปลง
ยอ่ย ถมดิน และจดัทาํสาธารณูปโภคตามมาตรฐานของกฎหมายจดัสรร แลว้นาํมาก่อสร้างบา้นขายพร้อมท่ีดิน
ในระดบัราคาท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย โดยเนน้ตลาดสาํหรับผูมี้รายไดร้ะดบัปาน
กลางข้ึนไปจนถึงระดบัค่อนขา้งสูง  บริษทัฯมีนโยบายในการดาํเนินงานตามหลกับรรษทัภิบาล ซ่ึงบริษทัฯให้
ความสาํคญัและไดป้ฏิบติัตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์กาํหนดไว ้ในรอบ 3 ปีท่ี ผา่นมา บริษทัฯไดรั้บการ
จดัอบัดบัจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั (IOD) ใหเ้ป็นบริษทัท่ีมีการกาํกบัดูแลกิจการในระดบัดีมาก   
เป็นปีท่ี 6 และไดรั้บคะแนนการประเมินคุณภาพจากการประชุมผูถื้อหุน้ อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม   มาอยา่งต่อเน่ือง  
 บริษทัฯมีจุดเด่นในการพฒันาโครงการ โดยเลือกท่ีดินท่ีจะพฒันาโครงการท่ีติดถนนใหญ่ การคมนาคม
สะดวกและสภาพสงัคมท่ีดี และส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติ และเนน้การออกแบบบา้นอยา่งพิถีพิถนั ถ่ายทอด
แนวคิด “เราไม่เพยีงสร้างบ้าน แต่เราสร้างสังคม”  เพราะตลอดเวลากวา่ 40 ปีท่ีผา่นมา เราเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงวา่ 
“บ้าน” ไม่ใช่แค่ท่ีอยูอ่าศยั แต่คือท่ีสาํหรับพกัผอ่นและพกัพิงอนัแสนอบอุ่นสาํหรับทุกคนในครอบครัว ซ่ึงได้
มีการพฒันาแบบบา้นใหมี้ความทนัสมยั สวยงาม ตอบสนองตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่  และ
เหมาะสมกบัสภาพสงัคมทั้งในปัจจุบนั และอนาคต  
 บริษทัฯจึงมีนโยบายการสร้างบา้นอยา่งมีคุณภาพในพนัธกิจของบริษทัฯ เพื่อเป็นการส่ือสารใหลู้กคา้ 
พนกังาน และผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบถึงคาํมัน่สญัญาระหวา่งกนัในการทาํธุรกิจใหไ้ดต้ามเป้าหมาย สร้างความ
พึงพอใจใหลู้กคา้อยา่งสูงสุด และเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัองคก์รอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 
 พนัธกจิ 

- พฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัในทาํเลท่ีมีศกัยภาพ สร้างส่ิงแวดลอ้ม และสงัคมท่ีดี 
- สร้างบา้นโดยคาํนึงถึงคุณภาพ และใหค้วามคุม้ค่าสูงสุดแก่ลูกคา้ 
- ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยความใส่ใจ มุ่งสร้างความประทบัใจเกินความคาดหวงัของลูกคา้ 
- มีระบบบริหารตน้ทุน และจดัการองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ 
- บริหารงานดว้ยหลกับรรษทัภิบาล ส่งเสริมความเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ 
- พฒันาศกัยภาพ และดูแลบุคลากร โดยถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าขององคก์ร 
วสัิยทศัน์ 
- บริษทัฯพฒันาอสงัหาริมทรัพยท่ี์เติบโตสูงและมัน่คง ดว้ยการมุ่งสร้างสังคมท่ีดี และมอบความพึง

พอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ มีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบุคลากรท่ีมีความสามารถสูง 
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 2. ปัจจัยความเส่ียง    (Factors of Risk) 

 
ความเส่ียงของบริษทัฯจะอยูใ่น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากปัจจยัภายในองคก์ร และความเส่ียง

จากปัจจยัภายนอกองคก์ร ทั้งน้ีปัจจยัความเส่ียงภายในองคก์ร เป็นความเส่ียงท่ีคณะกรรมการและฝ่าย
จดัการของบริษทัฯจะพยายามทาํใหล้ดนอ้ยลงหรือหมดไปใหไ้ดม้ากท่ีสุด ส่วนปัจจยัความเส่ียงจากปัจจยั
ภายนอกองคก์รเป็นความเส่ียงท่ีคณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษทั ตอ้งพยายามกาํหนดนโยบายใน
การบริหารจดัการของบริษทัใหล้ดผลกระทบในทางลบใหไ้ดม้ากท่ีสุด  ดงัจะไดก้ล่าวถึงในแต่ละปัจจยั
ความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจัยความเส่ียงภายในองค์กร 
1. ด้านการเงนิ และสภาพคล่องทางการเงิน  

  ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนสูง หากเกิดเหตุการณ์ท่ีเหนือความคาดหมาย
อยา่งรุนแรง (Very worst case scenario)   อาจทาํใหเ้กิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินได ้   บริษทัฯ
จึงถือเป็นนโยบายท่ีถือปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองเร่ืองการรักษาสภาพคล่อง โดยมุ่งเนน้การลงทุนพฒันา
โครงการท่ีมีความเส่ียงในระดบัยอมรับได ้โดยมีความเป็นไปไดข้องโครงการอยูใ่นระดบัสูง  นอกจากน้ี
การเตรียมวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนไว ้ กเ็ป็นแนวทางท่ีบริษทัฯไดด้าํเนินการไวด้ว้ยแลว้เช่นกนั อนัจะนาํมา
ซ่ึงความเช่ือมัน่ในการดาํเนินธุรกิจใหมี้สภาพคล่องอยา่งเพียงพอ เม่ือเกิดเหตุการณ์เหนือความคาดหมาย
อยา่งรุนแรง 

2. ด้านการตลาดและการขาย    
ถือเป็นหวัใจในการดาํเนินธุรกิจใหป้ระสบความสาํเร็จ ดงันั้นบริษทัฯจึงมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างตราสินคา้ 

(Brand) ใหเ้ป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน   โดยการสร้างทีมการบริหารจดัการเพ่ือ
บริการลูกคา้ตั้งแต่ ก่อนการขาย  ระหวา่งการขาย และหลงัการขายอยา่งเป็นระบบ อนัจะนาํมาซ่ึงความ
เช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค นอกจากน้ีการเปิดช่องทางการตลาดและการขายใหม่ๆ กเ็ป็นส่วนท่ีบริษทัฯ
สามารถนาํมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ได ้เช่น การตลาดอีเลค็ทรอนิกส์  (E – Marketing), Social media 
ฯลฯ  
3. ด้านการก่อสร้างและพฒันาโครงการ 

 ถือวา่เป็นส่วนสาํคญัท่ีจะช่วยเสริมใหบ้ริษทัฯประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ด ้
ดงันั้นบริษทัฯจึงเขม้งวดทั้งในเร่ืองของคุณภาพ  เวลา  และตน้ทุน  ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้ 
อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากดา้นการก่อสร้างและพฒันาโครงการจะมีปัจจยัภายนอกเขา้มามีผลกระทบ
ค่อนขา้งมาก เช่น การขาดแคลนแรงงาน  การข้ึนค่าแรงงานขั้นตํ่า การปรับราคาของวสัดุก่อสร้าง   
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เป็นตน้ ดงันั้นบริษทัฯจึงใชก้ลยทุธ์ในหลากหลายมิติ เพือ่ลดปัญหาผลกระทบ เช่น การปรับกลยทุธ์
เป็น“สร้างบา้นก่อนขาย” เพือ่สามารถวางแผนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

4. ด้านทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการ  

มีคาํกล่าววา่ “ การสรรหาคนดี  คนเก่ง  น้ันยาก  แต่การรักษาคนดี คนเก่ง  น้ันยากกว่า”  ดว้ย

วิสยัทศัน์ของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษทัฯในดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีใหท้ั้ง

โอกาสและช่องทางใหพ้นกังานไดแ้สดงความสามารถ ถือเป็นแนวคิดหลกัท่ีจะทาํใหพ้นกังานรู้ถึง

คุณค่าของตนเอง และมุ่งมัน่ท่ีจะนาํ องคค์วามรู้มาพฒันาองคก์รใหเ้จริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

เป็นการปลูกจิตสาํนึกความรับผดิชอบต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง (Stakeholder) รวมทั้งจิตวิญญาณแห่ง

ความเป็นเจา้ของ (Entrepreneur spirit)  

ปัจจัยความเส่ียงภายนอกองค์กร 
1. ด้านภาวะเศรษฐกจิ (Economic)    

 ปี 2555 เห็นการฟ้ืนตวัของท่ีอยูอ่าศยัแนวราบในช่วงคร่ึงปีหลงั เน่ืองจากความกงัวลเร่ืองภยันํ้าท่วมได้
ลดลงไป และเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตวัท่ีดี โดยอตัราการเติบโตของ GDP อยูท่ี่ร้อยละ 5.9% 
สาํหรับปี 2556 อตัราการขยายตวัของ GDP อาจไม่สูงเท่าปี 2555 แต่จะเห็นการขยายตวัอยูใ่นส่วนภูมิภาค 
ซ่ึงบริษทัฯกจ็ะจบัตามอง เพื่อหาโอกาสในการลงทุนและขยายกิจการต่อไป 

2. ด้านการเมืองการปกครอง (Politic)   
ประชาธิปไตยในประเทศไทยยงัคงเป็นปัจจยัท่ีตอ้งคอยเฝ้าระวงั ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล ยงัคง

ตอ้งจบัตาอยา่งใกลชิ้ด อยา่งไรกต็ามสินคา้ประเภทท่ีพกัอาศยัถือเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ียงัคงมีความ
จาํเป็นในการดาํรงชีวิต  ถึงแมว้า่จะเกิดประเดน็ปัญหาทางดา้นการเมือง ความขดัแยง้ของคนในสงัคม 
กเ็ป็นเพยีงการกระทบดา้นอุปสงคใ์นระยะสั้น การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการและพยายาม
ลดหรือหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงใหไ้ดม้ากท่ีสุด จะเป็นแนวทางหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

3. ด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค (Social & Consumer behavior)  

สงัคมเมืองในปัจจุบนั และอนาคต ขนาดของครอบครัวจะเลก็ลง การเป็นครอบครัวเด่ียวหรืออยูค่น

เดียวจะมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน จาํนวนผูสู้งอายจุะมีอตัราการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัในอีก 20 ปีขา้งหนา้  (ผูท่ี้

เกิดในยคุ Baby boom จะเขา้สู่ช่วงผูสู้งวยั) การปรับลกัษณะของสินคา้ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลูกคา้

เป้าหมายและพฤติกรรมผูบ้ริโภค ถือเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นอยา่งหลีกเล่ียงมิได ้ ดงันั้นบริษทัฯจึง

มุ่งเนน้การเกบ็ขอ้มูลผูบ้ริโภคในเชิงลึก เพื่อใหส้ามารถผลิตสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

กลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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4. ด้านเทคโนโลยแีละการส่ือสาร (Technology & Communication)  

เป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางวา่เทคโนโลยแีละการส่ือสารทาํใหโ้ลกธุรกิจน้ีแคบลงอยา่งมาก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กิจกรรมดา้นการตลาด ซ่ึงส่งผลใหเ้ขา้ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึนภายใต้
ค่าใชจ่้ายท่ีลดลง ส่วนทางดา้นการก่อสร้างและพฒันาโครงการนั้น เทคโนโลยสีมยัใหม่กมี็ส่วนช่วยให้
สามารถควบคุมคุณภาพ กาํหนดกรอบเวลา  และบริหารตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

5. ด้านกระแสโลกาภิวฒัน์ (Globalization)   
ในโลกธุรกิจปัจจุบนั ธุรกิจระหวา่งประเทศ การลงทุนขา้มชาติ  ถือเป็นเร่ืองใกลต้วัอยา่งยิง่ซ่ึง

เทคโนโลยแีละการส่ือสารทาํใหโ้ลกธุรกิจน้ีแคบลงอยา่งมาก ดงันั้นการปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลง
ถือเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดย้าก  และในอนาคตอนัใกลน้ี้การเปิดเสรีดา้นการลงทุนอยา่งเตม็รูปแบบในกลุ่ม 
AEC (ASEAN  Economic Community จาํนวน 10 ประเทศ) ในปี 2558  ของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จะกลายเป็นจุดเปล่ียนคร้ังสาํคญัอีกคร้ังหน่ึงของประเทศไทยในทุกดา้น  ทั้งการคา้สินคา้  
การคา้บริการ  การเคล่ือนยา้ยการลงทุน  แรงงานและเงินทุน  ซ่ึงตอ้งมีมาตรการระวงัปัจจยัเส่ียงดา้น
อตัราแลกเปล่ียน กรณีหากบริษทัฯไดข้ายสินคา้แก่นกัลงทุนชาวต่างประเทศ เช่น การขายอาคารชุด  
การป้องกนัความเส่ียงในกรณีน้ีไดดี้ท่ีสุดคือ การขายสินคา้หรือบริการเป็นสกลุเงินบาท   เน่ืองเพราะ
แหล่งใชไ้ปของเงิน (Use of fund) ของบริษทัฯในดา้นตน้ทุนส่วนใหญ่อยูใ่นสกลุเงินบาท 

  6.  ความเส่ียงเกีย่วกบัการแข่งขนั 

    ธุรกิจจดัสรรบา้นและท่ีดินเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัสูงมาก เพราะมีผูป้ระกอบการในตลาดมาก
ราย แต่ละรายกเ็นน้ท่ีจะเพิ่มยอดขายและทาํกาํไรใหสู้งข้ึน ทาํใหป้ริมาณการก่อสร้างบา้นมีมากกวา่
กาํลงัซ้ือบา้นจดัสรรจาํเป็นตอ้งสร้างเป็นการล่วงหนา้ และกวา่จะแลว้เสร็จตอ้งใชเ้วลาหลายเดือน ถา้
เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั กาํลงัซ้ือตกลง จะเหลือบา้นในสตอ็คจาํนวนมาก ดงันั้นเพื่อใหข้ายบา้นไดผู้ ้
จดัสรรจาํเป็นตอ้งลดราคาลง ทาํใหก้ารแข่งขนัยิง่รุนแรงข้ึน ยอดขายโดยรวมจะลดลง ขณะท่ีตน้ทุนยงั
สูงอยู ่ 

  ทางแกไ้ข คือ ตอ้งติดตามสถานการณ์ตลาดบา้นจดัสรรและทิศทางภาวะเศรษฐกิจอยา่งใกลชิ้ด ลด
การปลูกสร้างบา้นล่วงหนา้มิใหมี้จาํนวนมากเกินไป สร้างบา้นคุณภาพ ควบคุมตน้ทุน ลดค่าใชจ่้าย เนน้
การบริการและเพ่ิมความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ และสร้างความแตกต่าง  เพือ่รักษายอดขายวิธีการดงักล่าวอาจ
มีผลกระทบต่อกาํไรโดยรวมบา้ง 

7. ความเส่ียงเร่ืองกาํลงัซ้ือลดลง 
ความเส่ียงดงักล่าวอาจเกิดจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ซ่ึงทาํใหมี้ผลกระทบต่อการส่งออกอยา่ง

มีสาระสาํคญั เม่ือการส่งออกลดลงจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยค่อนขา้งมาก  เพราะการ
เติบโตทางเศรษฐกิจพึ่งพาการส่งออกในอตัราท่ีสูง ทาํใหเ้กิดปัญหาการวา่งงานประกอบกบัมีปัญหารุมเร้า
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ดา้นสงัคม และการเมืองค่อนขา้งหนกั  จึงอาจทาํใหผู้บ้ริโภคขาดความเช่ือมัน่และ
ระมดัระวงัเร่ืองการใชจ่้ายมากข้ึน  

แนวทางแกไ้ข คือ บริษทัฯตอ้งเนน้สร้างบา้นคุณภาพในราคาท่ีแข่งขนัได ้โดยใชน้วตักรรมต่างๆ เขา้มา
ช่วยใหม้ากข้ึน ทั้งแบบบา้น วสัดุก่อสร้าง และกระบวนการก่อสร้าง บริษทัฯตอ้งใชก้ารตลาดใหห้ลากหลาย
มากข้ึน เพื่อกระตุน้ยอดขาย ในขณะท่ียงัมีขอ้ดี คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้งัทรงตวั และยงัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ี
จะใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือบา้น เพราะถา้รอชา้ไปดอกเบ้ียอาจปรับตวัข้ึนได ้ ดงันั้นผูซ้ื้อบา้นในปีน้ีกจ็ะยงั
ไดรั้บผลประโยชน์ อยา่งไรกดี็หากเศรษฐกิจประเทศไทยยงัเติบโตไดดี้จากการส่งออกท่ีเพิ่มข้ึน คาดวา่
กาํลงัซ้ือน่าจะเพิ่มข้ึนดว้ย ความเส่ียงจะลดลง อยา่งไรกดี็บริษทัฯตอ้งติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด 

 8. ความเส่ียงเกีย่วกบัการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง 
 เม่ือเศรษฐกิจของประเทศเติบโต ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัจะเพิ่มสูงข้ึน ประกอบกบัการลงทุน
สาธารณูปโภคของภาครัฐ  ทาํใหเ้กิดปัญหาขาดแคลนผูรั้บเหมา และขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะ
แรงงานฝีมือดียิง่หายาก ผลท่ีตามมาคือ งานก่อสร้างบา้นเสร็จล่าชา้และไม่ไดคุ้ณภาพ ทาํใหลู้กคา้ไม่
พอใจ ยอดขายตก สร้างผลเสียหายแก่บริษทัฯทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 แนวทางแกไ้ข คือ ตอ้งมีการปรับราคาจา้งเหมาใหเ้หมาะสมตามอตัราตลาด รวมทั้งจดัเกรดผูรั้บเหมา 
เพื่อสามารถปรับอตัราจา้งพิเศษใหแ้ก่ผูรั้บเหมาฝีมือดี และประการสาํคญัตอ้งใชร้ะบบก่อสร้างก่ึง
สาํเร็จรูปมากข้ึน ทั้งงานโครงสร้าง งานพื้น งานโครงหลงัคา และงานก่อฉาบ  เพื่อลดอตัราการใช้
แรงงานใหน้อ้ยลง เป็นวิธีท่ีจะช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงานใหบ้รรเทาลงได ้
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3.      ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

  
 3.1   ประวตัิความเป็นมา 

  บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน)  ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 จวบจนปัจจุบนัเป็นเวลา  43 ปี  ดาํเนิน
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทจาํหน่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517  ส่วนใหญ่เป็นบา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน  
โดยจนถึงปัจจุบนั  ไดส่้งมอบบา้นแก่ผูซ้ื้อแลว้กวา่ 8,000 หน่วย   นอกจากน้ีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549  บริษทัฯ
ไดร่้วมทุนในการดาํเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทใหเ้ช่า ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้เพียวเพลส (Pure Place 
Community Mall) ซ่ึงมีท่ีตั้งอยูห่นา้โครงการบา้นสมัมากรรังสิตคลองสอง   บางกะปิ  และราชพฤกษ ์  
อนันาํมาซ่ึงการสร้างเครือข่ายชุมชนใหมี้ความสะดวกสบายในการพกัอาศยั และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
ทรัพยสิ์นท่ีลูกคา้ไดซ้ื้อและครอบครองไว ้  สมกบัปณิธานของบริษทัฯท่ีวา่   “เราไม่เพยีงสร้างบ้าน  แต่
เราสร้างสังคม”   อีกทั้งยงัเป็นการสร้างรายไดใ้นระยะยาวใหมี้ความผนัผวนนอ้ยลงรวมทั้งส่งเสริม
ทางการขายบา้นจดัสรรของบริษทัฯอีกทางหน่ึงดว้ย 

 3.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั 

พ.ศ.2549 เดือนพฤษภาคมบริษทัฯไดร่้วมกบั บริษทั ระยองเพยีวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) หรือ (RPC) จดัตั้ง
บริษทั เพยีวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั หรือ (PSDC) ดว้ยทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท  เพื่อ
ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินโดยบริษทัฯถือหุน้ในอตัราร้อยละ 49  

พ.ศ.2550 เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2550 บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั เปิดศูนยก์ารคา้เพียวเพลส 
บนถนนรังสิต-คลอง 2         

พ.ศ.2552 เดือนกมุภาพนัธ์ 2552  บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนอีก 175 
ลา้นบาทเป็น 225 ลา้นบาท  

พ.ศ.2554 เม◌ื◌่อเดือนสิงหาคม 2554  บริษทั เพียวสมัมากร จาํกดั (มหาชน) (PSDC) ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 225 ลา้นบาท เป็น 260 ลา้นบาท   โดยท่ีประชุมคณะกรรมการ   บมจ.ระยองเพยีวฯ  มีมติไม่เพิ่ม
เงินลงทุนคร้ังน้ี ส่งผลใหบ้ริษทัฯมีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัร่วมทุนเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 49 
เป็นร้อยละ 55.87 

พ.ศ.2555 เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2555 มีการเปล่ียนแปลงกรรมการบริษทั คือ นายสมศกัด์ิ  เขมะรังษี  ได้
ลาออกจากการเป็นกรรมการ และไดแ้ต่งตั้งใหน้ายสจัจา  เจนธรรมนุกลู  เป็นกรรมการ มีผล
ตั้งแต่ 12 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งไดเ้ท่าวาระท่ีกรรมการเดิมเหลืออยู ่และเป็นกรรมการ
ผูมี้อาํนาจลงนาม ดว้ย 
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  เดือนพฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน 200 ลา้น
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯตามสดัส่วนจาํนวน
หุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละราย  ถืออยู ่(Rights Offering)ในอตัราส่วน  3 : 1 (หุน้เดิม:หุน้ใหม่) ไม่เกิน
150 ลา้นหุน้  และจดัสรรใหบุ้คคลในวงจาํกดั (Private Placement) ไม่เกิน 50 ลา้นหุน้  เพื่อ
รองรับการขยายโครงการ  

    เดือนธนัวาคม  2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2555  เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2555 มีมติ
อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนตามท่ีเสนอ 

 จดทะเบียน 200 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 650 
ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2555   

พ.ศ.2556 เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2556 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระจาก 450,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามญั จาํนวน 589,410,340 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  และเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2556 นาํ
หุน้เพิ่มทุนเขา้ซ้ือขายในตลาดฯ  

พ.ศ.2556  เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2556 เปิดโครงการฟลอร่า ดิวิน่า ถนน 345  
 3.3   ภาพรวมการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษัท  
  บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) 

 โครงสร้างรายไดห้ลกัของบริษทัฯยงัคงมาจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพย ์ โดยในปี พ.ศ. 2555  
บริษทัฯยงัคงมุ่งเนน้พฒันาโครงการท่ีพกัอาศยัเพื่อจาํหน่ายในแนวราบประเภทบา้นเด่ียวทั้งส้ิน ซ่ึงเป็น
การพฒันาโครงการในเฟสต่อเน่ืองจากโครงการเดิมท่ีไดด้าํเนินการไวแ้ลว้จาํนวน 9 โครงการ ไดแ้ก่ อค
วา ดิวินา-ถนนรามคาํแหง 94,            รามคาํแหง-ถนนรามคาํแหง 162  มีนบุรี 1 มีนบุรี 2 นิมิตใหม่ รังสิต
คลอง 2  รังสิตคลอง 7  ราชพฤกษ ์  นครอินทร์ และเพิง่เปิดโครงการใหม่อีก 1 โครงการเม่ือตน้ปี 2556  
ไดแ้ก่ ฟลอร่า  ดิวินา  ถนน 345-ราชพฤกษ ์  

