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สวนท่ี1 
                                                  ขอมูลสรุปบริษัท 

 
                     บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย  เก่ียวกับบ
โดยการซื้อที่ดินแปลงใหญมาวางผังแบงแปลงยอย จัดทําสาธารณูปโภคต ามเกณฑของกฎหมายจัดสรร แล

างบานขายพรอมที่ดินในระดับราคาที่เหมาะสมกับความตองการของตลาด กลุมเปาหมาย  คือ ผูมีรายไดระด
ปานกลางจนถึงระดับคอนขางสูง 

ป 2546 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) มีโครงการบานจัดสรรอยู 6 โครงการ เปนโครงการสร
ยวขายพรอมที่ดิน ระดับราคาขายแตกตางกันไปตามสถานที่  คือ โครงการบางกะป เปนโครงการที่ขายบ
นในราคาคอนขางสูง ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป โครงการนครอินทร เปนโครงการที่ใชวิธีสรางบานกอน

ูในระดับเดียวกับโครงการบางกะป  ส วนที่เหลืออีก 4 โครงการ คือ โครงการมีนบุรี , โครงการน
โครงการรังสิตคลอง 2, โครงการรังสิตคลอง 7  เปนโครงการที่ขายบานพรอมที่ดินในระดับราคาปานกลาง
ราคาขายตั้งแต 2 ถึง 5 ลานบาท                                    

ในป 2546  โครงการบานจัดสรรของบริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ไดรับการตอบสนองจากล
ื่อวาในป 2547  ธุรกิจของบริษัทฯ ก็จะสามารถเจริญเติบโตอยางตอเนื่องไดตอไป ตามการขยายตัวของตลาด

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ  ในป 2546 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายบานและที่ ดิน จํานวน
  คิดเปนสัดสวนรอยละ 92.60 ของรายไดรวม และมีรายไดจากการขายน้ํามัน จากการบริการ และรายได

านวน 53.18 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.40 ของรายไดรวม เทียบกับป 2545 บริษัทฯ มีรายไดจา
านและที่ดิน จํานวน 364.34 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 85.74  ของรายไดรวม และมีรายไดจากการขายน้ํามั
การ และรายไดอ่ืน จํานวน 60.60  ลานบาท    คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.26 ของรายไดรวม 

 
ผลการดําเนินงานในป 2546  บริษัทมีรายไดรวมทั้งส้ิน 722.06 ลานบาท  มีกําไรสุทธิ 154.78   

รสุทธิตอหุน   0.34  บาท มีสินทรัพยรวม 2,189.50  ลานบาท    หน้ีสินรวม  624.15      ลานบาท   มูลคาส
ิตอหุน   6.62   บาท 

านจัดสรร 
วนํามา 

สร ับ   

 างบาน
เดี่ านพรอม
ที่ดิ ขาย ราคา
ขายอย ิมิตใหม,

 คือ
มี

 ูกคาดวยดี
และเช  

  668.88 ลาน
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จํ กการขาย 
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สวนที่2 
บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 

 
บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)  สํานักงานใหญเลขที่   195 ถนนพญาไท  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  

กรุงเทพมหานคร  10330     เลขทะเบียนบริษัท เลขที่     บมจ . 290        โทรศัพท  (662)255-5740-50   โทรสาร  
(662)255-2806  Home Page  www.sammakorn.co.th   E-mail address   contact@sammakorn.co.th   
 

 
 
 
 
 
 



 

2.1ปจจัยความเสี่ยง 
 
ค

 

ตางๆ  ารเกิดโรคไวรัสระบาดทั้งในคนและสัตว ซึ่งเกิดผลเสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศ และใน ภูมิภาคตางๆ 
ซึ่งปจ านี้มีผลกระทบในวงกวาง ทําใหการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจลดลง กําลังซื้อของประชาชนลดลงดวย 