 บริษัทร่วม และบริษัทย่อย 
 บริษัท เพยีวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั  
  จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2549 มีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

และท่ีดิน ในรูปแบบท่ีมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่า อาทิเช่น  ศูนยก์ารคา้ อาคารสาํนกังาน อพาร์ทเมน้ท ์หรือ 
โรงแรมฯลฯ โดยบริษทัฯถือหุน้อยูใ่นอตัราร้อยละ 49 ร่วมกบับริษทั ระยองเพยีวริฟายเออร์ (RPC) ซ่ึงถือ
หุน้ในอตัราร้อยละ 51 ดว้ยทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 
บาท  และเม่ือ 24 กมุภาพนัธ์ 2552 ไดเ้พิ่มทุน 175 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 225 ลา้น
บาท  และเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2554 ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนอีก 35 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 
260 ลา้นบาท ซ่ึง RPC ไม่ลงทุนเพิ่มในหุน้เพิ่มทุนดงักล่าว ส่งผล 
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 ใหส้ดัส่วนการถือหุน้ใน PSDC ของบริษทัฯเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 55.87 และได้

ดาํเนินการการก่อสร้างและพฒันาศูนยก์ารคา้ ภายใตช่ื้อโครงการ “เพียวเพลส” ข้ึนแห่งแรกบนถนนรังสิต
คลอง 2  เปิดดาํเนินการเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2550 โครงการท่ีสองบริเวณถนนรามคาํแหง 110 เป็น
ศูนยก์ารคา้รูปแบบใหม่ทนัสมยั ภายใตแ้นวคิด “ชีวิตทนัสมยั ใกลบ้า้น” โดยใชช่ื้อ “Pure Place Lifestyle 
Mall”  และโครงการเพียวเพลส ราชพฤกษ ์ เปิดดาํเนินการเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2555  

 บริษัท เอน็ชัวร์โฮม จํากดั 
   จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัตั้งตวัแทนจาํหน่ายบา้นมือสองในตลาด

อสงัหาริมทรัพยฯ์ ดว้ยทุนจดทะเบียน 2 ลา้นบาท โดยบริษทัฯเขา้ร่วมทุนในอตัราร้อยละ 20 จาํนวน 
40,0000 หุน้ ราคาหุน้ละ 10 บาท จาํนวนเงิน 400,000 บาท   
 26 ธนัวาคม 2555 ท่ีประชุมกรรมการบริษทั เอน็ชวัร์โฮม จาํกดั มีมติเลิกกิจการ เงินลงทุนเฉพาะ
ของบริษทัฯ จาํนวน 400,0000 บาท อยูใ่นระหวา่งการชาํระบญัชี 

 บริษัท โปรควิบ์ เวนเจอร์ จํากดั 
 จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2555 มีวตัถุประสงคเ์พื่อบริหารงานก่อสร้าง ดว้ยทุนจดทะเบียน 2 
ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เรียกชาํระแลว้ 500,000 บาท                (ร้อยละ25) 
โดยบริษทัฯลงทุนร้อยละ 100 
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 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
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3.3 นโยบายการดาํเนินธุรกจิ  
บริษทัฯมีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทจาํหน่ายอยา่งต่อเน่ือง โดยใน

ปี พ.ศ. 2555 ท่ีผา่นมายงัคงอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ จงัหวดัปทุมธานีและจงัหวดั
นนทบุรี โดยมีเป้าหมายและนโยบายหลกั ๆ ดงัน้ี :- 
1. มุ่งเนน้พฒันาสินคา้ประเภทบา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน ในเฟสต่อเน่ืองของโครงการเดิม  ซ่ึงบริษทัฯมีความ

ถนดั  ทั้งในส่วนของตลาดและการพฒันาสินคา้ โดยการออกแบบบา้นใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

2. พฒันาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน เม่ือ

ดูแลรักษาครบกาํหนดตามโครงการและวิธีการจดัสรรแลว้ บริษทัฯมีนโยบายในการจดัตั้งนิติบุคคล

บา้นจดัสรรในทุกโครงการ เพื่อใหเ้จา้ของร่วมไดมี้ส่วนร่วมกนัในการบริหารจดัการชุมชนดว้ยตนเอง 

โดยมีสิทธ์ิและหนา้ท่ีตามกฎหมาย  อนัจะนาํมาซ่ึงความเขม้แขง็ของแต่ละชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. คุณภาพบา้นท่ีพร้อมส่งมอบแก่ผูซ้ื้อ บริษทัฯจดัทีมตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอยา่งต่อเน่ืองและ

สมํ่าเสมอ  เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัฯจะส่งมอบบา้นท่ีมีคุณภาพพร้อมส่งมอบแก่ผูซ้ื้อไดต้าม

กาํหนดเวลา 

4. บริษทัฯไดเ้ร่ิมกระบวนการการสร้างบา้นก่อนขาย  เพื่อสร้างการรับรู้ในสินคา้คุณภาพเม่ือสาํเร็จต่อผู ้

ซ้ือ  รวมทั้งความมัน่ใจทางการตลาดของผูซ้ื้อดว้ย  กอปรกบัเป็นการลดปัญหาการก่อสร้างล่าชา้อนั

เน่ืองมาจากสภาวะขาดแคลนแรงงานและการปรับเปล่ียนแบบหรือวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างบางรายการ

ของลูกคา้แต่ละรายอีกดว้ย 

5. จดัทีมงานบริหารลูกคา้สมัพนัธ์  บริการหลงัการขาย  เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพในการรับเร่ืองราวจาก

ลูกคา้  ถึงแมใ้นกรณีท่ีโครงการไดปิ้ดการขายและโอนกรรมสิทธ์ิแก่ผูซ้ื้อทั้งหมดแลว้  ทีมงานบริหาร

ลูกคา้สมัพนัธ์ดงักล่าวยงัคงมีหนา้ท่ีใหบ้ริการลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองจนครบกาํหนดตามสญัญา รวมทั้งการ

ใหข้อ้มูลข่าวสารการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมการตลาดของบริษทัฯท่ีมีประสิทธิภาพอีกทางหน่ึงดว้ย 

อนัจะส่งผลใหแ้บรนดข์องบริษทัฯเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน 

6. เสริมสร้างพนัธมิตรทางการคา้ เช่น การรวมกลุ่มผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ เพือ่การ

แลกเปล่ียนนวตักรรมและแนวทางการพฒันาโครงการใหล้ดความเส่ียง และเพิ่มอตัราผลกาํไร  โดย

เป็นรายการท่ีไม่เป็นความลบัในทางธุรกิจท่ีจะทาํใหมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ป็นสมาชิกของ

สมาคมอสงัหาริมทรัพยไ์ทย ท่ีมีจาํนวนสมาชิกผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพยก์วา่ 300  
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บริษทั  แนวทางร่วมท่ีผา่นมา  อาทิเช่น  การจดังานแสดงสินคา้มหกรรมบา้นและ

คอนโด  Thailand Exclusive Property Show เป็นตน้ 

7. เตรียมความพร้อม เพื่อลดผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงต่างๆ ไม่วา่จะเป็นปัจจยัภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ 

ดา้นภาวะเศรษฐกิจ ดา้นการเมืองการปกครอง ดา้นสงัคมและพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นเทคโนโลยแีละ

การส่ือสาร ดา้น 

กระแสโลกาภิวตัน์ หรือปัจจยัเส่ียงภายในองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นการตลาดและการขาย ดา้น

การก่อสร้างและพฒันาโครงการ ดา้นทรัพยากรบุคคล และการบริหารจดัการ 

8. การพฒันาองคก์ร และบุคลากรเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางวา่องคก์รจะขบัเคล่ือนไปไดดี้ใน
แนวทางท่ีวางไวอ้ยา่งถูกตอ้ง ตอ้งอาศยับุคลากรในองคก์รมีความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนั รู้และเขา้ใจ
บทบาทและหนา้ท่ี  ปราศจากซ่ึงอคติ และถึงพร้อมซ่ึงความรู้และศกัยภาพในการปฏิบติังาน บริษทัฯ
จึงมีแนวทางในการเสริมสร้างการพฒันาบุคลากร โดยการจดัฝึกอบรมและกาํหนดเป้าหมายและ
นโยบายร่วมกนั (Management by Objective)  ตลอดรวมถึงการส่งเสริมใหไ้ดรั้บการศึกษาเพิม่ข้ึน 
เช่น การส่งพนกังานเขา้อบรมในหลกัสูตรผูบ้ริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(RE – CU)  อนัจะนาํองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บมาพฒันาและปรับปรุงใหอ้งคก์รแขง็แกร่งและเติบโตอยา่ง
ย ั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) 

บริษทัฯจึงเช่ือมัน่อยา่งมีนยัสาํคญัวา่ บริษทัฯจะเติบโตอยา่งย ัง่ยนืดงัเช่นท่ีดาํเนินธุรกิจมาอยา่งยาวนาน 

 3.4   โครงสร้างรายได้  

โครงสร้างรายได ้ของบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายบา้นและ
ท่ีดินเป็นหลกั ซ่ึงในปี 2555 มีสดัส่วนร้อยละ 88.72 ของรายไดร้วม นอกจากนั้น มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่า 
รายไดจ้ากการบริการ และรายไดอ่ื้น โครงสร้างรายไดใ้นรอบ 3 ปี ท่ีผา่นมามีสดัส่วนดงัน้ี 
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 จะเห็นไดว้า่โครงสร้างรายไดใ้นปี 2555 ของบริษทัส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 88.72% ยงัเป็นรายได้
จากการขายบา้นและท่ีดิน ซ่ึงถือเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ โดยมีแนวโนม้ในสดัส่วนท่ีเพิ่มข้ึน พร้อม
กบัรายไดจ้ากการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเป็นไปตามแนวนโยบายในการ
เสริมสร้างรายไดใ้หมี้ความมัน่คงแก่บริษทัฯ 

ในปี 2555 รายไดจ้ากการขายบา้นและท่ีดิน เพิ่มข้ึนจาํนวน 149.73 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มข้ึนจากปี 
2554 ร้อยละ 25.18 แต่กมี็ลูกคา้บางส่วนยงัชะลอการตดัสินใจซ้ือ เน่ืองจากยงัไม่แน่ใจกบัเหตุการณ์       
นํ้าท่วม ดว้ยความไม่ประมาทบริษทัฯจึงมีแนวทางในการป้องกนัและแผนบรรเทาปัญหาอุทกภยัในปี 
2555 และปีต่อๆ ไปในทุกโครงการท่ีเส่ียงนํ้าท่วม เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ท่ีจะซ้ือบา้นของ
โครงการยิง่ข้ึน  

 

(หน่วย :	ล้านบาท) โครงสร้างรายได้เปรียบเทยีบ 3	ปี 

ประเภทรายได ้
2553 2554 2555 

จาํนวนเงิน สดัส่วน % จาํนวน สดัส่วน % จาํนวนเงิน สดัส่วน % 
การขายบา้นและท่ีดิน 719.33 89.46% 594.67 86.95% 744.40 88.72% 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 38.27 4.76% 42.20 6.17% 

88.67 10.57% 
รายไดค่้าบริการ 36.08 4.49% 38.24 5.59% 
รายไดอ่ื้น ๆ 10.39 1.29% 8.81 1.29% 5.94 0.71% 
   รวมรายได้ 804.07 100.00% 683.92 100.00% 839.00 100.00% 
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 4.  การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

4.1  ลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 

ลกัษณะผลติภณัฑ์  

 (ลกัษณะผลิตภณัฑไ์ดแ้ยกเป็นแต่ละโครงการและไดแ้สดงรวมไวใ้นเอกสารประกอบแนบทา้ยหมายเลข 3) 

ปัจจัยทีมี่ผลกระทบต่อโอกาสและข้อจํากดัในการประกอบธุรกจิ 

  บริษทัฯไดผ้า่นการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก AFAQ & WIT Co., Ltd. ในเร่ืองการ
บริหารงาน ก่อสร้าง และการบริหารงานขาย ซ่ึงแสดงถึงความมีมาตรฐานในการดาํเนินงาน และความมี
ประสิทธิภาพของบุคลากร ในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงในปัจจุบนัไดรั้บการยกระดบัมาตรฐานเป็น  ISO 

9001:2008  ในปี 2555  ซ่ึงมีความเขม้งวดในการปฎิบติังานมากข้ึน  บริษทัฯไดต้ระหนกัถึงคุณภาพในการ
ผลิตผลงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเนน้การปฎิบติังานก่อสร้างใหมี้คุณภาพตาม ขอ้กาํหนด 
ISO และจดัใหมี้ทีมบริหารระบบคุณภาพ  จดัใหมี้การฝึกอบรม ใหค้วามรู้ และทกัษะ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ทาํงานใหแ้ก่พนกังาน ผูรั้บเหมา และคนงาน เพื่อเป็นการพฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพ ซ่ึงจะส่งผลใหไ้ดง้านท่ี
มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  

 บา้นจดัสรรตอ้งมีเงินทุน เพื่อซ้ือท่ีดินขยายโครงการตลอดเวลา ท่ีดินบางทาํเลอาจติดขอ้บญัญติั
ของกรุงเทพมหานคร ขอ้บญัญติัผงัเมือง ขอ้บญัญติัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และขอ้บญัญติัเก่ียวกบัการจดัสรร
ท่ีดิน บริษทัฯจึงตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีเฉพาะทาํการศึกษา และติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิด
ความผดิพลาดและเสียหาย จากการปฏิบติัผดิกฎหมาย และระเบียบปฏิบติัต่างๆ ซ่ึงเป็นขอ้จาํกดัในการดาํเนิน
ธุรกิจ  

  4.2   ตลาด และภาวะการแข่งขัน   

การเตรียมความพร้อมของบริษทัฯเพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัได ้ จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีบริษทัฯจกัตอ้งเตรียม
ความพร้อมทั้ง 4 ดา้นใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนั  อนัไดแ้ก่  

1. ความพร้อมทางดา้นการเงิน และสภาพคล่อง  โดยการปรับโครงสร้างทางการเงินใหเ้หมาะสมกบั
ลกัษณะการพฒันาโครงการ เตรียมวงเงินหมุนเวยีนใหเ้พียงพอ เพื่อป้องกนัปัญหาขาดสภาพ
คล่อง หากโครงการไม่สามารถดาํเนินการไดต้ามแผนท่ีกาํหนดไว ้

2. ความพร้อมดา้นการตลาดและการขาย โดยการวเิคราะห์การตลาดทั้งทางดา้นอุปทาน และอุป
สงค ์   เพื่อนาํมากาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑใ์หส้อดรับกบัช่องวา่งทางการตลาด โดยการพฒันา
สินคา้ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายทั้งทางดา้น รูปแบบสินคา้ (Product) ราคา (Price) 
ช่องทางการตลาด (Distribution channel)  และรูปแบบการส่งเสริมการขาย (Promotion)  
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3. ความพร้อมดา้นการก่อสร้างและพฒันาโครงการ  เตรียมแผนการบริหารโครงการก่อสร้าง ทั้ง

ในช่วงเวลาก่อนลงมือก่อสร้าง  ระหวา่งการก่อสร้าง  และหลงัการก่อสร้าง  ใหเ้ป็นระบบและ
รัดกมุ  เพื่อลดงานแกไ้ขใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด (Zero Defect Program) อนัจะส่งผลถึงการลด
ปัญหาการโอนกรรมสิทธ์ิล่าชา้ การซ่อมแซมหลงัการโอนกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงจะทาํใหภ้าพลกัษณ์ของ
บริษทัฯอยูใ่นใจของผูบ้ริโภคตลอดไป ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการพฒันาความสมัพนัธ์
อยา่งสร้างสรรคก์บัลูกคา้ (Customer Engagement Program) 

4. ความพร้อมดา้นทรัพยากรมนุษย ์ และการพฒันาบุคลากร   บริษทัฯส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและ
พนกังานไดเ้รียนรู้เพิ่มเติม  ทั้งจากการส่งเขา้รับการฝึกอบรมในสถาบนัการศึกษา   การพฒันา
ระบบงานใหบุ้คลากรทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  การสร้างสรรคบ์รรยากาศในท่ีทาํงานใหเ้กิด
ความสามคัคีกลมเกลียว   การกาํหนดเป้าหมายในการทาํงานร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์
(Management by Objective) อนัจะนาํมาซ่ึงผลสาํเร็จของงานอยา่งมีคุณภาพ  ทนัเวลา  และ
ภายใตต้น้ทุนท่ีกาํหนดไวไ้ด ้

 (ก) นโยบายและลกัษณะตลาดของผลติภณัฑ์ 

นโยบายการตลาดของปี 2555   

 บริษทัฯมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาทั้งส้ิน 9 โครงการ คือ โครงการสัมมากรนิมิตใหม่, 
โครงการสมัมากรมีนบุรี 1 โครงการสมัมากรมีนบุรี 2 โครงการสมัมากรรังสิต คลอง 2  โครงการสมัมากรรังสิต 
คลอง 7   
โครงการสมัมากรนครอินทร์ โครงการสมัมากรราชพฤกษ ์โครงการสมัมากรรามคาํแหง โครงการ Aqua Divina 

by Sammakorn   และโครงการใหม่ คือโครงการ Flora Divina ซ่ึงเปิดตวัโครงการเม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 
2556 

 บริษทัฯมุ่งพฒันาโครงการใหมี้คุณภาพดี เป็นท่ีพอใจของลูกคา้ โดยเนน้การดูแลทั้งสภาพแวดลอ้ม
สงัคม  ชุมชน  คุณภาพงานก่อสร้าง และการบริการ สาํหรับโครงการท่ีจะเปิดใหม่ ไดก้าํหนดแนวคิดการพฒันา
โครงการอยา่งชดัเจน   มีจุดเด่น และจุดขายท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง 

 บริษทัฯเนน้การพฒันาโครงการในระดบัราคา 3-8 ลา้นบาท เป็นหลกั แต่อาจมีบางพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ
สูงจะพฒันาโครงการในระดบัราคาประมาณ 9-20  ลา้นบาท 

กลยุทธ์การตลาด 

 บริษทัฯยดึมัน่ในนโยบายหลกั คือ การผลิตสินคา้และบริการท่ีเนน้การตอบสนองความตอ้งการและ
ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสาํคญั โดยไม่เพียงเนน้คุณภาพงานก่อสร้างเท่านั้น แต่ยงัเนน้การสร้างสงัคม การดูแล
สภาพ     แวดลอ้มในโครงการ ความปลอดภยั และความสะดวกสบายของสมาชิกในโครงการดว้ย 
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 บริษทัฯเนน้การเลือกทาํเลท่ีมีศกัยภาพในการเจริญเติบโตเป็นหลกัโดยการจดัซ้ือท่ีดิน เพื่อการพฒันา
ท่ีดินติดถนนใหญ่ การคมนาคมสะดวก ในปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 3 โซน คือ โซนทิศตะวนัออก ไดแ้ก่ โครงการ
สมัมากรมีนบุรี  โครงการสมัมากรนิมิตใหม่ โครงการสมัมากรรามคาํแหง และโครงการ Aqua Divina  โซนทิศ
เหนือ ไดแ้ก่ โครงการสมัมากรรังสิต คลอง 2  และโครงการสมัมากรรังสิต คลอง 7 โซนทิศตะวนัตก ไดแ้ก่  
โครงการสมัมากรนครอินทร์  โครงการสัมมากรราชพฤกษ ์ และโครงการ Flora Divina 

การวางแผนการตลาด 

 บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การเกบ็ขอ้มูลดา้นความตอ้งการ และความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อ
นาํมาวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อใชใ้นการวางแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ นอกจาก
บริษทัฯ      จะเนน้เร่ืองการเลือกทาํเลเป็นสาํคญัแลว้ ยงัคาํนึงถึงการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ในราคาสมเหตุสมผล 
และมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการวางแผนจดัการสภาพโครงการและบรรยากาศใน
โครงการใหร่้มร่ืนสวยงาม 

 ทีต่ั้ง 

 ในการเลือกทาํเลท่ีตั้งโครงการนั้นบริษทัฯจะเนน้ในทาํเลท่ีมีศกัยภาพสูง มีแนวโนม้เจริญเติบโตใน
อนาคต โดยดูจากเสน้ทางการขยายตวัดา้นการคมนาคม  และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซ่ึงแต่ละโครงการของ
สมัมากร          มีจุดเด่นท่ีทาํเลตั้งอยูติ่ดถนนใหญ่ การเดินทางสะดวก ซ่ึงการเลือกทาํเลท่ีดีน้ี ถือเป็นกลยทุธ์หลกั
ของบริษทัฯ  ซ่ึงในการเลือกทาํเลนั้นมีการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการขยายตวัของชุมชน ประชากร ถนนและ
ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ปัจจุบนับริษทัฯมีโครงการอยูร่ะหวา่งพฒันาทั้งส้ิน 10 โครงการ คือ โครงการ  
Aqua Divina  โครงการสมัมากรรามคาํแหง โครงการสมัมากรมีนบุรี 1  โครงการสมัมากรมีนบุรี 2  โครงการ
สมัมากรนิมิตใหม่ โครงการสมัมากรรังสิต คลอง 2 โครงการสมัมากรรังสิต คลอง 7 โครงการสมัมากรนครอินทร์  
โครงการสมัมากรราชพฤกษ ์ และโครงการ Flora Divina  

 สินค้าทีมี่คุณภาพ  

 ดา้นการพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ บริษทัฯใหค้วามสาํคญัดา้นคุณภาพงานก่อสร้าง มีการดูแล
ควบคุม และตรวจสอบงานก่อสร้างใหไ้ดม้าตรฐาน และดา้นคุณภาพงานบริการ คุณภาพของส่ิงแวดลอ้มท่ีร่มร่ืน
ในโครงการ  รวมถึงความปลอดภยั และคุณภาพของสงัคมโดยรวมของโครงการดว้ย ซ่ึงการพฒันาคุณภาพสงัคม
ในโครงการนั้น 

บริษทัฯถือวา่เป็นส่ิงสาํคญัเพราะจะเป็นรากฐานการอยูร่่วมกนัช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะทาํให้
สงัคมน่าอยู ่ และมีความสุขของทุกคน โดยบริษทัฯมีกิจกรรมส่งเสริมใหลู้กบา้นในโครงการต่างๆ มีกิจกรรมร่วมกนั
อยา่งสมํ่าเสมอ  โดยบริษทัฯมุ่งเนน้การบริการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด  
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ราคา  

 บริษทัฯใชก้ลยทุธ์การตั้งราคาท่ีใกลเ้คียงกบัคู่แข่งโดยเปรียบเทียบในทาํเลเดียวกนั สภาพบรรยากาศ      
โครงการ ขนาดท่ีดิน และพ้ืนท่ีใชส้อย แต่มีความแตกต่างทางดา้นแนวคิด และจุดขาย เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่
ละ  โครงการ ซ่ึงทาํใหร้าคาขายแตกต่างจากคู่แข่ง  นอกจากน้ีบริษทัฯยงัเนน้การบริหารตน้ทุน ตั้งแต่ตน้ทุนทาง
การเงิน       ตน้ทุนค่าท่ีดิน ตน้ทุนการพฒันาโครงการ และตน้ทุนการก่อสร้าง  ซ่ึงการบริหารตน้ทุน ดงักล่าวเป็น
การบริหารตน้ทุนใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยดึหลกัการ คือ ผลิตสินคา้และบริการท่ีไดม้าตรฐานตรงตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ในราคาท่ีเหมาะสม โดยบริษทัฯเนน้การพฒันาและสร้างบา้นพร้อมท่ีดิน เพื่อขายแก่ผูมี้
รายไดป้านกลางในระดบัราคา 3-8 ลา้นบาท ขนาดท่ีดิน 50-70 ตารางวา  ขนาดบา้น 120-200   ตารางเมตร เป็น
หลกั ซ่ึงกลยทุธ์ในการตั้งราคานั้นใชห้ลกัการตั้งราคาใหส้มเหตุสมผล ซ่ึงแต่ละโครงการจะแตกต่างกนัตามทาํเล
ท่ีตั้ง ขนาดท่ีดิน และขนาดบา้น 

ช่องทางการจําหน่าย 

 บริษทัฯเนน้การขายท่ีสาํนกังานขายโครงการเป็นหลกั โดยสร้างบรรยากาศใหอ้บอุ่นประทบัใจ         
มีบา้นตวัอยา่งท่ีตกแต่งหรูหรา สวยงาม ตามสมยันิยมเพื่อใหลู้กคา้สามารถเขา้ใจรายละเอียดของแบบบา้น ช่วย
การตดัสินใจใหง่้ายข้ึน นอกจากน้ียงัไดอ้อกบูธในงานบา้น และคอนโดตามความเหมาะสม เพื่อนาํเสนอโครงการ
ของบริษทัฯใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 

การโฆษณา และประชาสัมพนัธ์ 

 ดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์นั้น บริษทัฯเนน้การประชาสมัพนัธ์แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย โดย
ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง ส่ือหลกัท่ีใช ้ คือ ป้ายโฆษณา ทั้งบิลบอร์ด และมินิบอร์ด ไดเรคเมล ์  อีเมล ์   และส่ือ
อิเลคทรอนิคต่างๆ  ในโซนท่ีตอ้งการเนน้การประชาสมัพนัธ์ เพื่อเป็นการใชง้บประมาณอยา่งประหยดั และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในแบบเจาะกลุ่มน้ีตอ้งอาศยัระบบฐานขอ้มูล ซ่ึงบริษทัฯมีการ
พฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นการตลาดอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ดา้นการส่งเสริมการขาย บริษทัฯไดจ้ดัทาํอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อเร่งรัดการตดัสินใจของกลุ่มเป้าหมายใหเ้ร็ว
ยิง่ข้ึน   

 บริษทัฯมีนโยบายส่งเสริมสงัคม โดยมีโครงการร่วมกบั สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน (PDA) 
โดยมี โครงการร่วมกนัพฒันาหมู่บา้น  ซ่ึงเป็นโครงการพฒันาแบบองคร์วมในระดบัหมู่บา้น เพื่อขจดัปัญหาความ
ยากจนท่ี    ตน้เหตุ  ซ่ึงในโครงการดงักล่าวน้ี ชาวบา้นจะมีส่วนร่วมในการพฒันาทุกขั้นตอน โดยบริษทัฯไดเ้ขา้
ไปร่วมพฒันา      หมู่บา้นหนองขวาง  หมู่ 9  ตาํบลโคกกลาง  อาํเภอปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย ์

การบริการ 

 บริษทัฯใหค้วามสาํคญัการใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่งมีคุณภาพ โดยมีการวดัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อ
การบริการในดา้นต่างๆ และนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาปรับปรุงพฒันา นอกจากน้ียงัมีการอบรมพฒันาบุคลากรอยา่ง 
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ต่อเน่ืองใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัของลูกคา้ เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ และใส่ใจการใหบ้ริการ เพื่อให้
ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 

การสร้างภาพลกัษณ์ 

 บริษทัฯมีการพฒันาภาพลกัษณ์ใหท้นัสมยัข้ึน โดยใหก้ลุ่มเป้าหมายยงัสามารถเช่ือมโยงความมัน่คง 
และประสบการณ์ท่ีดีในอดีตกบัภาพลกัษณ์ใหม่ท่ีทนัสมยัข้ึน และไดป้รับเปล่ียนโลโกใ้หม่ใหส้อดคลอ้งกนัดว้ย 

ลกัษณะลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

 การจดัแบ่งลกัษณะของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น  2 ประเภทใหญ่  คือ 

 ก.  กลุ่มลูกค้าเดิม 

หมายถึง กลุ่มลูกคา้ท่ีอาศยัและซ้ือบา้นในโครงการของสมัมากรอยูแ่ลว้ ลูกคา้กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ี
บริษทัฯใหบ้ริการดูแลชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหเ้ป็นสงัคมคุณภาพ ลูกคา้กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ี แนะนาํ
ญาติ พี่นอ้ง เพือ่น มาเป็นลูกคา้ใหม่ หรือขยบัขยายซ้ือบา้นในโครงการของสมัมากรเพ่ิมในเวลาต่อมา 

ข.  กลุ่มลูกค้าใหม่ 

หมายถึง กลุ่มท่ียงัไม่ไดซ้ื้อบา้นของสมัมากร ในกลุ่มน้ีสามารถแบ่งยอ่ยออกเป็น 

  กลุ่มท่ีเคยแวะชมโครงการ จะเป็นกลุ่มท่ีบริษทัฯใหค้วามสาํคญั เพราะถือวา่มีความตอ้งการซ้ือบา้น
จะมีการจดัเกบ็ขอ้มูลลูกคา้เพื่อนาํมาวิเคราะห์ความตอ้งการ และนาํเสนอสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้   
บริษทัฯจะส่ือสารขอ้มูลใหลู้กคา้อยา่งต่อเน่ืองทั้งทางเอกสาร และการติดต่อจากพนกังานขาย 

  กลุ่มท่ียงัไม่เคยแวะชมโครงการจะเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งใชก้ลยทุธ์การโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพื่อให้
เขา้ถึงลูกคา้ และกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ พร้อมทั้งเชิญชวนใหแ้วะเยีย่มชมโครงการ และบริษทัฯยงันาํปัจจยัดา้นอ่ืน 
มาพิจารณาเพือ่หากลุ่มลูกคา้เพิ่มข้ึนดว้ย เช่น 

 - ดา้นทาํเลท่ีอยูอ่าศยักลุ่มลูกคา้ของสมัมากรส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตร รอบ
โครงการ และในกรณีท่ีมีการตดัถนนใหม่หลายเสน้ทาง ซ่ึงทาํใหเ้กิดกลุ่มเป้าหมายในทาํเลใหม่ๆ ท่ีสามารถ
เดินทางมาถึงโครงการ และสามารถเดินทางไปทาํงานไดส้ะดวก 

 -  ดา้นอาย ุกลุ่มเป้าหมายหลกัของสมัมากรมีอายใุนช่วง 25-35 ปี และช่วง 36-45 ปี  
  -  ดา้นสถานะทางสงัคม กลุ่มเป้าหมายหลกัของสมัมากรจดัอยูใ่นระดบั C-B ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระดบั
ราคาของสินคา้ คือ ส่วนใหญ่ประมาณ 3-5 ลา้นบาท 
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 (ข) ภาวะการแข่งขนั  

   สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรม  

 ปี พ.ศ. 2555 เป็นปีของการฟ้ืนตวัธุรกิจอสงัหาริมทรัพยจ์ากวิกฤตอุทกภยั ขอ้มูลจากศูนยข์อ้มูล
อสงัหาริมทรัพยแ์สดงอตัราการฟ้ืนตวัท่ีสูงไม่วา่จะเป็นท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนในกรุงเทพฯและปริมณฑล
ท่ีมีปริมาณหน่วยการเติบโตถึงร้อยละ 37 เม่ือเทียบกบัปี 2554 (111,875 หน่วยในปี 2555 เทียบกบั 81,856 หน่วยใน
ปี 2554) หรือมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพฯและปริมณฑลมีการเติบโตร้อยละ 12 (357,148 ลา้น
บาทในปี 2555 เทียบกบั 320,173 ลา้นบาทในปี 2554) ทั้งน้ีเม่ือวิเคราะห์ลึกเขา้ไปในขอ้มูลจะแสดงเห็นวา่ท่ีอยู่
อาศยัประเภทอาคารชุดมีการเติบโตมากในแง่ปริมาณหน่วยท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนฯท่ีเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 86 
อนัเน่ืองมาจากหน่วยอาคารชุดท่ีมีขนาดพื้นท่ีเลก็ ส่วนปริมาณหน่วยท่ีอยูอ่าศยัแนวราบกลบัลดลงร้อยละ 18 โดย
คร่ึงหลงัของปี 2555 จะมีปริมาณมากกวา่คร่ึงแรกเน่ืองจากการฟ้ืนตวัหลงัวิกฤตอุทกภยั ส่วนมูลค่าการโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีอยูอ่าศยัประเภทอาคารชุดขยายตวัร้อยละ 12 และแนวราบขยายตวัร้อยละ 9 ขอ้มูลเหล่าน้ีบ่งบอกถึง
พฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปสู่สงัคมเมือง มีความตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภท
อาคารชุดเพิ่มข้ึนไม่วา่จะเพือ่การอยูอ่าศยัหรือการลงทุน ทั้งน้ีตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ดถึงสญัญานภาวะฟองสบู่ใน
ภาคอสังหาริมทรัพย ์ อีกสองปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการขยายตวัท่ีดีของภาคอสังหาริมทรัพยคื์อ 1) การขยายตวัท่ีดี
ของเศรษฐกิจประเทศไทย สร้างความมัน่ใจใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพย ์ ขอ้มูลจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศวา่ GDP ปี 2555 มีการขยายตวัถึงร้อยละ 5.9 และ 2) การลงทุนของภาครัฐในสาธารณูปโภค 
โดยเฉพาะในกรุงเทพฯและปริมณฑลท่ีมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายใหม่ๆหลายสาย  

มองไปขา้งหนา้ ภาวะเศรษฐกิจยงัคงมีการขยายตวัท่ีดี ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการวา่ GDP ปี 2556 
จะขยายตวัประมาณร้อยละ 4.9 ภาครัฐจะมีการลงทุนในสาธารณูปโภคมากข้ึน โดยจะใชง้บประมาณ 2.2 ลา้นลา้น
บาทภายใน 7-8 ปี ซ่ึงจะส่งผลดีต่อภาคอสงัหาริมทรัพยโ์ดยการเพิ่มพื้นท่ีท่ีสามารถพฒันาได ้ นอกจากน้ีแลว้
ประเทศไทยมีความพร้อมท่ีสุดท่ีจะเป็นฐานสาํหรับการลงทุนในประเทศเพื่อนบา้น เน่ืองจากตาํแหน่งภูมิประเทศ
และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆท่ีสมบูรณ์พร้อมเพรียง ทั้งน้ีการขยายตวัจะถูกจาํกดัโดยสภาวะขาดแคลนแรงงาน 
ปัจจุบนัอตัราการวา่งงานของประเทศไทยตํ่ากวา่ร้อยละ 1 ซ่ึงนบัวา่ตํ่ามาก และแสดงถึงสภาวะขาดแคลนแรงงาน
อยา่งรุนแรง  ปัจจยัแรงงานจะเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจและต่อผูป้ระกอบการ
อสงัหาริมทรัพย ์โดยกระทบดา้นตน้ทุนท่ีสูงข้ึนและความเส่ียงจากความล่าชา้งานก่อสร้าง 

สภาวะการแข่งขนัในภาคอสงัหาริมทรัพยย์งัคงสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง มีผูป้ระกอบการรายใหม่ๆเขา้มาสู่
ภาคธุรกิจหลายราย และมีการขยายการแข่งขนัสู่ต่างจงัหวดั เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมของบริษทัฯเพ่ือให้
สามารถแข่งขนัไดจึ้งจาํเป็นอยา่งยิง่ โดยบริษทัฯจกัตอ้งเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ดา้นใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนั 
อนัไดแ้ก่ 1) ความพร้อมทางดา้นการเงิน และสภาพคล่อง 2) ความพร้อมดา้นการตลาดและการขาย 3) ความพร้อม
ดา้นการก่อสร้างและพฒันาโครงการ และ 4) ความพร้อมดา้นทรัพยากรมนุษย ์และการพฒันาบุคลากร  
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ความพร้อมในการแข่งขนัของ บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) 

 บริษทัฯอยูใ่นแวดวงธุรกิจบา้นจดัสรรมาแลว้เป็นเวลานาน มีความรู้ มีความเขา้ใจในธุรกิจดงักล่าวเป็นอยา่ง
ดี  ลูกคา้จึงใหค้วามเช่ือถือและวางใจในคุณภาพและมาตรฐานบา้นจดัสรรของบริษทัฯ โดยเฉพาะผูมี้รายไดร้ะดบั
ปานกลาง นอกจากน้ีบริษทัฯไดเ้ลือกทาํเลซ่ึงมีความเจริญเป็นท่ีนิยมของตลาด อนัถือเป็นปัจจยัสาํคญัของการ
ตดัสินใจของลูกคา้บา้นจดัสรรของบริษทัฯจึงไดรั้บการตอบรับดว้ยดีเสมอ 

 บริษทัฯมีหลกัการพฒันาโครงการบา้นจดัสรรโดยเนน้ส่ิงแวดลอ้ม ความพร้อมมูลครบถว้นของระบบ
สาธารณูปโภค การใหบ้ริการและการใส่ใจในความตอ้งการของลูกคา้พร้อมกบัมีส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น 
สโมสร สถานออกกาํลงักาย รวมทั้งมีการรักษาความสะอาดและการดูแลความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐาน เพื่อให้
โครงการบา้นจดัสรรของบริษทัฯมีส่วนในการสร้างสรรคส์งัคมท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะทาํใหผู้อ้ยูอ่าศยัรู้สึกพอใจ ภูมิใจ 
และมีความสุข  

 ในดา้นการก่อสร้างนั้นบริษทัฯไดเ้ตรียมรับปัญหาดา้นแรงงาน และการปรับตวัของราคาวสัดุก่อสร้าง 
โดยการเร่ิมนาํเทคนิคการก่อสร้างท่ีเป็นระบบสาํเร็จรูปมาใชใ้นบางส่วน ทาํใหใ้ชแ้รงงานนอ้ยลงและสร้างบา้นได้
รวดเร็วข้ึน ส่วนดา้นวสัดุนั้นไดส้าํรวจหาวสัดุทดแทนท่ีมีคุณภาพดีและราคาสมเหตุสมผลเขา้มาใช ้ จึงทาํให้
สามารถรักษามาตรฐานของสมัมากร และควบคุมตน้ทุนการก่อสร้างไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 อยา่งไรก็ตามบริษทัฯมีจุดอ่อนเร่ืองโครงการจดัสรรของบริษทัฯยงัมีจาํนวนนอ้ยไม่แพร่กระจายไปทัว่ทุก
พื้นท่ีเหมือนผูจ้ดัสรรรายใหญ่ นอกจากนั้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ยงัทาํไดไ้ม่มากนกั ตามงบประมาณท่ีมีอยู่
อยา่งจาํกดั  

แต่บริษทัฯ ก็ไดแ้กไ้ขโดยการส่ือสารถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยตรงผา่นป้ายโฆษณา Cut out,Direct Mail และ 
Internet รวมทั้งมีการส่ือสารผา่นลูกคา้เดิมให้ชกัชวนเพื่อนฝงู ญาติมิตรมาเป็นลูกคา้ของบริษทัฯเพ่ิมข้ึน ซ่ึงก็
ไดผ้ลในระดบัท่ีน่าพอใจ แต่ส่ิงสาํคญันอกจากการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางการตลาดต่างๆ ดงักล่าว 
บริษทัฯไดเ้นน้ 
ความแตกต่างและการสร้างบา้นท่ีมีคุณภาพทั้งรูปแบบของบา้น ประโยชน์ใชส้อย คุณภาพวสัดุและคุณภาพงาน
ก่อสร้าง และเนน้การใหบ้ริการท่ีประทบัใจทั้งก่อนการขาย ระหวา่งการขาย และหลงัการขาย รวมทั้งเนน้การ
ควบคุมดูแลใหต้น้ทุน ค่าก่อสร้างอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เพื่อแข่งขนัไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ และตามภาวะความ
ตอ้งการของตลาด ดว้ยความพร้อมดงักล่าว จึงทาํใหโ้ครงการบา้นจดัสรรของบริษทัฯสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
และเป็นท่ียอมรับของตลาดตลอดมา 

  จํานวนคู่แข่งขัน   

  สาํหรับคู่แข่งของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพยร์ายใหญ่ เช่น บริษทั แลนดแ์อนด์
เฮาส์ จาํกดั (มหาชน) ,บริษทั ควอลิต้ี เฮาส์ จาํกดั (มหาชน), บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟ็ค จาํกดั (มหาชน),  
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บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) และยงัมีบริษทัจดัสรรรายยอ่ย
อีกหลายรา 

คู่แข่งรายสําคญัทีมี่ระดับราคาขาย กลุ่มเป้าหมาย และทีต่ั้งโครงการอยู่ในทาํเลเดียวกบัโครงการของสัมมากร 

โครงการ/ทาํเล ท่ีตั้ง โครงการ 
มีนบุรี  นิมิตใหม่ และสุวินทวงศ ์ ถนนนิมิตใหม่  

ถนนสุวนิทวงศ ์
บา้นราชพฤกษ,์ นลินเรสซิเดน้ท,์ เตม็สิริ แกรนดโ์ฮม, บา้นบดินทร์, โร ยลั
พาร์ควลิล,์ เจ ดบับลิว  แกรนดธ์ารา, นิรันดสิ์ริ, เดอ รีแรคซ์,  
บุญนิมิต, เอกวนิ, พนาสนธ์ิการ์เดน้โฮม 8, พฤกษาปุริ รามอินทรา 

    
รามคาํแหง ถนนรามคาํแหง เพอร์เฟ็คพาร์คสุวรรณภมิู, พาร์คเวย ์ชาเล่, เฟอร์เฟค เพลส รามคาํแหง 

สุวรรณภมิู, สีวลี ราคาํแหง วงแหวน, เดอตะวนั, คาซ่าวลิล ์วงแหวน 
  เทรนด้ี ธารา, The wayra การ์เดน้สวที อินด้ี โฮม และเค ซี  

 เนเชอรัล ซิต้ี รามคาํแหง 
   
รังสิต-นครนายก คลอง 1 - 4 ถนนรังสิต - นครนายก พฤกษาวลิเลจ, ภสัสร 4, สถาพร, สินธานี, ดิสคอฟเวอร่ี, บาหลีกา้, 
   ลีฟวิง่นารา,  อินนิซิโอ, เดอะ ซินนอร่ี(พฤกษา) คาซ่าวลิล ์
   
รังสิต-นครนายก คลอง 5 - 13 ถนนรังสิต - นครนายก บา้นทรัพยธ์านี, ศุภาลยั วิลล,์  ฟอร์เรสโฮม, พฤกษา วลิเลจ 2, ธารสิริ  
  ไลพ ์บางกอก บูเลอวาร์ด รังสิต, ธญัญาภิรมย ์คลอง 5 
นครอินทร์ และราชพฤกษ ์ ถนนนครอินทร์และ เดอะคลสัเตอร์วิลล,์ เดอะวลิล่า, ศุภาลยั วิลล,์ ดิซิโอ ้ราชพฤกษ,์   
 ราชพฤกษ ์ เพอร์เฟค เพลส  พระราม 5-ราชพฤกษ,์  ธนนัธร  มณัฑนา-ป่ิน 
  เกลา้  พระราม 5, โนเบิล จีโอ, ธนานนท,์ ประดบัดาว 6, ภสัสร 

 7, ลภาวนั 15, บุราสิริ, บางกอก บลเูลอวาร์ด , ฮาบิเทีย บอนด ์
 

 
ศักยภาพในการแข่งขนัของบริษัท 

 บริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008  แสดงถึงศกัยภาพในการดาํเนินงานภายใน ซ่ึง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแข่งขนั และเป็นท่ียอมรับของลูกคา้ 

 บริษทัฯมีการจดัการดา้นการเงินท่ีเป็นระบบ  มีหน้ีเงินกูน้อ้ย ทาํใหค้วามเส่ียงดา้นการเงิน และภาระ  
ดอกเบ้ียจ่ายมีจาํกดั และสถาบนัการเงินใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งดี 

 บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาอยูใ่นเกณฑดี์ มีกาํไรสะสมอยูม่ากทาํใหมี้ศกัยภาพการทาํกาํไร
สูง และสามารถใหผ้ลตอบแทนผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

 บริษทัฯ มีความแขง็แกร่งในตรา  “สัมมากร” ทาํใหไ้ดรั้บความเช่ือถือไวว้างใจจากลูกคา้ 
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 บริษทัฯ เนน้การใหบ้ริการหลงัการขายอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหลู้กคา้ท่ีซ้ือแลว้เกิดความประทบัใจ  มีการ
บอกต่อหรือแนะนาํเพื่อน ญาติ พี่นอ้งมาซ้ือ นอกจากน้ีลูกคา้ใหม่ท่ีแวะเขา้ไปในโครงการของสมัมากร กจ็ะ
ประทบัใจในการ  เอาใจใส่ ดูแลสภาพสงัคม  ส่ิงแวดลอ้ม และบรรยากาศในโครงการ 

    บริษทัฯไดมี้การปรับปรุงพฒันาศกัยภาพของโครงการใหส้ามารถแข่งขนัไดดี้ทั้งในสภาวะการปัจจุบนั 
และในอนาคต 

นอกจากน้ี ไดมี้การปรับปรุงพฒันาระบบฐานขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง ทาํใหส้ามารถ
พฒันาสินคา้ และบริการใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้

 บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) มีประสบการณ์ในการทาํธุรกิจบา้นจดัสรรมากวา่ 40  ปี โดยมี
กลุ่มเป้าหมายหลกั คือ ผูมี้รายไดร้ะดบัปานกลาง อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลกัในการพฒันา 
โครงการบา้นจดัสรรของบริษทัฯจะเนน้ท่ีสภาพสงัคม รวมถึงสภาพแวดลอ้ม ระบบสาธารณูปโภค ส่ิงอาํนวย
ความสะดวก ความปลอดภยัและการบริการหลงัการขาย เพื่อใหเ้กิดสงัคมคุณภาพทาํใหบ้ริษทัฯเป็นท่ียอมรับ
ตลอดมา 