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงระดับธุรกิจที่มีผลกระทบกับผลประกอบการของบริษัทและผลตอบแทนการลงทุน 
อาทิเช  

1.ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต 
1.1 ความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง  เนื่องจากมีการกอสรางเพิ่มข้ึน ทําใหราคาวัสดุกอสรางปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะมี

ผลโดยตรงตอตนทุนการผลิตของบาน  เชน กรณีราคาวัสดุกอสรางมีราคาที่เพิ่มขึ้น โดยที่บริษัทไมสามารถปรับ
ราคาตามราคาวัสดุกอสรางที่เพิ่มขึ้นได หากทําสัญญาซื้อขายกับลูกคาแลว ก็จะทําใหสวนของกําไรลดลงได 

1.2 การขาดแคลนวัสดุ  การที่ผูผลิตวัสดุกอสรางผลิตไมทันตอความตองการ เนื่องมาจากการกอสรางบานที่เพิ่มขึ้น 
ท หวัสดุเขาในงานกอสรางบานไมทัน การกอสรางบานหยุดชะงัก และสรางบานเสร็จไดชากวากําหนด 

1.3 การขาดแคลนแรงงาน และขาดแคลนผูรับเหมากอสราง  แรงงานและผูรับเหมามีไมพอตอความตองการ จึงสั่ง
ส านไดชา หรือไมสามารถหาผูรับเหมาที่มีคุณภาพได 

 2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ  
2.1 เม ุรกิจเติบโตและมีกําไร ก็จะมีการแขงขันเพิ่มมากขึ้น จะมีการแยงชิงตลาดที่ รุนแรง ทั้งการแขงขันดานราคา 
และการสงเสริมการตลาด อาจทําใหบริษัทตองรับภาระ ทั้งตนทุนการกอสรางและการสงเสริมการตลาด และถาไม
สามารถปรับราคาขายเพิ่มขึ้นได จะสงผลตอรายไดของบริษัทฯในอนาคต   
 
2.2     ี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย  ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นจะมผีลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท  เนื่อง
จากบร ัทมีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในจํานวนที่มีสาระสําคัญ 
 ในป 2546 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ไดมีมาตรการในการจัดการและบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห
เหตุปจจัยความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และสัญญาณเตือนภัย ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ สามารถจัดการความเสี่ยง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทบานจัดสรร มีการเติบโตที่สูงมากในป 2546 ทั้งนี้เพราะมีปจจัยสนับสนุน    
ือ อัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ต่ํามาก และธนาคารก็สนับสนุนตอการใหสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยูอาศัย ทําใหความตองการ และ

ความสามารถในการซื้อบานของผูบริโภคมีมากขึ้น แตในการดําเนินธุรกิจบริษัทฯ ก็ยังมีความเสี่ยง ถึงแมวา บริษัทฯ
จะไดขจัดความเสี่ยงที่ผลกระทบตอการดําเนินงานภายในแลว เชน ความเสี่ยงจากการขาดทุนของบริษัทรวม หรือ
บริษัทยอย และความเสี่ยงจากการดอยคาของทรัพยสิน 

ในป 2547 ปจจัยเสี่ ยงโดยรวมก็ยังเปนความไมแนนอนของภาคเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมาจากผลกระทบ
จากสถานการณตางๆ ในโลก เชน การกีดกันทางการคา การกอการรายและความไมสงบที่เกิดขึ้นทั่วไปในประเทศ

ก
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2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
(1) ประวัติความเปนมา 

บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทบานจัด
สรร โดยเริ่มโครงการแรกเมื่อป 2518 ในปจจุบันมีโครงการบานจัดสรรที่กําลังดําเนินการอยูทั้ง
หมด 6 โครงการ คือ โครงการบางกะป   โครงการมีนบุรี โครงการนิมิตใหม โครงการรังสิตคลอง2 
โครงการรังสิตคลอง7 และโครงการที่จะเปดขายตนป   2547 คือโครงการนครอินทร 

1. การควบคุมบริษัท     
  ในปจจุบัน แมประธานกรรมการบริษัทเปนตัวแทนของผูถือหุนใหญในลําดับที่ 1 และ
ลําดับที่ 3 ที่แสดงไว ในโครงสรางการถือหุน  แตดานบริหารก็มีคณะกรรมการบริหารเปนผูรับผิด
ชอบกํากับดูแลโดยตรงบริษัทไดมีการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลการ
บริหารงานประจํา  โดยกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่  ของฝายบริหารในแตละลําดับชั้นไวชัดเจน 
สามารถตรวจสอบไดงาย 
  คณะกรรมการบริษัทมีความ เขาใจบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามหลักการกํากับ   ดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ  และไดปฎิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 (2) การประกอบธุรกิจ 
1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
ปจจุบันโครงการบานจัดสรรอยู 6 โครงการ  เปนโครงการสรางบานเด่ียวขายพรอมที่

ดิน ระดับราคาขาย   แตกตางกันไปตามสถานที่  คือ โครงการบางกะป เปนโครงการที่ขาย
บานพรอมที่ดินในราคาคอนขางสูง ตั้งแต        5 ลานบาทขึ้นไป โครงการนนทบุรี เปนโครง
การที่ใชวิธีสรางบานกอนขาย ราคาขายอยูในระดับเดียวกับโครงการบางกะป  สวนที่เหลืออีก 
4 โครงการ คือ โครงการมีนบุรี , โครงการนิมิตใหม, โครงการรังสิตคลอง 2, โครงการ   รัง
สิตคลอง 7  เปนโครงการที่ขายบานพรอมที่ดินในระดับราคาปานกลาง คือ มีราคาขายตั้งแต 2 
ถึง 5 ลานบาท                                                                                                                                             

นโยบายบริษัทฯสวนใหญจะสรางบานตามแบบที่ลูกคาเลือก โดยมีบานตัวอยางใหลูกคาดู   เมื่อ
ตกลงทําสัญญาจะซื้อจะขายแลว บริษัทฯ จึงจะเริ่มงานกอสรางบาน ระยะเวลากอสรางประมาณ 8-10 เดือน 
ลูกคาผอนชําระเงินดาวนเปนรายเดือน  สวน การควบคุมคุณภาพงานกอสราง บริษัทฯ มีเจาหนาที่คุมงานกอ
สรางที่มีความรูความชํานาญ และมีจํานวนเพียงพอ ในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน โดยจะควบคุมตั้งแต
การจัดหาวัสดุที่ใชในการ  กอสราง ตลอดจนกระบวนการกอสราง  เพื่อใหม่ันใจวาจะไดบานที่มีคุณภาพตาม
ตองการ ซึ่งเปนไปตามที่ บริษัทฯไดรับการรับรองมาตราฐาน ISO 9001 VERSION 2000  



 

• บริษัทฯ สรางบานตามการเลือกแบบบานของลูกคา และมีบางสวนสรางบานกอนขาย โดยมีแบบบาน
ความ

ัย  
         

 
านจัดสรร 

และเ ี่สูงขึ้น
ด ยบพรอม
ของบ โภค      
ไดรั
 (3) 

าน  
และท งนี้ 

    รวมทั้งส้ิน 668.88 100.00 364.34 100.00 334.64 100.00
 

มาตรฐานมากกวา 10 แบบ  เปนการขายบานพรอมสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานครบถวน ให
แตกตางที่สามารถทําใหลูกคาพอใจและในราคาที่แขงขันได 

• บริษัทฯ เนนการใหบริการ ดูแลบํา รุงรักษาโครงการที่ลูกคาพอใจ อาทิเชน การรักษาความปลอดภ
การทําความสะอาด บํารุงรักษาสาธารณูปโภค สภาพแวดลอม และจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เหมาะสม บริการใหแกผูอยูอาศัยในชุมชน 