อยา่งไรกต็าม บริษทัฯยงัมีจาํนวนโครงการค่อนขา้งนอ้ย และการกระจายตวัยงัไม่ครอบคลุมทัว่ทุกทาํเล
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทาํใหบ้ริษทัเป็นท่ีรู้จกัเฉพาะในทาํเลท่ีมีโครงการตั้งอยูเ่ท่านั้น ดงันั้นการโฆษณา  
ประชาสมัพนัธ์จะเนน้เจาะกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีโครงการตั้งอยู ่ ส่ือหลกัท่ีบริษทัฯใช ้ คือ ป้าย
โฆษณา การออกบูธ และ Direct Mail  ซ่ึงบริษทัฯไดมี้การพฒันาฐานขอ้มูลของบริษทัฯ เพื่อใหท้ราบถึงความ
ตอ้งการของกลุ่ม      เป้าหมาย สามารถนาํเสนอสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการ ทาํใหส้ามารถบริหารงบประมาณในการ
โฆษณาไดอ้ยา่งมี    ประสิทธิภาพ 

4.3 การจัดหาผลติภณัฑ์ และบริการ    
(ก) ลกัษณะการจัดให้ได้มาซ่ึงผลติภัณฑ์ 

การผลติและนโยบายการผลติ 

  บริษทัฯมีนโยบายการสร้างท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวระดบัราคาปานกลาง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัของลูกคา้ นอกจากน้ีบริษทัฯมีนโยบายในการควบคุมคุณภาพของผูรั้บเหมาใหมี้การ
ก่อสร้างบา้นท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนด เช่น มีการกาํหนดมาตรฐานการก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง
เอาไว ้ มีหวัหนา้งานประจาํแต่ละโครงการคอยควบคุมดูแล และมีหน่วยงานตรวจสอบรับผดิชอบตรวจตรางาน
ของผูรั้บเหมา อยา่งสมํ่าเสมอ 

การจัดหาวตัถุดิบ 

 ในการจดัซ้ือท่ีดินนั้นบริษทัฯมีนโยบายจดัซ้ือท่ีดินโดยพจิารณาจากสภาพแวดลอ้มและความพร้อม
ของระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเป็นสาํคญั  เช่น สามารถเดินทางไดส้ะดวก และมีศกัยภาพในการท่ีจะนาํมา 
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พฒันาทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต  ซ่ึงการจดัซ้ือท่ีดินดงักล่าวนั้นบริษทัฯอาจติดต่อซ้ือผา่นนายหนา้ หรือ ติดต่อ
ซ้ือท่ีดินโดยทีมงานของบริษทัฯโดยตรง 

สภาพปัญหาเกีย่วกบัวตัถุดบิ 

 ส่วนวสัดุก่อสร้างนั้น ส่วนใหญ่ใชว้สัดุภายในประเทศ บริษทัฯใชว้ิธีเจรจาซ้ือขายล่วงหนา้
โดยประมาณการจาํนวนท่ีตอ้งใชแ้ต่ละปี และทาํขอ้ตกลงกบัผูข้ายไวเ้พื่อใหม้ัน่ใจวา่จะสามารถจดัวสัดุเขา้ใน
กระบวนการก่อสร้างไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และทนัเวลา บริษทัฯมีการตกลงซ้ือขายวสัดุจากผูจ้าํหน่ายหลายราย 
ในขณะน้ีมีจาํนวนกวา่ 10 ราย เป็นการ  ป้องกนัปัญหาความเส่ียงเร่ืองการพึ่งพาผูจ้ดัจาํหน่ายนอ้ยราย 

(ข)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 ในการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัและการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการอาจมีผลกระทบต่อ
สภาพส่ิงแวดลอ้ม ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ระบบระบายนํ้าของโครงการท่ีระบายนํ้าเสียจากครัวเรือน เขา้สู่แหล่งนํ้ า
สาธารณะหากระบบบาํบดัไม่ดีพอกอ็าจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  สาํหรับบริษทัฯไดมี้การจดัทาํระบบบาํบดันํ้า
เสียท่ีถูกตอ้งไดม้าตรฐานและมีการตรวจสอบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ต่างๆ ใหมี้สภาพพร้อมใชง้านไดดี้อยูเ่สมอ ดงันั้น
บริษทัฯจึงไม่มีปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด 
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4.4  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 
  งานก่อสร้างบา้นและท่ีดินท่ียงัไม่ไดส่้งมอบประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าก่อสร้างบา้นและค่าพฒันาท่ีดิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  มีมูลค่า 673.36  ลา้นบาท 

มูลค่างานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบเปรียบเทยีบ 3 ปี 
                                                    หน่วย : ล้านบาท 

ค่าก่อสร้างและพฒันาทีด่นิ 2553 2554 2555 

โครงการบางกะปิ 9.89 9.89 9.89 
โครงการมีนบุรี 1 23.38 23.74 24.06 
โครงการมีนบุรี 2 9.89 17.75 18.88 
โครงการนิมิตใหม่ 33.72 30.86 39.15 
โครงการรังสิตคลอง 2 45.16 42.77 46.14 
โครงการรังสิตคลอง 7 144.04 144.34 164.96 
โครงการนครอินทร์ 37.16 38.72 5.06 
โครงการราชพฤกษ ์1 38.51 13.23 7.30 
โครงการราชพฤกษ ์2 50.23 95.92 125.90 
โครงการ หาดตะวนัรอน (จงัหวดัชลบุรี)  1.62 - - 
โครงการรามคาํแหง 1 37.35 27.55 42.31 
โครงการรามคาํแหง 2  หรือ โครงการ 
(Aqua Divina by Sammakorn) 
 194.96 259.41 189.16 
โครงการท่าอิฐ 
  

- 0.52 0.53 

รวม 625.91 704.70 673.36 
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5. การวจัิยและการพฒันา 

บริษทัฯไดส้าํรวจความตอ้งการของลูกคา้และนาํขอ้มูลดงักล่าวมาพฒันาผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยา่งต่อเน่ือง 
เช่น รูปแบบของบา้น ประโยชน์ใชส้อย มาตรฐานของวสัดุ มาตรฐานงานก่อสร้าง สภาพแวดลอ้มโครงการ และงาน
บริการต่างๆ ใหมี้คุณภาพดียิง่ข้ึนเป็นการเพ่ิมความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ ช่วยขยายฐานของลูกคา้ใหก้วา้งข้ึน เพราะ
ภาวะการณ์ปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูง นอกจากความจาํเป็นตอ้งลดตน้ทุนสินคา้ลงเพื่อความไดเ้ปรียบในการกาํหนด
ราคาขาย นอกจากน้ียงัตอ้งมีการพฒันาสินคา้ใหต้รงตามความตอ้งการของตลาด และความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้
ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่อีกดว้ย 

 

บริษัทฯได้ทาํการสํารวจวจัิยในหลายวตัถุประสงค์ดงันี ้ 
1. การวิจยัเพื่อศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาแบบบา้น การเลือกวสัดุ และ

พฒันาเทคนิคการก่อสร้างต่อไป 

2. การวิจยัเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือบา้นของลูกคา้ ทาํใหส้ามารถเขา้ใจรูปแบบระยะเวลา และ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

3. การวิจยัเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อสินคา้และการบริการ เพื่อนาํมาปรับปรุงพฒันาสินคา้และ
บริการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. การสาํรวจโครงการของคู่แข่งอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหท้ราบถึงรูปแบบของสินคา้ ราคา และการบริการของ
คู่แข่ง ซ่ึงสามารถนาํมาวิเคราะห์ และปรับปรุงกลยทุธ์การตลาด 

นอกจากน้ียงัมีการสาํรวจ วิเคราะห์ศกัยภาพพ้ืนท่ีทั้งในบริเวณท่ีมีโครงการตั้งอยู ่ และพ้ืนท่ี ท่ีมีศกัยภาพการ
ลงทุนในอนาคต และไดท้าํการสาํรวจวิจยัความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ืองทั้งการออก
สาํรวจ และโดยการสอบถามความเห็นจากผูเ้ยีย่มชมโครงการและผูท่ี้ตกลงซ้ือ  เพื่อนาํผลการสาํรวจวจิยัมา
พฒันารูปแบบของบา้นและปรับปรุงมาตรฐานสภาพแวดลอ้มส่ิงอาํนวยความสะดวกของโครงการใหไ้ด้
สินคา้ออกมาตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด   
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 6.   ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ    
 
6.1  ลกัษณะสําคญัของทรัพย์สิน ได้แก่  ท่ีดินคงเหลือของบริษทัฯส้ินปี 2555 มีจาํนวนเน้ือท่ีทั้งหมด 

717.54 ไร่ และมูลค่าตามราคาตลาด 3,693.06  ลา้นบาท   
 

ทีต่ั้ง เนือ้ที ่(ไร่) ลกัษณะกรรมสิทธิ ภาระผูกพนั 

ถนนรามคาํแหง(สุขาภิบาล 3) 48.16 เป็นเจา้ของ    ไม่มีภาระผกูพนั 
ถนนรามคาํแหง (ซอย 32) 18.92 เป็นเจา้ของ    ไม่มีภาระผกูพนั 
ถนนสามวา (มีนบุรี) 12.54 เป็นเจา้ของ    ไม่มีภาระผกูพนั 
ถนนนิมิตใหม่ 15.87 เป็นเจา้ของ    ไม่มีภาระผกูพนั 
ถนนไมตรีจิต 337.35 เป็นเจา้ของ     มีภาระผกูพนั          31.90  ลา้นบาท 
ถนนรังสิต นครนายก  คลอง 2 20.04 เป็นเจา้ของ    ไม่มีภาระผกูพนั 
ถนนรังสิต นครนายก  คลอง 7 86.42 เป็นเจา้ของ     มีภาระผกูพนั          20.77  ลา้นบาท 
ถนนรามคาํแหง 7.49 เป็นเจา้ของ     มีภาระผกูพนั            
ถนนนครอินทร์ 0.17 เป็นเจา้ของ    ไม่มีภาระผกูพนั      50      ลา้นบาท 
ถนนราชพฤกษ ์ 10.70 เป็นเจา้ของ    ไม่มีภาระผกูพนั 

ถนนรามคาํแหง ซ.94 (อควา ดิวิน่า) 29.22 เป็นเจา้ของ    ไม่มีภาระผกูพนั 

ถนน 345 (ฟลอร่า ดิวน่ิา) 28.97 เป็นเจา้ของ    ไม่มีภาระผกูพนั  138.66   ลา้นบาท 

ซอยท่าอิฐ 9.00 เป็นเจา้ของ    มีภาระผกูพนั         36.55   ลา้นบาท 
โครงการในอนาคต (ตาํบลบางเสร่) 25.80 เป็นเจา้ของ    ไม่มีภาระผกูพนั 
โครงการในอนาคต (ทางหลวง 345) 66.88 เป็นเจา้ของ    มีภาระผกูพนั      122.24    ลา้นบาท 
รวมทั้งส้ิน 717.54   
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6.2 ราคาประเมินทีด่ินและทรัพย์สินมีไว้เพือ่ขายและให้เช่า  

 

 

 

 

 

 

 

 
*

ทีม่าของข้อมูลราคาทีด่นิมาจากกรมทีด่นิ ณ 31 ธันวาคม 2555 

6.3  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

เม่ือปี 2549 บริษทัฯไดร่้วมทุนกบั บริษทั ระยองเพยีวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) เพื่อจดัตั้งบริษทั
ร่วมทุนเพื่อพฒันาศูนยก์ารคา้ประชาคมแบบครบวงจร (Community Mall) ในทาํเลท่ีเหมาะสม ในนาม  
บริษทั เพียวสมัมากร           ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (Pure Sammakorn Development Co.,Ltd.) หรือ 
PSDC ดว้ยทุนจดทะเบียน 225 ลา้นบาท โดยบริษทัฯลงทุนร้อยละ 49 ในหุน้สามญั และเพิ่มทุนเม่ือวนัท่ี 
23 ส.ค.54 โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 350,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 35 ลา้นบาท 
รวมเป็นทุนจดทะเบียน 260 ลา้นบาท  ทาํใหบ้ริษทัฯมีสดัส่วนการถือหุน้เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 49 เป็นร้อย
ละ 55.87  ทาํใหเ้งินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวเปล่ียนสถานะเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  โดยเร่ิมแรกได้
พฒันาท่ีดินของ บริษทัฯท่ีโครงการรังสิตคลอง 2 และศูนยก์ารคา้เพยีวเพลส  สาขาท่ีสองถนนรามคาํแหง 
เม่ือปลายปี 2553   และสาขาท่ีสามถนนราชพฤกษ ์  เปิดโครงการไปเม่ือเดือนเมษายน 2555 ผลประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ คือ ค่าเช่าและส่วนแบ่งกาํไร ซ่ึงจะสร้างผลประโยชน์ตอบแทนระยะยาวใหแ้ก่บริษทัฯ และยงัเป็น
การสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ท่ีดินในโครงการ    แต่ละโครงการดว้ย  และเป็นการลดความเส่ียงจากการทาํธุรกิจ
หลกั ดว้ย 

 

 

 

ราคาขายท่ีดินต่อตารางวา
กบัราคาประเมินโครงการ	

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 

25,000 
19,000 
28,000 –  30,000 
17,000 – 18,500 
 35,000 
 35,000 
37,500 
43,000 
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บริษทั โปรคิวบ ์เวนเจอร์ จาํกดั 

 เม่ือวนัท่ี 21 พ.ค.55 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั โปรคิวบ ์ เวนเจอร์ จาํกดั ดว้ยทุนจด
ทะเบียน 2 ลา้นบาท (เรียกชาํระแลว้ร้อยละ 25) เพื่อบริหารงานก่อสร้าง โดยบริษทัฯลงทุนร้อยละ 100 ใน
หุน้สามญัของบริษทั 

7. โครงการในอนาคต  
7.1  ลกัษณะโครงการ 

 บริษทัฯยงัคงมุ่งเนน้การพฒันาต่อในโครงการเดิมใหแ้ลว้เสร็จ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงการท่ีเหลือ
หน่วยขายไม่เกิน 100 หน่วย  ถือเป็นเป้าหมายท่ีบริษทัฯจะเร่งปิดโครงการใหไ้ดโ้ดยเร็ว  อีกทั้งการกระจาย
ความเส่ียงไปยงัสินคา้อ่ืนๆ นอกจากบา้นเด่ียว  เช่น  บา้นแฝด  ทาวน์เฮา้ส์  อาคารชุดพกัอาศยั  รวมทั้ง
กระจายทาํเลไปยงัหวัเมืองสาํคญัๆ ท่ีมีกาํลงัซ้ือ เช่น พทัยา  เขาใหญ่  และพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีมีศกัยภาพ เป็นตน้  

   7.2  ผลตอบแทนทีค่าดว่าจะได้รับ 
จากท่ีเศรษฐกิจไทยปี 2555 มีการเติบโตของ GDP ร้อยละ 5.9 และธนาคารแห่งประเทศไทยคาด

การวา่ปี 2556 จะขยายตวัอีกร้อยละ 4.9 นั้น จะทาํใหผู้บ้ริโภคมีความมัน่ใจในระบบเศรษฐกิจ ส่งผลดีต่อ
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยโ์ดยรวมโดยจะมีการตดัสินใจซ้ืออสงัหาริมทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีท่ีพกัอาศยัแนว
สูงยงัจะมีการขยายตวัสูงกวา่ท่ีพกัอาศยัแนวราบเน่ืองมาจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงเขา้สู่
สงัคมเมืองมากข้ึน และจากการขยายตวัของสาธารณูปโภคของภาครัฐ  จึงเป็นท่ีมาท่ีทาํใหบ้ริษทัฯเร่ิมพฒันา
โครงการอาคารชุดติดสถานีรถไฟฟ้าโดยจะเปิดขายช่วงปลายปี 2556 แต่การรับรู้รายไดจ้ากการขายอาคาร
ชุดน้ีจะยงัไม่รับรู้จนการก่อสร้างแลว้เสร็จ ซ่ึงคาดวา่จะประมาณตน้ปี 2558 พร้อมกบัการเปิดใชร้ถไฟฟ้า
สายสีม่วง ส่วนยอดรับรู้ของบริษทัฯปี 2556 จะมาจากการขายบา้นและท่ีดินในโครงการท่ีมีการพฒันาแลว้ 
บวกกบัโครงการบา้นแฝดท่ีถนนท่าอิฐ นอกจากน้ีแลว้บริษทัลูก คือ บริษทั เพยีวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั จะไดรั้บค่าเช่าเพิ่มข้ึนจากสามโครงการ Pure Place Community Mall ซ่ึงคาดวา่จะทั้งหมดมีอตัรา
การเช่ากวา่ร้อยละ 90 ภายในปี 2556 น้ี บริษทัฯจึงเช่ือมัน่วา่จะสามารถเพิ่มยอดรับรู้ของบริษทัฯไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองในปี 2556 

  7.3 ปัจจัยทีท่าํให้โครงการไม่สามารถดําเนินตามแผนได้  

  ปัจจุบนัอตัราการวา่งงานของประเทศไทยอยูต่ ํ่ากวา่ร้อยละ 1 ซ่ึงนบัวา่ตํ่ามากและบ่งบอกถึงสภาวะ
ขาดแคลนแรงงานอยา่งรุ่นแรง นอกจากน้ีแลว้ภาครัฐจะมีการลงทุนพฒันาสาธารณูปโภคทัว่ประเทศโดยใช้
งบประมาณ 2.2 ลา้นลา้นบาทภายใน 7 ปีคร่ึง ซ่ึงจะยิง่ส่งผลต่อสภาวะขาดแคลนแรงงาน บริษทัฯไดมี้
มาตรการในการบริหารผูรั้บเหมาและวสัดุก่อสร้างแลว้ แต่ทั้งน้ียงัเป็นปัจจยัเส่ียงอนัสาํคญัท่ีจะทาํใหบ้ริษทั
ฯไม่สามารถดาํเนินการไดต้ามเป้าหมาย  
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 8.   ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 
“ไม่มี” 
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9.   โครงสร้างเงินทุน 

9.1  บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) หรือ SAMCO  
จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี  3 กมุภาพนัธ์ 2537    

บริษทัฯมีทุนจดทะเบียน จาํนวน 530 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 530 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้
ละ 1  บาท มีทุนชาํระแลว้จาํนวน 450 ลา้นบาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั 450 ลา้นหุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท และเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2555 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนอีก 200 ลา้นบาท  รวมเป็นทุนจดทะเบียน 
650 ลา้นบาท  

9.2   กลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เม่ือวนัที ่4  มีนาคม  2556 

 หมายเหตุ : *ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลผูถื้อหุน้ท่ีเป็นปัจจุบนัไดจ้ากเวบ็ไซตบ์ริษทั www.sammakorn.co.th  ก่อนการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 

ลาํดบัท่ี 
No. 

ช่ือ 
Name 

จาํนวนหุน้ 
No.of shares 

ร้อยละ 
% 

1 
 
2. 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
H.M. KING BHUMIBOL ADULYADEJ 
บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) 
RAYONG PURIFIER PUBLIC COMPANY LIMITED 

171,219,800 
 
148,852,800 
 

29.049 
 
25.255 
 

3. ท่านผูห้ญิงทศันาวลยั  ศรสงคราม 
THANPUYING TASANAVALAI SORNSONGKRAM  

40,891,400 6.938 

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

33,333,333 5.655 

5 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCE 27,317,866 4.635 

6. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LONDON BRANCE 26,666,666 4.524 

7. 
 
8. 

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 
ABERDEEN GROWTH FUND 
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุน้ระยะยาว 
ABERDEEN LONG-TERM EQUITY FUND 

20,565,533 
 
10,662,400 

3.489 
 
1.809 
 

9. นายศิรัตน์  ธาํรงรัตน์ 
MR. SIRAT THOMRONGRAT 

7,066,600 1.199 

10. พลเรือเอก ม.ล.อศันี  ปราโมช  
ADMIRAL MOM LUANG USNI PRAMOJ 

6,770,000 1.149 
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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทีถื่อหุ้นร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ลาํดบัท่ี 
No. 