• บริษัทฯ จะมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอื่น  เพื่อนํามาซึ่งผลตอบแทนทีส่ม่ําเสมอในระยะยาว 
ในป 2546 โครงการบานจัดสรรของบริษัทฯ ไดรับการตอบสนองดวยดีจากการขยายตัวของธุรกิจบ

ชื่อวาในป 2547 บริษัทฯ จะมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง พรอมกับมีศักยภาพในการแขงขันท
วยการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงดานการบริหารจัดการ และการตลาด เนนคุณภาพและความสมบูรณเพี

าน และการบริการทั้งกอนและหลังการขาย เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค  และทําใหผูบริ
บความพึงพอใจสูงสุด 
โครงสรางรายได 
โครงสรางรายได ของบริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)   ประกอบดวยรายไดจากธุรกิจหลักคือการขายบ
ี่ดิน ในป 2546  มีสัดสวนรอยละ 92.65 ของรายไดรวม  และมีโครงสรางรายได   ในรอบ 3 ปที่ผานมาดั
                                            โครงสรางรายไดเปรียบเทียบ 3 ป 
ประเภทรายได      2546 2545 2544 
หนวย : ลานบาท รายได สัดสวน รายได สัดสวน รายได สัดสวน 
การขายบานและที่ดิน 668.88 92.65% 364.34 85.74% 334.64 83.83% 
การบริการ 17.56 2.43% 21.66 5.10% 26.49 6.64% 
การจําหนายนํ้ามัน 25.34 3.50% 23.14 5.44% 28.38 7.11% 
รายไดอื่นๆ 10.27 1.42% 15.80 3.72% 9.66 2.42% 
รวมรายได 722.06 100% 424.94 100% 399.17 100% 

                                          สัดสวน รายไดจากการขายบานและท่ีดินเปรียบเทียบ 3 ป 
 ประเภท 2546   2545 

 
2544 

 
 หนวย : ลานบาท รายได สัดสวน รายได สัดสวน รายได สัดสวน

   บานเดี่ยว 307.80 46.02 137.11 37.63 139.29 41.63 
   ทาวนเฮาส - - - - - - 
    ที่ดิน 361.08 53.98 227.23 62.37 195.35 58.37 



 
 
 

2.3 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
1. ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

  (ก) ลักษณะผลิตภัณฑ 
(ลักษณะโครงการที่เปดดําเนินการอยูในปจจุบันในแตละโครงการไดแสดงในเอกสารประกอบ

แนบทาย) 
(ข) ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอโอกาสและขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ  
บริษัทฯ ไดรับการรับร องมาตรฐาน ISO 9001 Version 2000 ซ่ึงแสดงถึงมาตรฐาน ในการดํา

เนินงาน        ของบริษัท อาทิเชน มาตรฐานในการกอสรางและงานขาย ประสิทธิภาพของบุคลากร 
ระบบในการดําเนินงาน และสภาพแวดลอมในการปฎิบัติงานที่ไดมาตรฐาน  

สวนขอบัญญัติตางๆของกรุงเทพมหานคร   กฎหมายเกี่ ยวกับส่ิงแวดลอม  กฎหมายเกี่ยวกับการ
คุมครอง         ผูบริโภคฯลฯ กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ อันอาจเปนสาเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ใชประโยชนในที่ดิน ซ่ึง เปนขอจํากัดในการดําเนินงาน บริษัทมีเจาหนาที่ทําการศึกษาและติดตามอยาง
ใกลชิด เพ่ือปองกันไมใหเกิดความ   ผิดพลาดและเสียหาย   

 
(2) การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 (ก) นโยบายและลักษณะตลาดของผลิตภัณฑ 
     กลยุทธการตลาด  บริษัทฯ เนนกลยุทธทางการตลาดและนโยบายที่สําคัญ คือ การขายสินคาที่

มีคุณภาพในระดับราคาที่ผูมีรายไดระดับกลางซ้ือได    ในการจัดชองทางการจํา หนายสินคาจะมีบานตัว
อยางพรอมกับการตกแตงภายในเพื่อใหลูกคาเลือกชมที่โครงการ สวนในดานการโฆษณานั้น   บริษัทฯ
เลือกใชวิธีการและสื่อโฆษณาตางๆ ที่เหมาะสมกับลูกคาเปาหมายแตละกลุมใหไดรับขอมูลและขาว
สารเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการซื้อไดงายขึ้น   

การวางแผนการตลาด บริษัทฯ ไดจัดใหมีการเก็บขอมูลทั้งภายในภายนอกเพื่อนํามา วิเคราะห
ประกอบรวมกับความชํานาญและประสบการณของผูบริหารและทีมงานทุกๆ ฝาย เพ่ือศึกษาราย
ละเอียดและใชเปนปจจัยในการ     วางแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ  

ที่ต้ัง    ศึกษาศักยภาพทั้งทางคมนาค ม     สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน   และแนวโนมของความเจริญใน
ชุมชน      เพ่ือตอบสนองความตองการของผูอยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

สินคาที่มีคุณภาพ   บริษัทมีนโยบายที่แนวแนในการกอสรางบานที่มีคุณภาพ  เลือกใชวัสดุที่มีมาต
ฐาน   มีการวางแผนในการจัดวางผั งโครงการในแตละโครงการใหเหมาะสมกับพฤติกรรมของลูกค



และพัฒนางานสาธารณูปโภคตางๆ เปนองคประกอบหลักที่บริษัทไดปฏิบัติเพ่ือเปนขอไดเปรียบ
ในการควบคุมตนทุนการผลิต   ซ่ึงตํ่ากวาคูแขงขันในละแวกเดียวกัน 

การโฆษณาและประชาสัมพันธ  เนนถึงการสรางภาพพจนของบริษัทเก่ียวกับผูถือหุน  ผูบริหาร 
รวมถึงสินคา   คือรูปแบบบาน  การจัดวางผัง  การสรางสภาพแวดลอมที่ดี  คุณภาพของบาน   และการ
บริการหลังการขาย    ค วามรับผิดชอบตอผูอยูอาศัยในโครงการ   โดยเลือกใชส่ือโฆษณาตางๆ กันไปให
เหมาะสมและสอดคลองกับกลุมเปาหมายของแตละโครงการ      เชน  หนังสือพิมพ   บิลบอรด   วิทยุ    
วารสาร   และเอกสารประกอบการขาย  และ  อินเตอรเน็ต  

การจําหนายและชองทางการจําหนาย  บริษัทฯ เนนระบบการขายตรงโดยใหบริการดานขอมลู
และรายละเอียดเก่ียวกับบริษัทฯ    โครงการ  และรูปแบบบาน     ซ่ึงมีศูนยขอมูลที่สํานักงานใหญ       แล
มีสถานที่ต้ังของแตละโครงการเปนจุดรับลูกคาโดยมี  เจาหนาที่บริหารงานขายคอยใหบริการ   มีบานตัว
อยางพรอมการตกแตงภายในและการจัดแตงสวนบริเวณภายนอกใหชม นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงสิน
คาโดยการเสนอแบบจําลองโครงการและแบบจําลองบาน ตามศูนยจัดแสดงสินคาเพ่ือใหสินคาไดแพร
หลายสูกลุม เปาหมายอีกทางหนึ่ง ตลอดจนการใชส่ืออิเล็ คโทรนิคส  เพ่ือใหขาวสารขอมูลเผยแพรสู กลุ
เปาหมายผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต  
        ลักษณะลูกคา 
การจัดแบงลักษณะของลูกคาแบงไดเปน   2    ประเภท คือ 
1. ลูกคาเดิม (ลูกคาที่อาศัยและซ้ือบานอยูในโครงการ )   ที่มีความตองการจะขยายและตองการ  พ้ืนที่
สําหรับพักอาศัยในขนาดที่ใหญขึ้น    และจ ากลูกคากลุม  ดังกลาวนี้จะแนะนําญาติ พ่ีนอง และเพ่ือน  ๆ 
มาเปนลูกคาของบริษัทในเวลาตอมา 
2. ลูกคาที่ไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ จากสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ   เมื่อลูกคากลุมนี้ไดตัดสิน
ใจซ้ือบานกับบริษัทฯ    โดยสวนใหญในเวลาอีกไมนานนักก็จะแนะนําคน อ่ืนๆ ใหเขามาชมและซื้อ
บานกับโครงการอีก 
         กลุมลูกคาเปาหมาย     