ช่ือ 
Name 

จาํนวนหุน้ 
No. of shares 

ร้อยละ 
% 

1 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
H.M. KING BHUMIBOL ADULYADEJ 

171,219,800 29.049 

2 บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) 
RAYONG PURIFIER PUBLIC COMPANY LIMITED 

148,852,800 25.255 

 9.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล   

บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ สาํหรับ
ผลการดาํเนินงานปี 2555  บริษทัฯมีกาํไรสุทธิ 49.21  ลา้นบาท  จะจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 
23.58  ลา้นบาท โดยจ่ายหุน้ละ 0.04 บาท  ในวนัท่ี  3  พฤษภาคม 2556  ซ่ึงมีผลทาํใหอ้ตัราการจ่ายเงินปัน
ผลต่อกาํไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 47.91 เปรียบเทียบกบัในปี 2554  บริษทัฯจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนเงิน 9 ลา้น
บาท โดยจ่ายหุน้ละ 0.02 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 44.97 ทั้งน้ีบริษทัฯ
คาดวา่จะมีการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปีต่อไปตามปกติทุกปี ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม  
โดยตอ้งใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บประโยชน์อยา่งสูงสุด 

ประวตัิการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 7  ปี  

 
*ขณะท่ีส่งรายงานแบบ 56-1 ปี 2555  อยูร่ะหวา่งการเสนอขอผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 4 เมษายน 2556 

ปี พ.ศ. กาํไร (บาท) กาํไรต่อหุ้น (บาท) อตัราการจ่ายเงนิปันผล (บาท / หุ้น) 
2555 49,212,355 0.11 0.04* 
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.   การจัดการ และการกาํกบัดูแลกจิการ 

10.1 โครงสร้างการจัดการ  

โครงสร้างการจดัการ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย จาํนวน 4 ชุด 
ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล และกาํหนดผลตอบแทน   

  คณะกรรมการบริษัท  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. นายกว ี องัศวานนท ์
กรรมการ 

4. Mr. Kavi Ansvananda 
Director  

5. นายสัจจา  เจนธรรมนุกลู 
กรรมการ 

5. Mr. Satja  Janetumnugul    
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  พิชยัศรทตั 
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. นายกว ี องัศวานนท ์
ประธานกรรมการบริหาร 

1. Mr. Kavi Ansvananda 
Executive Committee Chairman 

2. นายสัจจา  เจนธรรมนุกลู 
กรรมการบริหาร  

2. Mr. Satja  Janetumnugul    
Executive Director  

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 2555 

*ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เม่ือ 12 ธ.ค.55 

1.3 ฝ่ายจัดการ 1.3 MANAGEMENT OFFICERS 
1. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา 

 กรรมการผูจ้ดัการ 
1. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya 

 Managing Director 

2. นางสาวสมศรี  กมลาพนัธ์ุ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

2. Miss. Somsri  Kamalapun 
 Accounting & Financial Manager 

3. นางประภาศรี ลาภเวที 
ผูจ้ดัการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 

3. Mrs. Prapasri Larbvetee 
Budgeting & Business Planning Manager     

4. นางไข่มุก พราหมณีย ์
ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 
และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

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

5. นางสาวศิริวรรณ  สุขไพเราะ 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  และ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

6. นายอมรชยั  อมรเจียรศกัด์ิ 
 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาระบบงาน 

6. Mr. Amornchai Amornchierasak 
System Development  Manager 

7. นางอรุณี  บนัเทิงสุข 
ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

7. Mrs. Arunee  Bunturnsuk 
Business Development Manager 

8. นางยวุดี  นุชถาวร 
ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทัว่ไป และเลขานุการบริษทั 

8. Mrs. Yuwadee Nuchtavorn 
Administrative Manager & Company  Secretary  

รายช่ือ 
 

คณะกรรมการบริษทั 

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. นายสจัจา  เจนธรรมนุกลู* กรรมการ               กรรมการ   
11. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ   
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10.2 การกาํกบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษทัสมัมากร จาํกดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ให้
เป็นบริษทัชั้นนาํในธุรกิจบา้นจดัสรรท่ีไดรั้บความนิยมเช่ือถือจากประชาชน มีการดาํเนินธุรกิจดว้ยการบริหาร
จดัการท่ี ยดึหลกัธรรมาภิบาลเป็นสาํคญั มีการพฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพสูง และส่งเสริมใหมี้การพฒันา
สินคา้ใหมี้คุณภาพดี พร้อมการบริการท่ีประทบัใจ คณะกรรมการบริษทัฯจึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการตามหลกับรรษทัภิบาล เพื่อเป็นกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอาํนาจเพ่ือใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพและโปร่งใสตรวจสอบได ้ โดยไดจ้ดัทาํนโยบายจริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณสาํหรับ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพื่อปลูกฝังใหทุ้กคนปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ มีความเคารพใน
สิทธิความเท่าเทียมกนัของผูอ่ื้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัในการเสริมสร้างความเช่ือมัน่แก่นกั
ลงทุน สถาบนัการเงิน พนัธมิตรธุรกิจ  ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มีการดูแลส่ือสารใหเ้กิดความเขา้ใจและ
ยดึถือเป็นแนวปฎิบติัทัว่ทั้งองคก์ร และประการสาํคญัไดก้าํหนดวิสยัทศัน์และ พนัธกิจเพื่อใหทุ้กคนมี
จุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกนั และบริษทัฯมีแนวนโยบายจะเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริต เพื่อใหผู้บ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย และบริษทัจดทะเบียนเห็น
ความสาํคญั และร่วมมือกนัใหเ้กิดการต่อตา้นการทุจริตในวงกวา้ง รวมทั้งนาํมาพฒันาบริษทัฯ โดยใหเ้กิดการ
ปฏิบติังานในทุกส่วนงาน เพื่อส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในองคก์รดว้ย ซ่ึงบริษทัฯประกาศเจตนารมณ์ 
โดยจะเขา้เป็นแนวร่วมตน้ปี 2556  และพร้อมจะพฒันาปรับปรุงเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯและผู ้
ถือหุน้โดยมีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษทัฯไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัแก่ผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ย นกั
ลงทุนสถาบนัอยา่งเท่าเทียมกนั ในการใชสิ้ทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเองในการเขา้ร่วมประชุม 
ประกอบดว้ยสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะและออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ สิทธิร่วมตดัสินใจในเร่ืองสาํคญั สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษทัฯ ตลอดจนสิทธิในการไดรั้บ
รู้ขอ้มูลข่าวสารอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา  
 คณะกรรมการบริษทัฯจดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะ
บญัชีของบริษทั ในปี 2555 บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 5 เมษายน 2555 และได้
จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม ขอ้มูลประกอบการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการตามวาระต่างๆ ถึงผู ้
ถือหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั  เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ยา่งละเอียด  และ
มีการอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ในการมาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ จดัเตรียมสถานท่ีและหอ้งประชุมท่ีเขา้ถึง
ไดส้ะดวก มีขนาดเหมาะสมในการรับรองผูเ้ขา้ประชุม และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ย
ตนเองกส็ามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมและลงมติแทนได ้ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความ
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คิดเห็นและซกัถามกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซ่ึงกรรมการไดช้ี้แจงและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อยา่ง
ทัว่ถึงและมีการบนัทึกการประชุมไวถู้กตอ้งครบถว้น 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 บริษทัฯไดจ้ดัประชุมโดยมีขั้นตอนการประชุมเป็นไป
ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์  มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งส้ิน 10 คน  โดยปกติในการประชุมผู ้
ถือหุน้ทุกคร้ัง  
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน รวมถึง
ผูส้อบบญัชีของบริษทัไดเ้ขา้ร่วมช้ีแจงตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ดว้ยเสมอ แต่ในปี 2555 ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยธุยา ลาประชุมเน่ืองจากป่วย  ประธานท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลาใหอ้ยา่ง
เหมาะสม และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสเท่าเทียมกนัในการแสดงความเห็น ขอ้เสนอแนะ และตั้งคาํถามต่อ
ท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีเสนอ โดยไดบ้นัทึกประเดน็ซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีสาํคญั
ไวใ้นรายงานการประชุมท่ีมีการจดัทาํอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เสร็จสมบูรณ์ในเวลาท่ีเหมาะสม และมีระบบ
การจดัเกบ็รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี สามารถตรวจสอบและอา้งอิงได ้ ซ่ึงไดบ้นัทึกการช้ีแจงขั้นตอนการ
ลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุน้อยา่งละเอียด และในปีท่ีผา่นมาไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามไดล่้วงหนา้ โดยผา่นเลขานุการบริษทัฯ แต่ยงัไม่ไดมี้การกาํหนดเป็นหลกัเกณฑ ์
แต่ในอนาคตจะกาํหนดเป็นหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นทางเวบ็ไซต ์  ส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยมีา
ใชใ้นการลงทะเบียน การนบัคะแนน การแสดงผล และจดัใหมี้บุคคลอิสระมาตรวจสอบคะแนนเสียง และ
เปิดเผยไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ หลงัจากประชุมเสร็จ บริษทัฯจดัใหมี้การเปิดเผยผลการลงคะแนน
ผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์และข่าวบริษทัฯบนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯในวนัทาํการถดัไป และนาํภาพบรรยากาศการ
ประชุมหลงัจากแลว้เปิดเผยไม่เกิน          1 สปัดาห์ 
 คณะกรรมการของบริษทัฯไดจ้ดัทาํรายงานของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปีเสนอต่อผูถื้อ
หุน้โดยอธิบายถึงความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัควบคู่ไปกบัรายงานทางการเงินโดยมีเน้ือหา
ครอบคลุมในเร่ืองสาํคญัๆ ตามขอ้แนะนาํของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

2. ความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง บริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการ
ประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถว้น เพียงพอ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกราย ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเกินกวา่ระยะเวลาท่ี
กฎหมายกาํหนด ในปี 2555 กรณีไปรษณียล์งทะเบียนเกิน 14 วนั  และนาํข้ึนไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯก่อน
ประชุม   35 วนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ยา่งละเอียด ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองกส็ามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนได ้และบริษทัฯ
ไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ รูปแบบหนงัสือมอบฉนัทะของบริษทัฯสามารถสนองตอบ
ความตอ้งการของผูถื้อหุน้ในการกาํหนดทิศทางการลงคะแนนไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 เพื่อความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ บริษทัฯไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลบนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึง
สิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระ และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั 
หรือคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ รวมทั้งการกาํหนดระยะเวลาส้ินสุดการเสนอเพ่ิมวาระและเสนอช่ือ
บุคคล เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาไดว้า่จะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนงัสือนดัประชุม 
คณะกรรมการบริษทัฯไม่เคยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้  และในวาระท่ี
เลือกตั้งกรรมการบริษทั ไดมี้การลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2555 ผูถื้อหุน้หลายรายไดม้อบอาํนาจใหก้รรมการอิสระ ท่ีบริษทัฯเสนอเป็นผูรั้บมอบอาํนาจใหอ้อก
เสียงแทนดว้ย 

ในเร่ืองป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์   

 บริษทัฯยดึมัน่และคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ และบริษทัฯไดใ้หค้วามสาํคญัเก่ียวกบั
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการเก่ียวโยง และรายการระหวา่งกนัท่ีไม่เหมาะสม โดย
กาํหนดนโยบายใหมี้การทาํรายการอยา่งเป็นธรรมเช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป และเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้
ทัว่ไปท่ีแข่งขนัได ้ โดยผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯท่ีชดัเจน โปร่งใส และยติุธรรมตามหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯกาํหนด และแจง้ให้
คณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารรับรองวา่ไม่ไดก้ระทาํการใดๆ อนัจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯเป็นประจาํทุกปี 

 บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายและวิธีดูแลไม่ใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ
ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน ดงัน้ี 
 - หา้มไม่ใหผู้บ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่

บุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ
ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหวา่งปีท่ีผา่นมากรรมการและ
ผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด ไม่ปรากฏวา่มีการซ้ือขายหุน้ในช่วงท่ีหา้มเลย
และคณะกรรมการไดพ้ิจารณารายการท่ีอาจมีความความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่ง
รอบคอบทุกคร้ัง ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้น
รายงานประจาํปี และแบบ 56-1 

 - กาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพย์
และ ตลาดหลกัทรัพย ์ ตาม มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงกรรมการไดถื้อปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ อยา่งนอ้ยรายงานคณะกรรมการบริษทัฯ
ทราบทุกไตรมาส 
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3. การให้ความสําคญักบัผู้มีส่วนได้เสีย  

 บริษทัฯตระหนกัดีวา่ แรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งลูกคา้ บริษทัคู่คา้ เจา้หน้ี 
เจา้หนา้ท่ีภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง คู่แข่ง ผูถื้อหุน้ ตลอดจนผูบ้ริหารและพนกังาน มีส่วนช่วยสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั สร้างกาํไร และสร้างความสาํเร็จในระยะยาวใหก้บับริษทัฯ  ดงันั้น การให้
ความสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก   
บริษทัฯกาํหนดเป็นนโยบายไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณและแจกใหแ้ก่พนกังานทุกคนเพื่อปฏิบติั ตามขอ้กาํหนด
ของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ีไดรั้บการดูแลอยา่งดี  ซ่ึง
ในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้ 
  นอกจากน้ี บริษทัฯยงัเนน้ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกคนร่วมมือร่วมใจกนัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษทัฯ  ทาํงานเป็นทีมมีเป้าหมายร่วมกนั ลดความสูญเปล่าและดอ้ยประสิทธิภาพ พบเห็นส่ิงใดท่ีไม่ควรใหแ้จง้
บริษทัฯทาง จดหมาย โทรศพัท ์อีเมล ์ หรือเวบ็ไซต ์รับขอ้ร้องเรียน 
www.sammakorn.co.th/whistleblower.php หรือแจง้ต่อกรรมการอิสระ ในลกัษณะของ Whistle 

Blower เพื่อใหก้รรมการอิสระเป็นผูพ้ิจารณาดาํเนินการ เป็นผลใหบ้ริษทัฯดาํเนินธุรกิจอยา่งมี 
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างผล
กาํไรอีกทางหน่ึง  

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของบริษทั ต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และ

สาธารณชนทัว่ไปดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถว้น ทัว่ถึง เพียงพอ ทนัเวลา และสามารถตรวจสอบได ้
โดยปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพือ่ใหผู้ใ้ชข้อ้มูลไดรั้บประโยชน์ในการประกอบการ
ตดัสินใจลงทุนมากท่ีสุด โดยจดัใหมี้ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบงานเก่ียวกบัผูล้งทุนสมัพนัธ์เป็น
ตวัแทนในการใหข้อ้มูล และส่ือสารกบัผูล้งทุน และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยท์ัว่ไป เพือ่ใหมี้ความชดัเจนและ
โปร่งใส ตลอดจนมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารโดยผา่นส่ือมวลชนเป็นคร้ังคราวดว้ย ไดมี้การเปิดเผย
สารสนเทศและรายงานขอ้มูลทางการเงินอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และภายในกาํหนดเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 
ผูล้งทุนสามารถติดต่อท่ี นางกาญจนรัตน ์ ล้ิมลํ้าเลิศกลุ หมายเลขโทรศพัท ์  0 2255 5740  ต่อ 11  หรือ e-

mail address: karnjanarat.l@sammakorn.co.th 

งบการเงินของบริษทัฯและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปีและเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ www.sammakorn.co.th จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใชน้โยบาย
บญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุด
ในการจดัทาํ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป ท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการ 
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ดาํเนินงานท่ีครบถว้นเป็นจริงและสมเหตุสมผล ซ่ึงคุณภาพของรายงานทางการเงินปรากฏอยูใ่น
รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจาํปี 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความ
เป็นอิสระและไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูดู้แลเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง
แสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยรวม
อยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของ
บริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2555 

5. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม 
 บริษทัฯกาํหนดนโยบายความรับผดิชอบต่อสงัคมควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ดว้ยการใส่ใจ
ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และใหค้วามสนบัสนุนช่วยเหลือชุมชน และสงัคมโดยรวม สอดคลอ้งกบัการปฏิบติั
ตามหลกัคุณธรรมและการแบ่งปัน ไม่กระทาํส่ิงท่ีเป็นผลเสียต่อสงัคมทั้งทางตรงและทางออ้ม กระทาํส่ิงท่ีดีเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม  ตามกาํลงัความสามารถ โดยผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนจะเขา้ไปมีบทบาท
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมช่วยเหลือสงัคมดงักล่าวดว้ยความร่วมมือร่วมใจกนัทาํกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสงัคมหลายภาคส่วนอยา่งมุ่งมัน่ และกาํหนดใหมี้การติดตามการดาํเนินงานในกิจกรรมต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อการพฒันาสงัคมใหมี้การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ดงัปรัชญาการดาํเนินงานของบริษทัท่ีวา่  “เราไม่เพยีงสร้าง
บ้าน...แต่เราสร้างสังคม” 

สรุปกจิกรรม CSR ปี 2555 

1. โครงการเลีย้งอาหารว่างให้กบัน้องๆ โรงเรียนบ้านเด็กรามอนิทรา  
 พนกังานบริษทัฯร่วมกนัจดักิจกรรม  “แบ่งปันพลงัใจ เติมเต็มพลงับุญ” เพื่อช่วยเหลือเดก็ตาบอด               

ผูพ้ิการซํ้าซอ้น โดยนาํอาหารวา่ง เคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจาํเป็น และจดักิจกรรมสนัทนาการใหน้อ้งๆ ได้
สนุกสนานกนั และรวบรวมเงินบริจาคจากพี่ๆใจดี แบ่งปันมาเป็นทุนช่วยเหลือในการพฒันานอ้งๆตาม
ศกัยภาพของแต่ละคนใหช่้วยเหลือตนเองได ้ เม่ือวนัท่ี  15 มิ.ย.55    
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2. โครงการช่วยเหลอืโรงเรียนทีป่ระสบอุทกภัย  
บริษทัฯไดร่้วมกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใตโ้ครงการ “คนืโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพนัธ์

ชุมชน”   ใหแ้ก่โรงเรียน 59 แห่ง ท่ีประสบปัญหาอุทกภยัเม่ือปลายปี 2554  โดยบริษทัฯไดเ้ป็นตวัแทนในการ
จดัหาดาํเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนชยัสิทธาวาส “พฒัน์สายบาํรุง” อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 
ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ค.55  และพาพนกังานท่ีมีจิตอาสาไปร่วมกนัทาสีอาคาร ปรับปรุงทศันียภาพของโรงเรียน 
และจดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นต่อการเรียนการสอน รวมทั้งติดตามและ พฒันาโรงเรียนใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ี
ดีอยา่งต่อเน่ือง และไดท้าํการส่งมอบอาคารไปเม่ือวนัท่ี 23 ก.ค.55 

 
 

3. โครงการ “บริจาคถังดับเพลงิ และสาธิตการดับเพลงิ”   
ภายหลงัการเขา้ฟ้ืนฟโูรงเรียนชยัสิทธาวาส  “พฒัน์สายบาํรุง”   โดยการปรับปรุงซ่อมแซม

โรงเรียนหลงันํ้าท่วมแลว้เสร็จ  บริษทัฯไดร่้วมกบั หจก.พญาสมุทร จดัหาเคร่ืองดบัเพลิงมอบใหก้บัโรงเรียน 
และจดักิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภยั เพื่อใหค้วามรู้กบัครู นกัเรียน โดยเชิญคุณวชิรพล  อรุโณ หวัหนา้
ฝ่ายป้องกนัและรักษาความสงบ  (นกับริหารทัว่ไป 7) จากสาํนกังานเทศบาลเมืองคลองหลวง เป็นวทิยากร 
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สาธิตการอบรมการดบัเพลิง เม่ือวนัท่ี 7 ก.ย.55   

 
 

4. โครงการช่วยเหลอืโรงเรียนทีป่ระสบอคัคภีัย  

จากเหตุการณ์ไฟไหม ้ โรงเรียนบา้นพระมะขามสามคัคี ต.ด่านขนุทด จ.นครราชสีมา เม่ือวนัท่ี 5 
ส.ค. 55 บริษทัฯ พนกังาน และผูมี้จิตศรัทธาไดร่้วมกนับริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซ่อมแซมอาคารเรียน และ
นาํคร่ืองกีฬาเส้ือกีฬา และอุปกรณ์การเรียนการสอนจากผูมี้จิตศรัทธา มอบใหก้บันกัเรียน โดยมีคณะครู 
นกัเรียน เป็นตวัแทนรับมอบ และขอบคุณท่ีพวกเราแบ่งปันนํ้าใจมาช่วยเหลือ เม่ือวนัท่ี 27 ก.ย.55 เพื่อให้
โรงเรียนสามารถเปิดการเรียนการสอนไดต้ามปกติ  
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5. โครงการพฒันาชุมชน บ้านหนองขวาง ต.โคกกลาง จ.บุรีรัมย์ 
บริษทัฯไดร่้วมกบัสมาคมพฒันาประชากร (PDA)  พฒันาชุมชน เป็นการต่อเน่ือง 3 ปี ตั้งแต่ปี  

2553-2555 โดยเขา้ไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการพฒันาชนบท สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม 
สุขภาพอนามยั และเยาวชน เป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความสามารถและโอกาสในการ
ประกอบอาชีพของชุมชน เพื่อเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ครอบครัว และช่วยกนัพฒันาความเป็นอยูแ่ต่ละครอบครัวให้
ดีข้ึน  เป็นการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนบา้นหนองขวาง  ใหส้ามารถพึ่งตนเองไดใ้นอนาคตอยา่ง
ย ัง่ยนื และสนบัสนุนโครงการพฒันาระบบนํ้าบาดาล บริหารจดัการนํ้าท่วม และปัญหาขาดแคลนนํ้า ใหเ้กิด
ความสมดุล มีการกกัเกบ็นํ้าไวใ้ชย้ามหนา้แลง้ ดว้ย 

ในปี 2555 บริษทัฯ พนกังาน ผูบ้ริหาร ชาวบา้นหนองขวาง และผูมี้จิตศรัทธา ร่วมกนัสืบทอดประเพณีสาํคญั
ทางพระพทุธศาสนาจดัตั้งกองกฐินสามคัคีเป็นปีท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 24 พ.ย. 55  เพื่อพฒันาวดั         ทาํนุบาํรุง
ศาสนา และพฒันาชุมชน ใหมี้ความเป็นอยู ่และสภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึน   

 

 ตวัอย่างกจิกรรมต่างๆ  และผลประโยชน์ทีไ่ด้รับสอดคล้องกบัผู้มีส่วนได้เสีย มีรายละเอยีดดงันี ้

ประโยชน์ทีไ่ด้ทีรั่บ 
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กรรมทีเ่ช่ือมโยงกบัการทาํ CSR  ทีด่าํเนินการแล้ว หน่วยงาน ประโยชน์ทีไ่ด้รับ ผู้มส่ีวนได้เสีย 

1. บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และสังคมภายในหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน มีสุขอนามยัท่ีดี ส่งเสริมใหเ้ป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้  

พนกังาน, ผูบ้ริหาร, 
ลกูคา้ 

2. จดักิจกรรมพนกังานพบผูบ้ริหาร ทุกหน่วยงาน เสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี       
ลดช่องวา่งระหวา่งกนั 

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 ใส่บาตรร่วมกนักบัลกูบา้น , กิจกรรมวนั 

สาํคญัทางศาสนา วนัประเพณีต่างๆ  ฯลฯ 

ทุกโครงการ ยกระดบัจิตใจใหมี้ความจิตใจ         
ท่ีดีงาม โดยใชศ้าสนาเป็นจุดรวม
ศนูยก์ลาง   มีความเอ้ืออาทรต่อ
กนั    ทาํใหเ้กิดมิตรสัมพนัธ์ท่ีดี  

พนกังาน, ผูบ้ริหาร,   
ลกูบา้น, คู่คา้, คู่แข่ง,   
ชุมชน และสังคม 

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

ส่วนงานกาํกบัดูแล
กิจการ และนกั
ลงทุนสัมพนัธ์ 

ผูถื้อหุน้, นกัลงทุน จะรับทราบ
ขอ้มูลธุรกิจ และนาํไปใช้
ตดัสินใจลงทุนไดใ้นอนาคตอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ผูถื้อหุน้ และนกัลงทุน 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

6. การเพ่ิมมูลค่า และรักษาส่ิงแวดลอ้ม และปรับปรุง   
ทศันียภาพในโครงการ 

     

โครงการบางกะปิ 
โครงการนิมิตใหม่ 

ลดตน้ทุนงานบริการ และมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึน  

พนกังาน, ลกูบา้น,   
ลกูคา้ท่ีเยีย่มชม      
โครงการ 

7. การพฒันารักษาความปลอดภยัใหมี้คุณภาพ โครงการนิมิตใหม่ ความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัต่อ
ชีวิต และทรัพยสิ์น 

พนกังาน, ลกูบา้น,   
ลกูคา้  

8. การวเิคราะห์หาขอ้บกพร่องของงานสาธารณูปโภค โครงการมีนบุรี รู้แนวทางในการป้องกนัปัญหา
ระบบงานสาธารณูปโภค  ลด
ตน้ทุน  เกิดความเช่ือมัน่คุณภาพ
ของโครงการ 

พนกังาน, ลกูบา้น,   
ลกูคา้ท่ีเยีย่มชม      
โครงการ, ชุมชน และ
สังคม 

9. โครงการปลกูตน้ไมเ้พ่ือลดภาวะโลกร้อน และรณรงค์
การปลกูป่า ฟ้ืนฟปู่าใหก้บัแผน่ดิน โดยร่วมเป็นส่วน
หน่ึงของ  “ 1 ล้านกล้า ถวายพ่อ”  และแจกตน้ไมใ้หก้บั
ลกูบา้น เพ่ือช่วยกนัปลกูภายในโครงการ 

โครงการรังสิต
คลอง 7 

เสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งลกูบา้น เป็นการสร้าง  
ทศันคติท่ีดีต่อบริษทัฯในเร่ืองการ
เอาใจใส่ดูแลลูกบา้น  และเป็น
การปลุกจิตสาํนึก ใหทุ้กคนมี
ส่วนร่วมในการช่วยรณรงคล์ด
โลกร้อนได ้ 