ป 2546 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) มีโครงการบานจัดสรรอยู 6 โครงการ คือ โครงการ
บางกะป เปนโครงการที่ขายบานพรอมที่ดินในราคาคอนขางสูง ต้ังแต 5 ลานบาทขึ้นไป  สวนที่เหลือ
อีก 5 โครงการ คือ โครงการมีนบุรี  1 , โครงการมีนบุรี 2, โครงการนิมิตใหม , โครงการรังสิตคลอง 2
และโครงการรังสิตคลอง 7  เปนโครงการที่ขายบานพรอมที่ดินในราคาระดับปานกลาง คือ มีราคาขาย
ต้ังแต 2  ถึง 5 ลานบาท 



 สัดสวนจํานวนการจําหนายบานจําแนกตามกลุมลูกคาเปาหมาย                    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ข) ภาวะการแขงขัน 

- สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 
ในป 2546 อุตสาหกรรมภาคอสังหาริมทรัพยเกี่ยวกับที่อยูอาศัยมีการแขงขันกันสูง ขณะเดียวกัน

ความตองการบานพักอาศัย ก็เพิ่มสูงขึ้นมากดวย เปนผลมาจากอัตรา ดอกเบี้ยเงินกูที่ต่ํามาก และจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตดีขึ้น ทําใหความสามารถในการซื้อของผูบริโภคสูงขึ้น  และในป 2547 ธุรกิจ
บานจัดสรรจะมีการแขงขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น   โดยเฉพาะจํานวนผูประกอบการในธุรกิจที่ทวีจํานวนมาก
ขึ้น ผูประกอบการแตละรายจะมีการนํากลยุทธอ อกมาใชในการแขงขัน ทั้งการแขงขันทางดานราคา 
และสรางความพอใจใหลูกคาในรูปแบบตางๆ  เพื่อที่จะสามารถแขงขันและ มีสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้น 

- จํานวนคูแขงขัน 
           คูแขงขันที่สําคัญ คือ คูแขงที่มีโครงการตั้งอยูในทําเลเดียวกันกับโครงการของสัมมากรและราค า
ขายอยูในระดับเดียวกัน มีกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกัน คือ ผูมีรายไดระดับกลาง  

โครงการ 
จํานวน:หนวย 

ระดับปานกลาง 
1.8-5.0 ลานบาท

สัดสวน 

ระดับคอนขาง
สูง 

5.0ลานบาทขึ้น
ไป 

สัดสวน 

รวม 

บางกะป 2 0.01 7 0.47 9 
มีนบุรี 1 8 0.05 8 0.53 16 
มีนบุรี 2 33 0.22 0 0 33 
นิมิตใหม 41 0.28 0 0 41 

รังสิตคลอง2 37 0.25 0 0 37 
รังสิตคลอง7 27 0.18 0 0 27 

รวม 148 1.00 15 1.00 163 

 



รายชื่อโครงการ ที่ตั้ง ลักษณะโครงการ ผูประกอบการ 
ลีฟวิ่ง ลากูน 
ศุภาลัย แกรนดเลค 
บานบุรีรมย 
คาซาลีนา 
พนาสนธิ์การเดนท โฮม 
เค.ซ.ีการเดนท โฮม 20 
ชัยพฤกษ สุวินทวงศ 
บานมณัฑนา รังสิต คลอง 
2 
บานฟาปยรมย 
ศุภาลัยบุรี คลอง 4 
บานบุรีรมย รังสิต คลอง 
4 
บานสถาพร (รังสิต คลอง 
3) 
บานวรางกูล (รังสิต 
คลอง 3) 
 

ถนนพระยาสุเรนทร 
ถนนรามสุวินทวงศ 
ถนนรามอินทรา 
ถนนนิมิตใหม 
ถนนนิมิตใหม 
ถนนนิมิตใหม 
ถนนสุวินทวงศ 
ถนนรังสิต-นครนายก 
(คลอง 2) 
ถนนลําลูกกา 
ถนนเลียบคลองสี ่
ถนนเลียบคลองสี ่
ถนนรังสิต-นครนายก 
(คลอง 3) 
ถนนรังสิต-นครนายก 
(คลอง 3) 
ถนนเลียบคลองสาม 

บานเดี่ยว 
บานเดี่ยว 
บานเดี่ยว 
บานเดี่ยว 
บานเดี่ยว 
บานเดี่ยว 
บานเดี่ยว 
บานเดี่ยว 
บานเดี่ยว & 
ทาวนเฮาส 
บานเดี่ยว 
บานเดี่ยว 
บานเดี่ยว 
บานเดี่ยว 
บานเดี่ยว& 
ทาวนเฮาส 
บานเดี่ยว 
 ่

บ.ลีฟวิ่งแลนด ดีเวลลอปเมนท 
จก. 
บ.ศุภาลัย จก. 
บ.ลลิล แลนดแอนดเฮาส จก. 
บ.วาสทลีย แลนด จก. 
บ.ใบหยก จก. 
บ.เค.ซ.ีเลคแลนด จก. 
บ.แลนด แอนด เฮาส จก. 
บ.แลนด แอนด เฮาส จก 
บ.เอ็น.ซ.ีเฮาสซิ่ง จก. 
บ.ศุภาลัย จก. 
บ.ลลิล แลนดแอนดเฮาส จก. 
บ.เฉลิมนคร จก. 
บ.วังทอง G.จก. 
บ.วังทอง G.จก. 
บ.ธาราพร็อพเพอรตี้ จก. 
บ.แลนด แอนด เฮาส จก. 

 
- สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน 

1. บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 VERSION 2000 แสดงถึงศักยภาพในการ
ดําเนินงานภายในของบริษัทที่ไดมาตรฐาน และจะสงผลตอศักยภาพในการแขงขันที่สูง
ขึ้น โดยเฉพาะการไดรับการยอมรับของผูบริโภคมากยิ่งขึน้ 

2. บริษัทฯ มีการจัดการทางการเงิน ที่เปนระบบ โดยในปจจุบันบริษัทมีภาระหนี้เงินกูจํานวน
นอยทําให ความเสี่ยงทางการเงินมีไมมาก 

3. บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ผานมาอยูในเกณฑที่ดี มีกําไรสะสมอยูมาก ทําใหบริษัทมี
ศักยภาพในการลงทุนที่สูงขึ้นและสามารถใหผลตอบแทนผูถือหุนอยางสมํ่าเสมอได 

4. บริษัทฯ มีความแข็งแกรงใน ตราสินคา คือ สัมมากร โดยเปนที่รูจักไดรับความเชื่อถือจาก
ลูกคาและประชาชนทั่วไปมาชานาน 

5. บริษัทฯ เนนการใหบริการหลังการขาย โดยในแตละโครงการของบริษัท จะมีการให
บริการดานตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหลูกบานที่อาศัยอยูมีความสะดวกสบายและไดรับ
ความพึงพอใจสูงสุด 

 



 

      (ก)  ลักษณะการจัดใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑ 
             - การผลิตและนโยบายการผลิต 
บริษัทมีขั้นตอนในการพัฒนาโครงการ ดังนี้  