ลกูบา้น พนกังาน สังคม 
ลกูคา้ท่ีเยีย่มชม       
โครงการ 

10. จดัสวนสาธารณะภายในโครงการ  ทุกโครงการ สร้างทศันียภาพภายในโครงการ
ใหร่้มร่ืนข้ึน  

ลกูบา้น พนกังาน สังคม 
ลกูคา้ท่ีเยีย่มชม      
โครงการ 
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ประโยชน์ทีไ่ด้ทีรั่บ 

   เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนใหพ้นกังานมีทกัษะความคิดแบบนวตักรรม วิเคราะห์ปัญหา และแสวงหา
หนทางแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการใหม่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

  เพื่อสร้างแรงกระตุน้ และแรงจูงใจ และเชิดชูเกียรติสาํหรับผูท่ี้มีส่วนสร้างความเปล่ียนแปลง เพื่อ
พฒันา    องคก์รควบคู่ไปกบัปลุกจิตสาํนึกใหเ้ห็นถึงการทาํประโยชนเ์พื่อส่วนรวม หรือ ชุมชน และสงัคม 

  เกิดความภาคภูมิใจในการทาํกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่างๆ  เป็นการเพิ่มพนูทกัษะใหม่ๆ มา
ผสมผสานเขา้กบัการทาํงานในปัจจุบนั และส่งเสริมใหพ้นกังานมีจิตสาธารณะ เอ้ืออาทรต่อเพื่อนร่วมงาน ซ่ึง
ส่ิงเหล่าน้ีจะทาํใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีดีไดต่้อไปในอนาคต  

   ในปี 2555 บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ทาํใหเ้กิดผลการดาํเนินท่ีเติบโตมัง่คง และปฏิบติัตามหลกัการการ
กาํกบัดูแลกิจการใหดี้ยิง่ข้ึน  ส่งเสริมใหพ้นกังานมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสาํคญั ซ่ึงในปีน้ีจะผลกัดนัให้
พนกังาน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เขา้มามีส่วนร่วม และช่วยกนัทาํใหเ้กิดผลประโยชนสู์งสุดต่อทุกส่วน
งาน  พร้อมทั้งสนบัสนุนการช่วยเหลือสงัคม ควบคู่ไปกบัการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุก
ฝ่าย  บริษทัฯมีแผนการท่ีจะดาํเนินงานตามหลกัการพื้นฐานของ ISO 26000 โดยจะพยายามดาํเนินการให้
ครบถว้นมากข้ึนในปีต่อๆ ไป สาํหรับปี 2556 บริษทัฯจะส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนเห็นความสาํคญัของการ
เคารพสิทธิมนุษยชน และยอมรับในความเท่าเทียมกนั เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน และการอยูร่่วมกนั
อยา่งมีความสุข  

6. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัคดัเลือกมาจากผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์กวา้งขวางในสาขา
ต่างๆ และจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการและผูบ้ริหารใหม่ โดยมีการเตรียมขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทัและกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และสนบัสนุนกรรมการเขา้อบรมหลกัสูตรการเป็นกรรมการกบั 
IOD และกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัใหมี้จาํนวนท่ีเหมาะสมและมีความสมดุลในการ
กาํกบัดูแลธุรกิจต่างๆของบริษทัฯ คือ ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่เกิน 12 คน ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัฯมีกรรมการ
ทั้งหมด จาํนวน 11 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 คน เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และเพื่อใหมี้
การถ่วงดุลระหวา่งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารกบักรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร บริษทัฯมีกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร 7 คน กรรมการบริหาร 4 คน องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัจึงนบัวา่มีความเหมาะสมท่ีจะ
ทาํใหค้ณะกรรมการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีมิไดก้าํหนดจาํนวนบริษทัท่ีกรรมการ
แต่ละคนจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน กรรมการแต่ละท่านไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและใหเ้วลา
บริหารงานของบริษทัอยา่งเพียงพอ บริษทัฯไดส้นบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรท่ีเป็นการเพิ่ม
ความรู้ในการปฏิบติังานของแต่ละท่านอยา่งเหมาะสม  
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 บริษทัฯไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาด
หลกัทรัพยฯ์ในเร่ืองการถือหุน้ในบริษทั  คือ ตอ้งถือหุน้ในบริษทัฯไม่เกินร้อยละ 1  ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด และไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  เป็นอิสระต่อการบริหาร
จดัการจากผูถื้อหุน้ใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจทาํใหผ้ลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/หรือ 
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ตอ้งลดลง  โดยบริษทัฯไดก้าํหนดคุณสมบติัไว ้ดงัน้ี 
 1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั ซ่ึงรวมถึงหุน้ท่ีถือ
โดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ของหุน้ท่ีออกโดยบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ี
เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหุน้ดงักล่าวจะจาํกดัไม่ใหเ้กินร้อยละ 0.5 
 2. ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการวนัต่อวนั หรือเป็นพนกังาน/ลูกจา้ง/ท่ีปรึกษาท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจาํ/ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบั
เดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  ในเวลา 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 
 3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส      
พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
 4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีถือวา่เขา้ข่ายไม่อิสระตาม
ขอ้กาํหนดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ ทั้งความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการวิชาชีพ และความสัมพนัธ์ทางการคา้ทางธุรกิจทุกประเภท ตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ เร่ืองการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ยกเวน้มีเหตุจาํเป็นและสมควรซ่ึงมิได้
เกิดข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง  ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อน และมติท่ีไดต้อ้งเป็นมติ
เป็นเอกฉนัท ์
 5. ไม่เป็นกรรมการท่ีรับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ยกเวน้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินในรูปแบบองคค์ณะ 
 6. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการ
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
 7. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 
 8. สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระ ไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ
บริษทั  รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 
 บริษทัฯไดก้าํหนดใหป้ระธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั เพือ่
แบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีใหช้ดัเจน และเพือ่ใหมี้ความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงานระหวา่งผูน้าํฝ่ายนโยบาย 
และผูน้าํฝ่ายบริหาร  ปัจจุบนัประธานกรรมการบริษทัเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ใหญ่ลาํดบัท่ี 1 และลาํดบัท่ี 3 ท่ี
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แสดงไวใ้นโครงสร้างการถือหุน้เป็นผูน้าํของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํฝ่ายนโยบาย ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะ
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและในฐานะประธานการประชุมผูถื้อหุน้ ดา้นบริหารมีคณะ
กรรมการบริหารเป็นผูรั้บผดิชอบกาํกบัดูแลโดยตรง มีหนา้ท่ีในการวางกรอบนโยบายและกาํกบัดูแลการ
บริหารงานประจาํ โดยกาํหนดขอบเขตหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัชั้นไวช้ดัเจนสามารถตรวจสอบ
ไดง่้าย นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหารยงัไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ทาํหนา้ท่ี
กาํหนดแนวปฏิบติัและปรับปรุงการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯใหส้อดคลอ้งตามแนวทางของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และ
มาตรฐานสากล ซ่ึงท่ีผา่นมาคณะกรรมการบริษทัฯดูแลใหป้ฎิบติัตามกฏระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งเคร่งครัด และไม่มีการกระทาํใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบและขอ้บงัคบัเลย   
 คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหมี้การประชุมโดยปกติอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง โดยจะกาํหนดวนั
ประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดปีอยา่งชดัเจน  แจง้วาระการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั รวมทั้งมีการส่ง
รายละเอียดประกอบวาระการประชุมใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม
ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั การพิจารณาวาระต่างๆ ประธานกรรมการเป็นผูดู้แลใหใ้ชเ้วลาในการประชุมอยา่ง
เหมาะสม  และเปิดโอกาสใหก้รรมการมีการแสดงความเห็นอยา่งอิสระ นอกจากน้ีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็น
ผูบ้ริหารมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาํเป็นโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วม ดว้ย  
 ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัรวม 7 คร้ัง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย
ตามความจาํเป็น โดยกรรมการบริษทัสามารถติดต่อส่ือสารกบัฝ่ายบริหารทุกคนโดยตรงเพื่อซกัถาม 
ปรึกษาหารือ และใหค้วามเห็นในเร่ืองท่ีเป็นนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษทั เพื่อใหฝ่้ายบริหารได้
ดาํเนินการแต่ละเร่ืองใหถู้กตอ้งครบถว้น ทนัเวลา เป็นประโยชน์กบัธุรกิจบริษทั 
 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการ
โดยรวม และประเมินผลการปฏิบติังานตนเองทุกปี และไดมี้การแต่งตั้งเลขานุการบริษทั ซ่ึงทาํหนา้ท่ีให้
คาํแนะนาํกฎระเบียบต่างๆท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบและปฏิบติั ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
บริษทั รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงบทบาทหนา้ท่ีคณะกรรมการและ
เลขานุการบริษทักาํหนดไวใ้นแบบแสดงขอ้มูลรายการประจาํปี  (แบบ 56-1) 

คณะกรรมการชุดย่อย 

  บริษทัฯกาํหนดใหมี้คณะกรรมการชุดยอ่ยเฉพาะเร่ืองข้ึนเพื่อรับผดิชอบในการกาํกบัดูแลและ
กลัน่กรองงานท่ีตอ้งการความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นแทนคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการครอง
ตาํแหน่งกรรมการบริษทัและเม่ือครบกาํหนดออกตามวาระแลว้ อาจไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษทัแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไปได ้



 
แบบ 56-1 ปี  2555                                                                                                    

หนา้ 16/21 

  การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นไปตามภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบและตามความจาํเป็น 
เพื่อใหง้านลุล่วงตามเป้าหมาย  และใหร้ายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั 

 1. คณะกรรมการบริหาร   
  คณะกรรมการบริหารกาํหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง กาํหนดวนัประชุมไว้

ล่วงหนา้ตลอดปีอยา่งชดัเจน โดยทาํหนา้ท่ีกลัน่กรองนโยบาย กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน 
รวมทั้งกาํกบัดูแลและบริหารจดัการต่างๆ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ธุรกิจของบริษทัฯมีการเติบโตอยา่งมัน่คง
สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนั พิจารณากาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจบริหาร
ต่างๆ รวมถึงตรวจสอบติดตามการดาํเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานใหเ้ป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ติดตามผลการดาํเนินงานและพิจารณากลัน่กรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษทั 
รวมทั้งดาํเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  และรายงานผลการดาํเนินงานให้
คณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจาํทุกเดือน 

  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาํเป็น ซ่ึงในปี 2555 มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 15 คร้ัง  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีวางหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สอบทานกระบวนการ

จดัทาํรายงานฐานะการเงิน และกาํกบัการดาํเนินงานของบริษทัใหถู้กตอ้งตามนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั  
ตลอดจนการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล ส่งเสริมใหพ้ฒันาระบบรายงาน
ทางการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อให้
เกิดความน่าเช่ือถือ โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยแต่งตั้งใหก้รรมการ 1 คน คือ นายสิทธิชยั จนัทราวดี 
เป็นกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงิน คณะกรรมการตรวจสอบยงัทาํหนา้ท่ีในการสอบทานใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีเพยีงพอ มี
ระบบตรวจสอบภายในท่ีไดม้าตรฐาน  และมีการประเมินระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  รัดกมุ 
เหมาะสม ทนัสมยั และมีการจดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจาํปีของบริษทั 

  คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีและการแสดงความคิดเห็นต่างๆ 
โดยใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และใหมี้สิทธิใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย ถอดถอนหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาอนุมติังบประมาณ
และกาํลงัพลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมีสิทธิจา้งท่ีปรึกษาแนะนาํทางวิชาชีพซ่ึงเป็น
บุคคลภายนอกได ้ นอกจากน้ี ยงัมีหนา้ท่ีในการพจิารณาผลการปฏิบติังานและประสิทธิภาพของผูส้อบ
บญัชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบในการเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ปล่ียนแปลง
ผูส้อบบญัชี โดยแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัในปี 2555 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นปีท่ี 7 ในอตัรา    ค่าสอบบญัชีเท่ากบัปี 2554 โดยกาํหนดค่าตอบแทน
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ในการสอบบญัชีและค่าสอบทานงบการเงิน เป็นจาํนวน 714,000 บาท และใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกบั
บริษทัยอ่ย ดว้ย 

  3. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน 
   คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน ทาํหนา้ท่ีกาํหนดหลกัเกณฑ ์ นโยบาย  และ

วิธีการพิจารณาสรรหาผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ ช่ือเสียง เกียติประวติัท่ีดี  และประสบการณ์เหมาะสมท่ีจะ
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ และท่ีปรึกษาของบริษทั  ทดแทนผูท่ี้พน้จากตาํแหน่ง  
รวมทั้งพิจารณาทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั  และมีหนา้ท่ีศึกษา 
พิจารณา และติดตามการเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงในเร่ืองผลตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร โดยพิจารณาผลสรุปขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารของ
บริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีศูนยพ์ฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนตลาดหลกัทรัพย ์ ได้
จดัทาํข้ึน  เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนตามขนาดของทุนจดทะเบียน กาํไรสุทธิกบัค่าตอบแทน
กรรมการท่ีไดรั้บอยู ่ เพื่อเสนอเป็นนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารใหมี้
ความเหมาะสมตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบและเป็นธรรม คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯไดก้าํหนด
ผลตอบแทนในปี 2555 เท่ากบัปี 2554  และไดก้าํหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง ในปีท่ีผา่นมา มี
การประชุมจาํนวน 2 คร้ัง เพื่อพิจารณาและดาํเนินงานต่างๆ ตามความรับผดิชอบ ซ่ึงไดเ้ปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี   

   นอกจากน้ีในปี 2555 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน ไดเ้สนอ
คณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบในการเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นนโยบายในการกาํหนด
ค่าตอบแทนพิเศษใหก้รรมการบริษทัท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัเป็นวงเงินไม่เกินร้อย
ละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ในปี 2555  ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ปี 2552  

 การอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร กาํหนดไวด้งัน้ี  
 1. ผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และค่าตอบแทนพิเศษกรรมการบริษทัท่ี

ไม่ใช่ผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามนโยบายของคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน 

2. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบ   ผลการปฏิบติังานและผลการดาํเนินงานของบริษทัตามนโยบายของคณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกาํหนดผลตอบแทน 

 4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง    
  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการบริหารความเส่ียง

ตามหลกัสากลและการประเมินความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดมาตรการป้องกนั
และสญัญาณเตือนภยั  เพื่อจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม  มีการกาํกบัดูแลใหทุ้กหน่วยงานปฏิบติัตาม
กฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  



 
แบบ 56-1 ปี  2555                                                                                                    

หนา้ 18/21 

  ในปี 2555 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดก้าํหนดใหจ้ดัทาํรายงานการบริหารความเส่ียงเป็น
ประจาํทุก    ไตรมาสและมีการสอบทานการบริหารความเส่ียงเป็นประจาํท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงจาก
การขายและการโอนไม่ไดต้ามเป้าหมาย และความเส่ียงจากขาดแคลนผูรั้บเหมางานก่อสร้างท่ีมีคุณภาพ 
ซ่ึงจากการตรวจสอบการบริหารความเส่ียงดงักล่าวท่ีผา่นมาเห็นวา่อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ แต่ทั้งน้ีได้
พยายามแกไ้ขรายการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหล้ดลง และไดมี้การทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผล
ของการจดัการความเส่ียงทุกปี 

 
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

 

*ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เม่ือ 12 ธ.ค.55 

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ 
 บริษทัฯกาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment) 
เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ และเปรียบเทียบ
การดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัวา่ ไดด้าํเนินการตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีไดอ้นุมติัไวแ้ละ/
หรือตามแนวปฏิบติัท่ีดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานของคณะกรรมการให้
สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายท่ีกาํหนดไว ้ ซ่ึงผลการประเมินการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการในปี 2555 
คะแนนท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑดี์ 2.90 จากคะแนนเตม็ 3 หรือ ร้อยละ 96.67    
 

รายช่ือ 
คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ 

คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและ
กาํหนดผลตอบแทน 

1. พลเรือเอก หม่อมหลวงอศันี  
ปราโมช 

ประธานกรรมการ    

2  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา กรรมการอิสระ  ประธาน  
3. นายพงส์  สารสิน กรรมการ    
4.  นายกวี  องัศวานนท ์ กรรมการ ประธาน   
5.  ดร.อภิชยั  จนัทรเสน กรรมการอิสระ  กรรมการ ประธาน 
6.  นายสิทธิชยั  จนัทราวดี กรรมการอิสระ  กรรมการ  
7.  พลตาํรวจตรี ชินภทัร  สารสิน กรรมการ   กรรมการ 
8.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ   กรรมการ 
9.  นายพิพิธ  พิชยัศรทตั กรรมการ กรรมการ   
10. นายสัจจา  เจนธรรมนุกลู* กรรมการ กรรมการ   
11.  นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ   
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สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2555 

รายชือ่ 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย 

วาระการดาํรง
ตาํแหน่ง 

การเขา้ประชุม/ 
การประชุม
ทั้งหมด 

คณะกรรมการ
บริหาร  

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและ
กาํหนดผลตอบแทน 

1.  พลเรือเอกหม่อมหลวงอศันี  ปราโมช เม.ย.55-เม.ย.58 7/7    
2.  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา เม.ย.53-เม.ย.56 6/7  4/4  
3.   นายพงส์  สารสิน เม.ย.53-เม.ย.56 4/7    
4. ดร.อภิชยั  จนัทรเสน เม.ย.54-เม.ย.57 7/7  4/4 2/2 
5. พลตาํรวจตรี ชินภทัร  สารสิน เม.ย.54-เม.ย.57 4/7   1/2 
6.      นายสิทธิชยั  จนัทราวดี ** เม.ย.54-เม.ย.57 6/7  4/4  
7.      นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์ เม.ย.54-เม.ย.57 6/7   2/2 
8. นายกว ี องัศวานนท ์* เม.ย.55-เม.ย.58 7/7 15/15   
9. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั * เม.ย.55-เม.ย.58 6/7 15/15   
10. นายสจัจา  เจนธรรมนุกลู*,*** เม.ย.53-เม.ย.56 - -   
11. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา * เม.ย.53-เม.ย.56 7/7 15/15   

*      กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั  
**    กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
***  นายสจัจา  เจนธรรมนุกลู  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายสมศกัด์ิ  เขมะรังษี  กรรมการท่ีขอลาออก ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั 12 ธ.ค.55 

ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท สําหรับปี 2555 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
ค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการของบริษทัฯและฝ่ายจดัการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  ดงัน้ี   

หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทนของ 
จํานวน 
(คน) 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนรวม ลกัษณะค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการ กรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั 11 288,000/คน/ปี 192,000/คน/ปี 2,208,000 ค่าตอบแทนรายเดือน 
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 204,000/คน/ปี 180,000/คน/ปี 564,000 ค่าตอบแทนรายเดือน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3 17,000/คน/คร้ัง 15,000/คน/คร้ัง 188,000 เบ้ียประชุม 
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล 
และกาํหนดผลตอบแทน 

3 17,000/คน/คร้ัง 15,000/คน/คร้ัง 47,000 เบ้ียประชุม 

กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้
สอบทานงบการเงิน 

1 - 15,000/คน/คร้ัง 60,000 เบ้ียประชุม 

ฝ่ายบริหาร 6 - - 5,956,770 เงินเดือนและโบนสั 
ฝ่ายจดัการ 7 - - 7,066,539 เงินเดือนและโบนสั 
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ค่าตอบแทนอืน่ๆ                 
“ไม่มี” 
 

10.4 บุคลากร    

   จํานวนบุคลากร 

จาํนวนพนกังานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีจาํนวนทั้งส้ิน 155 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลตอบแทนพนักงานประจําปี 

 ประเภทค่าตอบแทน (บาท) ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

เงินเดือน / ล่วงเวลา 43,706,760 47,307,624 47,101,557 
โบนสั 6,404,847 2,616,637 5,349,002 

ผลตอบแทนรวม 50,111,607 49,924,261 52,450,559 

   

  ลกัษณะผลตอบแทนทีใ่ห้กบัพนักงาน 
1. ค่าจา้งและเงินเดือน 
2. กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกนัสงัคม 
3. เงินรางวลัประจาํปี (พิจารณาตามความเหมาะสม และสภาพเศรษฐกิจ) 

 

จํานวนพนักงานสายงานหลกั / ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง จํานวนพนักงาน (คน) 

ฝ่ายบริหาร 
5 คน	

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
10 คน	

ฝ่ายขายและการตลาด                                     28 คน 
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน                                     3 คน 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป                                                       15 คน 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน                       4 คน 
ฝ่ายพฒันาระบบงาน                                  5 คน 
ฝ่ายบริหารโครงการ 83 คน 
ฝ่ายแผนงานและพฒันาธุรกิจ 2 คน 
รวม 155 คน 



 
แบบ 56-1 ปี  2555                                                                                                    

หนา้ 21/21 

 
4. เงินบาํเหน็จ (พนกังานปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 10 ปีและออกจากงานโดยไม่มีความผดิ

ร้ายแรง) และ  กองทุนเงินสาํรองเล้ียงชีพ 
5. สวสัดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล , ประกนัชีวติกลุ่ม , ตรวจสุขภาพประจาํปี เคร่ืองแบบ

พนกังานฯลฯ 

 วนัิยและมาตรการลงโทษ 
1. เตือนดว้ยวาจา 
2. ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3. พกังานไม่เกินคร้ังละ 7 วนั โดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง 
4. เลิกจา้งโดยไดรั้บค่าชดเชย 
5. เลิกจา้ง โดยไม่ไดรั้บค่าชดเชย กรณีประพฤติ หรือกระทาํการท่ีฝ่าฝืนวนิยัขั้นร้ายแรง 

   นโยบายพฒันาพนักงาน 
1. มีการคดัเลือกพนกังานอยา่งถ่ีถว้นเพื่อใหไ้ดพ้นกังานท่ีมีความเหมาะสมสามารถรับผดิชอบ

และปฏิบติังานไดต้รงกบัลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดดี้ 
2. มีการอบรมพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหพ้นกังานมีทกัษะในการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึน 
3. มีการประเมินผลงานของพนกังานอยา่งเป็นระบบและเปิดเผย 
4. มีการพิจารณาเล่ือนขั้นตามความเหมาะสมโดยจะพิจารณาจากพนกังานภายในองคก์รก่อน 
5. มีการพิจารณาผลตอบแทนตามผลงานอยา่งเป็นธรรมและเปิดเผย 
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 11. การควบคุม และการตรวจสอบภายใน     

บริษทัฯใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอยา่งยิง่ โดยมุ่งเนน้ใหมี้ระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพยีงพอ และเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ  เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบับริษทัฯ 
โดยครอบคลุมทั้งดา้นการเงิน การตรวจสอบดูแลทรัพยสิ์น การบริหารจดัการ การบริหารความเส่ียง และ
การกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน รวมทั้งไดจ้ดัวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบปฏิบติังาน และจดัใหมี้
ฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังาน และประเมินการควบคุมภายใน และรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ  

 บริษทัฯไดน้าํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กาํหนดจรรยาบรรณ และระบบ Whistle Blower 
มาใชอ้ยา่งต่อเน่ือง  โดยกาํหนดใหพ้นกังานทุกคนไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และ
จรรยาบรรณท่ีกาํหนดไว ้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน ์ ตลอดจนเร่ืองอนัจะทาํให้
บริษทัเสียหายตามช่องทางท่ีกาํหนดไว ้  
 ในการประเมินการบริหารความเส่ียง บริษทัฯไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประเมิน
และบริหารความเส่ียง มีการสอบทานความเส่ียงเป็นรายไตรมาสเพ่ือจะไดจ้ดัการกบัความเส่ียงใหเ้หมาะสม  
ทนัเวลา โดยการกาํหนดกลยทุธ์ในการปรับปรุง แกไ้ขปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามผล
อยา่งต่อเน่ือง  ความเส่ียงท่ีสาํคญัไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้     
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 12. รายการระหว่างกนั 

22 พ.ย.55 ผูถื้อหุน้ใหญ่ขายหุน้ใหแ้ก่บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั(มหาชน) จาํนวน 
99,000,000 หุน้  หรือคิดเป็นร้อยละ 22  จึงเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ลาํดบัท่ี 2 ของบริษทัฯ  ในปี 2549 บริษทั 
ระยองเพยีวริฟายเออร์ จาํกดั(มหาชน) และบริษทั สมัมากร จาํกดั(มหาชน) ร่วมทุนจดัตั้งบริษทั เพียวสมัมา
กร  ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  บริษทัฯ มีสดัส่วนการถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 55.87 ของหุน้สามญัท่ีออกและเรียก
ชาํระแลว้ จึงมีกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร เก่ียวโยงกนั 
 24 ธ.ค. 55 บริษทัฯขายท่ีดินใหส้าํนกังานจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์ ในราคายติุธรรมตามราคา
ประเมินของบริษทัไทยประเมินราคาฯ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีรายช่ืออยูใ่นตลาดฯ เป็นจาํนวนเงิน 197 ลา้นบาท  
รับเงินมดัจาํแลว้ 47 ลา้นบาท กาํหนดโอนกรรมสิทธ์ิ ในเดือนมีนาคม 2556 

  26 ธ.ค. 55 ท่ีประชุมกรรมการบริษทั เอน็ชวัร์ โฮม จาํกดั มีมติเลิกกิจการ ทุนจดทะเบียน  2 ลา้น
บาท  เงินลงทุนเฉพาะของบริษทัฯ จาํนวน  400,000 บาท อยูใ่นระหวา่งการชาํระบญัชี 
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 13.  ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน  

13.1  งบการเงนิ : สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 3 ปี ทีผ่่านมา 

สรุปรายงานการสอบบัญชีรับอนุญาต  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม   งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สมัมากร 
จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํ
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด  ดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่            งบการเงินปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและ
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการ
ประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงิน
โดยรวม  

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการดาํเนินงานและ    กระแสเงิน
สด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ        เฉพาะของบริษทั 
สมัมากร จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 14 กมุภาพนัธ์ 2556 

รายช่ือผู้สอบบัญชีย้อนหลงั 3 ปี  

ปี รายช่ือ บริษัท 

2555 นางสาวศิราภรณ์  เอือ้อนันต์กลุ บริษัท สํานักงาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 
2554 นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ลุ บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
2553 นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ลุ บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางสรุปงบการเงนิเปรียบเทยีบ  3  ปี 
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งบดุล 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2555 2554 2553 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

        สินทรัพย ์       
สินทรัพยห์มุนเวียน       
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 57,536,792 1.83% 18,281,618 0.57% 1,136,520 0.04% 
 ลกูหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน 32,186,076 1.02% 31,977,344 0.99% 13,229,448 0.48% 
  ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ 1,860,778,442 59.11% 2,047,451,143 63.66% 2,134,272,764 77.37% 
  เงินมดัจาํจ่ายค่าท่ีดิน 40,000,000 1.27% 9,000,000 0.28% - 0.00% 
  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,567,829 0.37% 10,559,993 0.33% 3,095,320 0.11% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,002,069,139 63.60% 2,117,270,098 65.83% 2,151,734,052 78.00% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       
  ท่ีดินรอการพฒันา 288,840,949 9.18% 290,474,090 9.03% 184,057,499 6.67% 
  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 191,087 0.01% 40,056 0.00% 88,946,658 3.22% 
  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 70,542,336 22.41% 653,377,933 20.31% 231,669,153 8.40% 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 112,793,333 3.58% 115,949,367 3.60% 67,180,601 2.44% 
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34,581,495 1.10% 35,307,811 1.10% 32,734,257 1.19% 
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,946,958 0.13% 4,000,414 0.12% 2,307,236 0.08% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,145,774,158 36.40% 1,099,149,671 34.17% 606,895,354 22.00% 
รวมสินทรัพย์ 3,147,843,297 100.00% 3,216,419,769 100.00% 2,758,629,406 100.00% 
หนีสิ้นหมุนเวยีน       
  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 151,204,672 4.80% 208,695,451 6.49% 134,330,434 4.87% 
  เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน 98,625,827 3.13% 77,444,672 2.41% 73,823,530 2.68% 
  เงินมดัจาํ และเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 44,369,224 1.41% 65,047,163 2.02% 45,334,749 1.64% 
  เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,000,000 0.25% - 0.00% - 0.00% 
  เงินมดัจาํรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน 47,000,000 1.49% - 0.00% - 0.00% 
  เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 118,360,724 3.76% 193,402,596 6.01% 154,340,690 5.59% 
  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 8,501,873 0.27% 2,721,181 0.08% 6,351,783 0.23% 
  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  18,045,029 0.57% 13,067,039 0.41% 7,642,072 0.28% 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 494,107,349 15.70% 560,378,102 17.42% 421,823,258 15.29% 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
  เงินกูย้มืระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 640,956,435 20.36% 679,370,901 21.12% 445,609,649 16.15% 
  สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 58,415,319 1.86% 56,788,754 1.77% 53,404,323 1.94% 
  เงินประกนัการเช่ารับ 40,945,864 1.30% 36,511,115 1.14% 5,142,900 1.94% 
  ค่าตอบแทนสิทธิการเช่าท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 3,000,000 0.10% 4,000,000 0.12% 5,000,000 0.19% 
  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 14,631,393 0.46% 14,826,870 0.46% 16,639,664 0.60% 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 757,949,011 24.08% 791,497,640 24.61% 525,796,536 19.06% 
รวมหนีสิ้น 
 
 
 
 
 

1,252,056,360 39.78% 1,351,875,742 42.03% 947,619,794 34.35% 
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งบดุล 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2555 2554 2553 

บาท ร้อยละ บาท บาท ร้อยละ บาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
  ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 450,000,000 14.30% 450,000,000 13.99% 450,000,000 16.31% 
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 468,966,000 14.90% 468,966,000 14.58% 468,966,000 17.00% 
   จดัสรรแลว้ – สาํรองตามกฎหมาย 53,000,000 1.68% 53,000,000 1.65% 53,000,000 1.92% 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 835,780,491 26.55% 800,249,434 24.88% 839,043,612 30.42% 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,807,746,491 57.43% 1,772,215,434 55.10% 1,811,009,612 65.65% 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ย 88,040,446 2.80% 92,328,593 -  -  -  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,895,786,937 60.22% 1,864,544,027 57.97% 1,811,009,612 65.65% 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,147,843,297 100.00% 3,216,419,769 100% 2,758,629,406 100% 
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งบกาํไรขาดทุน 
ส้ินสุดเพยีง วันที ่31 ธันวาคม  

2555 2554 2553 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

รายได้       
รายไดจ้ากการขายท่ีดินและบา้น 744,395,899 79.00% 594,666,844 83.93%  719,334,132  89.46% 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 180,214,980 19.13% 103,750,357 14.64% 74,349,494  10.49% 

รายไดอ่ื้น       
อ่ืนๆ 17,620,864 1.87% 10,117,105 1.43% 10,385,845  1.29% 

รวมรายได้ 942,231,743 100.00% 708,534,306 100.00%  804,069,471  100.00% 
ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทุนจากการขายท่ีดินและบา้น 499,638,075 53.03% 413,760,045 58.40% 480,418,195  59.75% 
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า 138,561,735 14.71% 72,091,422 10.17% 4,141,293  0.52% 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 59,402,133 6.30% 46,339,554 6.54% 84,333,317  10.49% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 120,666,625 12.81% 98,411,917 13.89% 92,227,942  11.47% 

รวมค่าใช้จ่าย 818,268,568 86.84% 630,602,938 89.00% 661,120,747  82.22% 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงนิลงทุน 
   ในบริษัทร่วม  ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงิน 
   ได้นิตบุิคคล 123,963,175 13.16% 77,931,368 11.00% 142,948,724 17.78% 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 151,031 0.02% (9,300,167) -1.31% 4,267,925 0.53% 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  และ  ภาษีเงนิได้
นิตบุิคคล 124,114,206 13.17% 68,631,201 9.69% 138,680,799 17.25% 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 66,809,915 7.09% 46,425,099 6.55% 23,095,093 2.87% 
กาํไรก่อนภาษีเงินได้นิตบุิคคล 57,304,291 6.08% 22,206,102 3.13% 115,585,706 14.38% 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 17,061,381 1.81% 19,559,941 2.76% 26,381,447 3.28% 
กาํไรสุทธิสําหรับปี 40,242,910  4.27% 2,646,161 0.37% 89,204,259 11.09% 
กาํไรสุทธิ 0.09  0.01  0.20  
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งบกระแสเงนิสด 
ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2555 2554 2553 

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน    
กาํไรสุทธิสาํหรับปี 57,304,291 22,206,102 115,585,706 
รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จาก
กิจกรรม 
     ดาํเนินงาน 

   

      ค่าเส่ือมราคา 38,266,313 16,971,004 10,400,544 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  2,906,432 2,194,271 488,327 

      กาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (234,427) - - 
      กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (832,987) (370,666) (261,860) 
     ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ 518,385 318,629 33,565 
     รายไดจ้ากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (12,240,250) (1,631,250) (9,949,457) 
     ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (151,031) 9,300,167 4,267,925 
     สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,891,706 5,683,177 8,279,389 
     สาํรองค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 972,103 2,160,707 2,160,707 
     ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 64,097,297 42,559,667 19,965,762 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสิน 
     ดาํเนินงาน 

 
156,497,832 

 
99,391,808 

 
150,970,608 

สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิม่ขึน้)  ลดลง     
   ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน (3,115,164) (9,835,337) (2,778,946) 
   ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ และท่ีดินรอ
การพฒันา 

160,353,805 (31,868,334) (182,012,181) 

    สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 333,121 (978,607) (2,892,775) 
    เงินมดัจาํ    
    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 53,457 36,760 (514,586) 
หนีสิ้นดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)    
     เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน 21,276,149 (6,156,783) 15,075,379 
     เงินมดัจาํรับ และเงินรับล่วงหนา้จากลกูคา้ (9,437,689) (1,020,114) (4,206,966) 
     หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  4,977,991 4,386,206 3,273,598 
     สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (4,265,142) (2,768,115) - 
     หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,267,169 (5,469,407) 10,309,519 
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 329,941,529 45,718,077 (12,776,350) 
     จ่ายดอกเบ้ีย (67,999,170) (51,968,187) (27,565,281) 
     จ่ายภาษีเงินได ้ (11,895,329) (19,396,240) (47,955,482) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน 250,047,030 (25,646,350) (88,297,113) 



 
แบบ 56-1 ปี  2555                                                                                                    

หนา้ 7/11 

 

งบกระแสเงนิสด(ต่อ) 
ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2555 2554 2553 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
     จ่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (400,000) (60,882,500) 
     เงินมดัจาํรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน 47,000,000 - - 
     เงินสดรับจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - 3,136,926 - 
     ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (87,105,227) (50,685,442) - 
     ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (5,270,048) (24,029,184) (20,521,581) 
     เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 5,135,000 - -  
     เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,395,537 1,315,607 1,008,383 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (38,844,738) (70,662,093) (80,395,698) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    
    เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื    
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง)  (57,490,779) 74,365,017 (15,669,566) 
     เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 273,523,881 412,813,915 386,039,759 
     ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (386,980,220) (328,725,531) (181,799,970) 
     เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,000,000 - - 
     เงินปันผลจ่าย (9,000,000) (44,998,860) (44,998,860) 
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน (171,947,118) 113453541 143,571,363 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 39,255,174 17,145,098 (25,121,448) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นปี 18,281,618 1,136,520 26,257,968 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 57,536,792 18,281,618 1,136,520 
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อตัราส่วนการเงิน  (Ratio Analysis) 2555 2554 2553 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity Ratio)    

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.64 4.19 5.04 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.12 0.01 0.00 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 9.17 7.09 18.95 
ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 39.78 51.45 19.26 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทํากาํไร   (Profitability Ratio)    
อตัรากาํไรขั้นตน้   32.88% 30.42% 32.21% 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน   14.11% 11.85% 17.25% 

อตัรากาํไรสุทธิ   5.87% 2.93% 11.09% 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้   2.67% 1.11% 4.93% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดาํเนินงาน   (Efficiency Ratio)    
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 1.81% 0.70% 3.23% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร 8.39% 3.35% 18.47% 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.31 0.24 0.29 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน  (Financial Policy Ratio)    
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.48 0.58 0.52 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 2.41 1.95 5.26 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม  32.43% 36.71% 34.35% 
อตัราส่วนกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้(บาท) 0.11 0.04 0.20 

 
คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน   

 ผลการดาํเนินงานในปี 2555  เปรียบเทียบกบัปี 2554  มียอดขายบา้นและท่ีดินมีอตัราลดลงร้อยละ 25.18 
ส่วนยอดรายไดร้วม มีอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 22.68  สาเหตุท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เป็นเพราะยอดขายบา้นและยอดรับรู้
รายไดมี้อตัราเพิ่มข้ึน รายไดจ้ากการขายบา้นและท่ีดินจะเป็นประมาณร้อยละ 88.72 ของรายไดร้วม กาํไรสุทธิใน
ปี 2555  ของบริษทัฯ เท่ากบั 49.21  ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราร้อยละ 5.87 ของรายไดร้วม  สามารถแยกวิเคราะห์
รายละเอียดในเร่ืองต่างๆ ไดด้งัน้ี 
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 ผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2555 

รายได้  

ในปี 2555  บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายท่ีดินและบา้น จาํนวน 744.40  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 88.72  ของ    
รายไดร้วม ซ่ึงมีจาํนวน 839.01 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปี 2554  ซ่ึงมีรายไดจ้ากการขายท่ีดินและบา้น จาํนวน 
594.67     ลา้นบาท   คิดเป็นร้อยละ 86.95  ของรายไดร้วม  ซ่ึงมีจาํนวน 683.92  ลา้นบาท   

ค่าใช้จ่าย   

 บริษทัฯมีตน้ทุนจากการขายท่ีดินและบา้นในปี 2555  จาํนวน 499.64  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 67.12  
ของ      รายไดจ้ากการขายท่ีดินและบา้น เทียบกบัปี 2554  ซ่ึงมีตน้ทุนจากการขายท่ีดินและบา้น จาํนวน 413.76  
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 69.58  ของรายไดจ้ากการขายท่ีดินและบา้น  มีอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.46  ตน้ทุนจากการ
ใหเ้ช่าและบริการ  ค่าใชจ่้ายในการขาย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร จาํนวน 220.75  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
26.34  ของรายไดร้วม  เทียบกบัปี 2554  ซ่ึงมีจาํนวน 189.13  ลา้นบาท หรือร้อยละ 27.65 ของรายไดร้วม    และ
มีผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.15  ลา้นบาท  เพิม่ข้ึนจากปี 2554  จาํนวน 9.45  ลา้นบาท และมีภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล  20.12  ลา้นบาท  เทียบกบัปี 2554 จาํนวน  19.49 ลา้นบาท 

กาํไรสุทธิ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิในปี 2555 จาํนวน 49.21  ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ
ร้อยละ 5.87 ของรายไดร้วม กาํไรต่อหุน้ 0.11 บาท  เทียบกบัปี 2554   ซ่ึงมีกาํไรสุทธิ 20.01 ลา้นบาท  คิดเป็น
อตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 2.93 ของรายไดร้วม กาํไรต่อหุน้ 0.04 และงบการเงินรวม บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 40.24 
ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 4.27 ของรายไดร้วม  มีกาํไรต่อหุน้ 0.10 บาท   

(ข) ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีสินทรัพยร์วม จาํนวน 2,724.71  ลา้นบาท 
ลดลงจากปี 2554  จาํนวน 120.76  ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.24  แบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน 1,971.04  
ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 72.34  ของสินทรัพยร์วม  เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจาํนวน 753.68  ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 27.66 ของสินทรัพยร์วม  และงบการเงินรวม บริษทัฯมีสินทรัพยร์วม จาํนวน 3,147.84  ลา้นบาท ลดลง
จากปี 2554 จาํนวน 68.58  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 2.13  แบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน 2,002.07  ลา้นบาท 
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 63.60  ของสินทรัพยร์วม  เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจาํนวน 1,145.77  ลา้นบาท หรือร้อยละ 
36.40 ของสินทรัพยร์วม   

หนีสิ้น 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีหน้ีสินรวม 883.57  
ลา้นบาท ลดลงจากปี 2554  จาํนวน 160.98  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 15.41  แบ่งออกเป็นหน้ีสินหมุนเวียน
จาํนวน 424.47  ลา้นบาท เป็นหน้ีสินระยะยาวและหน้ีสินอ่ืนๆ  จาํนวน 459.09  ลา้นบาท  งบการเงินรวม บริษทั
ฯมีหน้ีสิน 1,252.06 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2554  จาํนวน 99.81  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 29.90  แบ่งออกเป็น
หน้ีสินหมุนเวยีนจาํนวน 494.11  ลา้นบาท เป็นหน้ีสินระยะยาวและหน้ีสินอ่ืนๆ  จาํนวน 757.95  ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  บริษทัฯมีส่วนของผูถื้อหุน้ จาํนวน 1,841.15  ลา้น
บาท เทียบกบั ปี 2554  ซ่ึงมีส่วนของผูถื้อหุน้ จาํนวน 1,800.93  ลา้นบาท งบการเงินรวม บริษทัฯมีส่วนของผูถื้อ
หุน้ จาํนวน  1,895.79  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 31.25  ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 1.68 

กระแสเงินสด 

 บริษทัฯมีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 233.18  ลา้นบาท ส่วนกิจกรรมลงทุน 
บริษทัฯใชไ้ปจาํนวน 41.53 ลา้นบาท  

 ส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินรับมาจาํนวน (228.41)  ลา้นบาท รวมแลว้ยอดเงินสดเพิ่มข้ึน 
46.30 ลา้นบาท  ทาํใหเ้งินสดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 จาํนวน 4.23  ลา้นบาท เพิ่มข้ึนเป็น 3.1  ลา้นบาท  ณ 
วนัท่ี   31 ธนัวาคม 2555 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 

ปี 2555  บริษทัฯมีมูลค่าตามบญัชีเท่ากบั 4.09 เทียบกบั ปี 2554  เท่ากบั 4.00  

วิเคราะห์อตัราส่วนการเงินท่ีสาํคญั 

1. การวเิคราะห์อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน 

 ปี 2555 บริษทัฯมีอตัราส่วนสภาพคล่อง จาํนวน 4.64  เท่า  เทียบกบั ปี 2554 จาํนวน 4.19 เท่า   

2. การวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 ปี 2555 บริษทัฯมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ร้อยละ 1.81  เทียบกบั ปี 2554  มีอตัราร้อยละ 0.70 
เพิ่มข้ึน มีอตัราการหมุนของสินทรัพยจ์าํนวน  0.31  เทียบกบั ปี 2554  จาํนวน 0.24  ส่วนอตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยถ์าวร จาํนวน 8.39  เทียบกบั ปี 2554  จาํนวน 3.35  

3. การวเิคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร 

 ปี 2555 บริษทัฯมีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 32.88 เทียบกบั ปี 2554 มีอตัราร้อยละ 30.42 ลดลงเลก็นอ้ย 
และมีอตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงานร้อยละ 14.11 เทียบกบัปี 2554 มีอตัราร้อยละ 11.85  และมีอตัรากาํไร
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สุทธิเท่ากบั 5.87 เทียบกบัปี 2554  เท่ากบั 2.93  และมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้
เท่ากบั 2.67 เทียบกบัปี 2554 เท่ากบั 4.93  โดยรวมแลว้บริษทัฯมีความสามารถในการทาํกาํไรเพิ่มข้ึนจากปี 2554   

 

4. การวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 

 ปี 2555 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่ากบั 0.47 เทียบกบัปี 2554  เท่ากบั 0.58  
ลดลง ซ่ึงอตัราส่วนดงักล่าวถือวา่อยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า จึงทาํใหส้ถานะการเงินของบริษทัฯมีความมัน่คงดี   มี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมร้อยละ 32.43  เทียบกบั ปี 2554  มีอตัราร้อยละ 36.71   เพิ่มข้ึนเลก็นอ้ย   
อตัราส่วนกาํไรต่อหุน้เท่ากบั  0.04  เทียบกบั ปี 2554  เท่ากบั  0.11   และ มีอตัราส่วนการจ่ายปันผลร้อยละ  
47.91   เทียบกบั ปี 2554  เท่ากบั  44.97  ซ่ึงบริษทัฯมีนโยบายในการจ่ายปันผลอตัรา ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ   
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ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

  14.1  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให ้ 

 ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมาเป็นจาํนวนเงินรวม  714,000. -บาท 
 สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและ 

 สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม........-.........บาท 

 ค่าบริการอืน่  
บริษทัจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ไดแ้ก่ ................................-.................................. ใหแ้ก่ 
  ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม .........-..........บาท และจะตอ้ง
จ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงิน
รวม.......-.....บาท 

  สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและ
สาํนกังานบญัชีดงักล่าว ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม...........-............บาท และจะตอ้ง
จ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงิน
รวม........-.......บาท 
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แบบยนืยนัความถูกตอ้งครบถว้นของค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี 
รอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 

 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (AUDIT FEE) 

รายการที่ ช่ือบริษทัผูจ่้าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี* 

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

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 
714,000.00 บาท  

*ค่าสอบบญัชีดงักล่าว ไดร้วมค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับไตรมาสและสาํหรับงวดท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 
 

ค่าบริการอืน่ๆ (NON-AUDIT FEE) 

ช่ือบริษัทผู้จ่าย ประเภทของงานบริการอืน่ ผู้ให้บริการ 
ค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ 

ส่วนทีจ่่ายไปใน
ระหว่างปีบัญชี 

ส่วนทีจ่ะต้อง
จ่ายในอนาคต 

- - - - 
- 

รวมค่าตอบแทนสาํหรับงานบริการอ่ืน 
- - 

 

ขอ้มูลขา้งตน้ 
�  ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ไม่มีขอ้มูลใหบ้ริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัร่วมจ่ายใหข้า้พเจา้ สาํนกั

งานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และสาํนกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั  ท่ี
ขา้พเจา้ทราบและไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

 
� ไม่ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น กล่าวคือ........................................................................................................................    

........................................................................................................................................................................... 
เม่ือปรับปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี) แลว้ ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดงค่าตอบแทนสอบบญัชี
และค่าบริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัร่วมจ่ายใหข้า้พเจา้ สาํนกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั และบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และสาํนกังานสอบบญัชีดงักล่าว ท่ีถกูตอ้งครบถว้น 
 
 
 ลงช่ือ........................................................ 
            (นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ลุ) 
     บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
                                                     วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2556   
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ส่วนที ่3  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 “บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั 
บริษทัขอรับรองวา่ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิหรือไม่ขาดขอ้มูลท่ี
ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่ง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ี
เป็นสาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติั
ตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าวและบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณวนัท่ี  14  กุมภาพนัธ์ 2556  ต่อ
ผูส้อบบญัชีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลง
ท่ีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงาน
ทางการเงินของบริษทั 

ในการน้ี เพือ่เป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความ
ถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมายให ้นางสาวสมศรี  กมลาพนัธ์ุ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้
ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางสาวสมศรี  กมลาพนัธ์ุ กาํกบัไว ้  บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ี
ขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ดงักล่าวขา้งตน้ 
 ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
1. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั กรรมการบริหาร ____________________________ 
    

2. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการบริหาร ____________________________ 
    

3. ผู้รับมอบอาํนาจ 
นางสาวสมศรี  กมลาพนัธ์ุ 

ผูจ้ดัการบญัชีและการเงิน 
 

 
____________________________ 

 
 

 



รายละเอียด คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน เอกสารแนบ  1

ชื่อ-สกุล อายุ        จาํนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ตาํแหน่ง 30 ธ.ค. 2555 30 ธ.ค. 2554 การถือหุ้น ระหวา่งกรรมการ และประวตัิการอบรม

พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช 78 5,077,500     5,077,500     1.128% มีความสัมพนัธ์เป็นบิดาของ Barrister-at-law, Gray's Inn, London, U.K. 2512 - ปัจจุบัน ผูจ้ัดการ สาํนักงานจัดการทรัพยส์ินส่วนพระองค ์

ประธานกรรมการ นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา Director Accreditation Program (DAP) 2516 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษทัโรงแรมราชดาํริ จาํกดั (มหาชน)

2521 - 2553 ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟจูิซีร็อกซ์ จาํกดั

2527 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)

นายพงส์  สารสิน 85 2,110,000 2,110,000 0.469% มีความสัมพนัธ์เป็นลุงของ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ  พลตาํรวจตรี  ชินภัทร  สารสิน สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั ผลิตอุปกรณ์กอ่สร้าง จาํกดั

2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษทั ไทยนํ้าทิพย ์จาํกดั

2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกดั

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 85 - - - Master of Science (ME) Massachusetts Institute of Technology (MIT)USA. พ.ศ 2497 2528 - 2535 กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ บมจ.ปูนซิเมนตไ์ทย

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ.2494 2529 - 2532 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ.2493 2535 - 2539 ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม วุฒิสภา

Director Accreditation Program (DAP) 2535 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)

Improving The Quality of Financial Report 2535 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษทั วิชยัยุทธ จาํกดั

The Characteristics of Effective Directors 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั ผาแดงอินดสัตรี จาํกดั (มหาชน)

Role of The Compensation Committee

นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล 58 - - - วศ.บ. ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกา้(ธนบุรี) 2549 - 2553 กรรมการ บจก. เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท์

กรรมการบริหาร Director Accreditation Program (DAP) 2550  2552, ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เพียวไบโอดีเซล

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เพียวซิลิกา มายนิ่ง,บจก. จตุจักร ออยล,์บจก.ไทยควอท์ มายนิ่ง

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เพียวอินเตอร์เทรด, บจก.ทศทิศโลจิสติกส์

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เพียวพลงังานไทย.บจก.อาร์พีซี แมเนจเมนท์

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.จตุรทิศขนส่ง

2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.เพทโทร-อินสตรูเมนท์

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอสซีที ปิโตรเลียม

ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอสซีที สหภัณฑ์

ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซุปเปอร์เพียวแกส๊

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร์

2538 - ก.พ.2555 กรรมการบริหาร บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร์

ดร.อภิชัย  จันทรเสน 64 150,000 150,000 0.033% นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  (เกียรตินิยมดีมาก) 2534 - ปัจจุบัน กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ, สาํนักงานจัดการทรัพยส์ิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน  มหาวิทยาลยัปารีส (ซอร์บอน) ประเทศฝรั่งเศส 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง เนติบณัฑิตไทย รุ่นที่ 23, นิติศาสตร์บณัฑิต จฬุาฯ 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั สยามกลการ จาํกดั

Director Accreditation Program (DAP)

Finance for Non - finance Director (FND)

Developing Corporate Governance Policy  (DCGP)

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

พลตํารวจตรี ชินภัทร  สารสิน 49 20,000 20,000 0.004% มีความสัมพนัธ์เป็นหลานของ 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 - ปัจจุบัน  ผบก.ปส.3 บช. ปส.

นายอนุทิพย์  ไกรฤกษ์ 63 166,000        166,000        0.037%   B.A.(Fine and Applied Art) 2535 - 2544 ผูจ้ัดการส่วนบริการตลาด ฝ่ายผูแ้ทนจาํหน่าย บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)

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

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

Directors Certification Program  (DCP) 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั ผลิตอุปกรณ์กอ่สร้าง จาํกดั

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ บริษทั A.Host จาํกดั

      ประวตัิการทาํงาน



ชื่อ-สกุล อายุ        จาํนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ตาํแหน่ง 30 ธ.ค. 2555 30 ธ.ค. 2554 การถือหุ้น ระหวา่งกรรมการ และประวตัิการอบรม
      ประวตัิการทาํงาน

นายสิทธิชัย  จันทราวดี 62 - - - ปริญญาโทบัญชี (ตน้ทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2538 - 2543 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบัญชีกลาง บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง Fostering A Board and Management Team 2543 - 2553 ผูอ้าํนวยการสาํนักงานตรวจสอบ บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (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 77 445,000 440,000 0.098% บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2518-2541 ผูช้ว่ยผูจ้ัดการ สาํนักงานจัดการทรัพยส์ินส่วนพระองค์

กรรมการ /  ประธานกรรมการบริหาร Directors Certification Program (DCP) 2519-ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั ศรีพฒัน์ จาํกดั

Audit Committee Program (ACP) 2519-ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั ศรีปวิธ จาํกดั

 Role of The Chairman Programp (RCP) 2521-ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั ธนาคมและการพฒันา จาํกดั

Finance for Non - finance Director (FND) 2524 - ปัจจุบัน ผอ.โครงการพฒันาส่วนพระองค์

Improving Quality of Financial Reporting (QFR) 2537 - 2555 กรรมการอิสระ  บริษทั เงินทุนสินอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)

Financial Statement for Directors (FSD) 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั ศรีธรณี จาํกดั

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั บ้านบึงเวชกิจ จาํกดั

2541 - ปัจจุบัน ผูจ้ัดการ สาํนักงานจัดการทรัพยส์ินส่วนพระองค์

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

2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษทั ไทยประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษทั สุวรรณชาด จาํกดั

ก.พ.2547-2555 กรรมการตรวจสอบ บริษทั เงินทุนสินอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกดั

 พ.ค.2552-2555 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษทั เงินทุนสินอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)

นายพิพิธ พิชัยศรทัต 51 100,000        100,000        0.022% พฒันาบริหารศาสตร์ มหาบัณทิต 2539 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ัดการ บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั

กรรมการ / กรรมการบริหาร สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2543 - ปัจจุบัน ผูช้ว่ยผูจ้ัดการ สาํนักงานจัดการทรัพยส์ินส่วนพระองค์

รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2543 - ปัจจุบัน รองผูอ้าํนวยการ โครงการพฒันาส่วนพระองค์

Directors Certification Program (DCP) 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั สุวรรณชาด จาํกดั

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

/กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษทั ไทยประกนัภัย จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจุบัน กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั รวมทนุไทย จาํกดั

ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกดั 

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 41 610,000 610,000 0.136% มีความสัมพนัธ์เป็นบุตรของ ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 2543 - 2553 กรรมการ บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

กรรมการ /  กรรมการบริหาร /  กรรมการผูจ้ัดการ พลเรือเอก ม.ล.อศันี ปราโมช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2548 -2552 อุปนายก และเลขาธิการ สมาคมอสังหาริมทรัพยไ์ทย

Directors Certification Program (DCP ) 2552 - 2554 นายกสมาคมอสังหาริมทรัพยไ์ทย

Directors Accreditation Program (DAP ) 2551 - 2555 กรรมการ บมจ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ

Audit Committee Program (ACP) 2547 - 6 ธ.ค.55 กรรมการ บมจ.SFG

2543 - 2555 กรรมการผูจ้ัดการ บริษทั ธนาคมและการพฒันา จาํกดั

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร  บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกดั

รายละเอียดฝ่ายจัดการ



ชื่อ-สกุล อายุ        จาํนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ตาํแหน่ง 30 ธ.ค. 2555 30 ธ.ค. 2554 การถือหุ้น ระหวา่งกรรมการ และประวตัิการอบรม
      ประวตัิการทาํงาน

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 41 610,000        610,000        0.136% ดรูายละเอียดในหัวขอ้รายละเอียดคณะกรรมการบริษทัฯ

กรรมการผูจ้ัดการ 

นางสาวสมศรี  กมลาพันธุ์ 48          -          -           - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 2533-2548 ผูจ้ัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษทั อิตลัไทยวิศวกรรม จาํกดั (มหาชน)

ผูจ้ัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 2549-2550 ผูจ้ัดการแผนกบัญชี บริษทั ริเวอร์เอนจิเนียริ่ง จาํกดั

1 มิ.ย 50.-31 ธ.ค.50 ผูช้ว่ยผูจ้ัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)

2 ม.ค.51 - ปัจจุบัน ผูจ้ัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)

นางประภาศรี  ลาภเวที 59          - 147,000 0.033% บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2537 - ปัจจุบัน ◌ฺผูจ้ัดการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน   บริษทั สัมมากร จาํกดั  (มหาชน)

◌ฺผูจ้ัดการฝ่ายงบประมาณและแผนงานน

นางไข่มุก  พราหมณีย์ 59 100,000 100,000 0.02% ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2537 - ปัจจุบัน ผูจ้ัดการฝ่ายขายและการตลาด   บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)

ผูจ้ัดการฝ่ายขายและการตลาด 

นางสาวศิริวรรณ สุขไพเราะ 44 70,000 70,000 0.02% ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ก.ค.47 - ปัจจุบัน ผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)

ผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัรังสิต

นายอมรชัย  อมรเจียรศักดิ์ 43          -          -           - วิทยาศาสตร์บัณฑิต 17 เม.ย.50 - ปัจจุบนัผูจ้ัดการฝ่ายพฒันาระบบงาน บริษทั  สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 

ผูจ้ัดการฝ่ายพฒันาระบบงาน  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก.ค. 48 - ก.ค. 49 ผูจ้ัดการส่วนตรวจรับระบบงาน บริษทั เงินทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)

วิทยาลยัครูสวนสุนันทา ก.ย.37 - มิ.ย. 48 พนักงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์อาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ  ธ.ทหารไทย จาํกดั (มหาชน)

นางอรุณี  บันเทิงสุข 43          -          -           - ปริญญาโท สาขาการเงิน พ.ค.50 - ต.ค.53 บริษทั สุวรรณภูมิ ทรานส์ เซอร์วิส จาํกดั

ผูจ้ัดการฝ่ายแผนงานและพฒันาธุรกิจ University of Exeter England พ.ย.53-ต.ค.54 บริษทั พร็อพเพอร์ตี้ 16 จาํกดั

พ.ย.54-ปัจจุบัน บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)

นางยุวดี  นุชถาวร 59 145,000 145,000 0.032% บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537 - ปัจจุบัน ผูจ้ัดการฝ่ายบริหารทั่วไป และเลขานุการบริษทั บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)

ผูจ้ัดการฝ่ายบริหารทั่วไป /เลขานุการบริษทั Company Secretary Program of  IOD



 
แบบ 56-1 ปี  2555                                                                                                    

หนา้ 1/2 

                 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทั                ในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(ตลท.)  คณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาด    หลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) กฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรฐานสากล  
เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการบริหารงานดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส  ตรวจสอบได ้และสอบทานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทัท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ ตลอดจนกาํกบัดูแลใหม้ัน่ใจวา่  คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารไดบ้ริหารกิจการ
ตามนโยบายของบริษทัให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น  โดยมี     การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง และ
คณะกรรมการฯ เขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง  ซ่ึงสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

 ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจาํปี  รวมทั้งการเปิดเผย
ขอ้มูลใน        งบการเงินอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกาํหนดไว  ้ โดยมีการประชุมร่วมกันกบัผูส้อบบัญชี   
ผูบ้ริหาร และผูจ้ดัการ            ฝ่ายตรวจสอบภายใน    ถึงเร่ืองการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานการ
บญัชี  และไดส้อบถามรายการท่ีเป็นสาระสําคญั    ซ่ึงไดรั้บคาํช้ีแจงพร้อมหลกัฐานจนเป็นท่ีพอใจว่าถูกตอ้งตามสมควร
เป็นท่ีเช่ือถือได ้  อน่ึงในรอบปีน้ี  คณะกรรมการ       ตรวจสอบไดร่้วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีอยา่งอิสระ  โดยไม่มีฝ่าย
บริหาร 1 คร้ัง  ผลการประชุมโดยสรุป คือผูส้อบบญัชี ไดรั้บความ ร่วมมือเป็นอยา่งดี  และไม่พบประเดน็ท่ีเป็นสาระสาํคญั 
ท่ีจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขแต่อยา่งไร 

 การสอบทานระบบการควบคุมภายในหน้าท่ีงานท่ีสําคญัไดก้าํหนดไวอ้ย่างเพียงพอ เหมาะสม ในการดาํเนิน
ธุรกิจ และสอบทานการประเมินการบริหารความเส่ียงตามหลกัการในคู่มือท่ีกาํหนดไวใ้นเร่ืองปัจจยัความเส่ียงสาํคญั ๆ  ท่ี
มีโอกาสเกิดข้ึนได ้และมีผลกระทบสูง วา่ไดมี้การจดัการกบัความเส่ียงอยา่งเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง  
ความเส่ียงท่ีสาํคญัไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้  และบริษทัยงัไดน้าํระบบ  Whistle Blower มาใชอ้ยา่งต่อเน่ือง  โดย
กาํหนดให้พนักงานทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์  รวมทั้งเร่ืองท่ีอาจจะทาํให้บริษทัเสียหายตาม
ช่องทางท่ีกาํหนดไว ้  ซ่ึงมีผลสรุปเป็นท่ีน่าพอใจ 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดส้อบทานให้มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี   ในเร่ืองจรรยาบรรณ การ
ดาํเนินธุรกิจ      อยา่งเป็นธรรม โปร่งใส  รวมทั้งมีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินงานในปัจจุบนั แต่
อย่างไรก็ตามก็ไดมี้การเสนอให้มีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะใชใ้นการวางแผนควบคุมการปฏิบติังาน   
และใชใ้นการตดัสินใจให้สอดคลอ้งกบั          การขยายงานในอนาคต  รวมถึงไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานตนเอง ในเร่ือง
ความพร้อมของกรรมการ   การบริหารความเส่ียง     รายงานทางการเงิน  และการประชุมคณะกรรมการ  ซ่ึงผลการประเมิน
อยูใ่นระดบัดีมาก  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลประเมินการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีแลว้ มีความเห็นว่า  ผลการ
ปฏิบติังาน       สอบบญัชีเป็นท่ีน่าพอใจ   และผูส้อบบญัชีมีคุณสมบติัครบตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลท.  จึงเสนอ
คณะกรรมการบริษทั                  ให้ความเห็นชอบเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น   เพ่ือขออนุมติัแต่งตั้งนายกฤษดา  เลิศวนา  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4958 หรือนางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3844 หรือนายเติม
พงษ ์ โอปนพนัธ์ุ  แห่งบริษทัสาํนกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2556 ต่ออีก 1 ปี  โดย
กาํหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 780,000 บาท          (เจ็ดแสนแปดหม่ืนบาทถว้น)  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 
66,000 บาท (หกหม่ืนหกพนับาท)  คิดเป็นร้อยละ 8.46 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

(นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยธุยา) 
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Page:1ข้อมูลประกอบลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ (ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์)
1. โครงการในอดีต

ชื่อ/ที่ตั้งโครงการ/บริษัทที่ดําเนินการ ลกัษณะโครงการ จํานวน ขนาดที่ดิน พืน้ที่ขาย 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 3บา้นพร้อมที่ดิน 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. โครงการทีด่ําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2555 % งานที่ทาํแลว้ *H % ที่ขายแลว้ *M
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 หรือผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

สัมมากรมีนบุรี 1/ถ.สามวา บา้นพร้อมที่ดิน 410 145-1-09 82-2-53 บมจ.สัมมากร ธ.ค.35-ธ.ค.53 781.74 743.43 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 1,026.61 893.97 87.08 Dec 25, 1994 2.3-5.1 1,579.40 1,476.73 93.50 1 1,396.22 1,396.22 94.55 ไม่มี 531 1,396.22
สัมมากรรังสิต คลอง 2/ถ.รังสิต-นครนายก บา้นพร้อมที่ดิน 363 82-1-81 57-3-72 บมจ.สัมมากร ต.ค.37-ธ.ค.55 991.88 820.43 82.71 Nov 25, 1995 2.4-7.8 1,322.50 1,058.14 80.01 1 1,010.11 1,010.21 95.47 ไม่มี 287 1,010.11
สัมมากรรังสิต คลอง 7/ถ.รังสิต-นครนายก บา้นพร้อมที่ดิน 790 215-3-95 134-3-97 บมจ.สัมมากร ต.ค.38-ธ.ค.57 1,598.38 942.90 58.99 Nov 25, 1996 2.2-5.4 1,997.97 792.30 39.66 1 708.16 709.24 89.52 ไม่มี 272 708.16
สัมมากรมีนบุรี 2 /ถ.สามวา บา้นพร้อมที่ดิน 274 61-1-44 42-0-45 บมจ.สัมมากร ก.ค.44-ก.ค.54 576.78 518.11 89.83 Mar 9, 2002 2.5-3.9 801.09 771.32 96.28 1 783.70 787.62 102.11 ไม่มี 230 783.70
สัมมากรนครอินทร์ /ถ.นครอินทร์ บา้นพร้อมที่ดิน 236 66-0-40 45-0-67 บมจ.สัมมากร ม.ค.46-ธ.ค.55 974.08 974.08 100.00 Apr 9, 2004 4.7-7.9 1,463.83 1,367.85 93.44 1 1,170.29 1,174.21 85.84 ไม่มี 234 1,170.29
สัมมากรราชพฤกษ ์/ถ.ราชพฤกษ์ บา้นพร้อมที่ดิน 294 67-2-37.7 44-3-11 บมจ.สัมมากร ก.ค.48-ธ.ค.55 804.59 804.59 100.00 Mar 29, 2006 3.1-5.5 1,165.58 1,169.36 100.32 1 1,313.07 1,313.83 112.35 ไม่มี 289 1,313.07
สัมมากรรามคาํแหง /ถ.รามคาํแหง บา้นพร้อมที่ดิน 140 36-1-30.8 22-0-30 บมจ.สัมมากร พ.ย.50-ธ.ค.54 525.14 469.65 89.43 Mar 22, 2008 3.1-5.5 750.20 339.97 45.32 1 285.28 288.27 84.79 ไม่มี 106 285.28
Aqua Divina by Sammakorn บา้นพร้อมที่ดิน 200 66-2-22.1 41-3-60.1 บมจ.สัมมากร มิ.ย. 52-ธ.ค.58 995.94 727.64 73.06 Sep 9, 2010 5.5-20.4 1,402.73 647.28 46.14 1 422.10 425.28 65.70 ไม่มี 51 422.10

3. รายละเอยีดการชําระเงินของโครงการทีด่ําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2555 ปรับเพิ่ม1-5%

มูลค่าที่ขายแลว้       เงินที่ถึงกาํหนดชาํระสะสม         เงินที่ชาํระแลว้สะสม                 เงินที่คา้งชาํระสะสม         คงเหลือจาํนวนเงินที่ยงั  
(2) (3) (2) -(3)         ไม่ถึงกาํหนดชาํระสะสม

ชื่อ/ที่ตั้งโครงการ (1) (ลา้นบาท) ร้อยละของมูล (ลา้นบาท) ร้อยละของเงินที่ถึง (ลา้นบาท) ร้อยละของเงินที่ถึง (ลา้นบาท) ร้อยละของ
(ลา้นบาท) ค่าที่ขายแลว้ กาํหนดชาํระสะสม กาํหนดชาํระสะสม มูลค่าที่ขายแลว้

สัมมากรมีนบุรี 1/ถ.สามวา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สัมมากรนิมิตใหม/่ถ.นิมิตใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สัมมากรรังสิต คลอง 2/ถ.รังสิต-นครนายก 7.35 4.30 58.50 0.10 2.33 4.20 97.67 3.05 41.50
สัมมากรรังสิต คลอง 7/ถ.รังสิต-นครนายก 26.12 1.08 4.13 1.08 100.00 0.00 0.00 25.04 95.87
สัมมากรมีนบุรี 2 /ถ.สามวา 11.23 7.12 63.40 3.92 0.00 3.20 0.00 4.11 0.00
สัมมากรนครอินทร์ /ถ.นครอินทร์ 5.77 5.77 100.00 1.15 19.93 4.62 80.07 0.00 0.00
สัมมากรราชพฤกษ ์/ถ.ราชพฤกษ์ 5.60 5.60 100.00 0.76 13.57 4.84 86.43 0.00 0.00
สัมมากรรามคาํแหง /ถ.รามคาํแหง 45.53 19.86 43.62 2.99 15.06 16.87 84.94 25.67 56.38
Aqua Divina by Sammakorn 56.45 3.30 5.85 3.18 96.36 0.12 3.64 53.15 94.15

4. รายละเอยีดการชําระเงินของโครงการทีด่ําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2555
     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 0.00 0 0.00 0 0
สัมมากรนิมิตใหม/่ถ.นิมิตใหม่ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
สัมมากรรังสิต คลอง 2/ถ.รังสิต-นครนายก 1 4.20 1 4.20 0 0
สัมมากรรังสิต คลอง 7/ถ.รังสิต-นครนายก 0 0.00 0 25.04 0 0.00 0 0
สัมมากรมีนบุรี 2 /ถ.สามวา 1 3.20 1 3.20 0 .00
สัมมากรนครอินทร์ /ถ.นครอินทร์ 1 4.62 0 0.00 0 0.00 1 4.62
สัมมากรราชพฤกษ ์/ถ.ราชพฤกษ์ 1 4.84 0 0.00 0 0.00 1 4.84
สัมมากรรามคาํแหง /ถ.รามคาํแหง 2 16.87 2 11.19 0 0 1 5.68
Aqua Divina by Sammakorn 3 0.12 0 0.00 0 0 0 0
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