1.  ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ             
2.  เลือกวิธีการลงทุน                
3.  พิจารณาจัดซ้ือที่ดิน            
4.  เขียนผังโครงการและออกแบบกอสราง        
5.  กอสรางสาธารณูปโภคและบานตัวอยาง  
6.  ขาย   รับเงินดาวน   และกอสรางบาน      
7.  โอนกรรมสิทธ์ิใหแกลูกคา       
8.  งานบริการหลังการขาย                                                                                     
บริษัทฯ จะปรับปรุงที่ดินและพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานใหแลวเสร็จไมตํ่ากวา   รอยละ 70

ของพ้ืนที่ในที่  ที่จะเปดขาย เมื่อทําสัญญาจะซื้อจะขายแลว บริษัทฯ จะเร่ิมกอสรางกอนถึงกําหนดรับ
ชําระเงินดาวนงวดสุดทายประมาณ  210-270  วัน สวนการควบคุมคุณภาพบริษัทมีเจาหนาที่คุมงานกอ
สรางที่มีความชํานาญและมีจํานวน  เพียงพอในการควบคุมคุณภาพจ ะควบคุมต้ังแตการจัดหาวัสดุที่ใช
ในการกอสราง ตลอดจนกรรมวิธีการกอสราง โดยในป 2545 บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตราฐาน ISO
9001 VERSION 2000 แสดงถึงงานกอสรางที่ไดมาตรฐาน 
-การจัดหาวัตถุดิบเพ่ือจําหนาย 

 ที่ดินซ่ึงเปนวัตถุดิบที่สําคัญของบริษัท  บริษัทฯ มีนโยบายการจัดซ้ือที่ดินโดยพิจารณาจาก สภาพ
แวดลอมและระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเปนแหลงชุมชนที่เดินทางไดไปมาไดโดยสะดวก 
โดยในปจจุบันที่ดินที่จัดซ้ือ มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาตอไปในอนาคตไดเปนอยางดี 
-สภาพปญหาเก่ียวกับวัตถุดิบ 

วัสดุกอสรางทุกประเภทสามารถจัดหาไดภายในประเทศ และใชวิธีเจรจาซ้ือขายลวงหนาโดยการ
ประมาณจํานวนที่ตองการใชในแตละป เพ่ือใหมั่นใจวาจะสามารถจัดวัสดุเขาในกระบวนการกอสราง
ไดอยางตอเนื่องแลวเสร็จไดทันเวลา โดยไมมีการส่ังซ้ือวัสดุจากผูจําหนายรายใหญที่มีมูลคาการซ้ือสูง
อยางมีนัยสําคัญ  อยางไรก็ดีการ  กําหนดราคาซื้อขายลวงหนาจะมีระยะเวลาพอสมควร บริษัทฯ จะยังมี
ความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนทางดานราคาของวัสดุกอสรางซ่ึงไดแสดงไวในหัวขอปจจัยความเสี่ ยง
ดังที่กลาวมาแลว 
-การจัดจางผูรับเหมา    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ มีการตกลงซื้อขายวัตถุดิบจากผูจําหนายจํานวนมาก ในที่น้ีมีจํานวนมากกวา 10 รายขึ้นไป ทั้งนี้
ัดปญหาความเสี่ยงเร่ืองการพึงพาผูจัดจําหนายนอยรายออกไป                                                               
) ผลกระทบสิ่งแวดลอม   

       - การดําเนินการเพ่ือลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมประการที่สําคัญของโครงการที่อยูอาศัย   คือ  นํ้าเสียจากครัวเรือน ดังนั้นทุก

โครงการของบริษัทจึงมีการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียที่ถูกตองตามมาตรฐานและมีการตรวจสอบซอมบํารุงเคร
มีสภาพใชงานไดดีอยูเสมอ          

- ขอพิพาทหรือถูกฟองรองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
     “ไมมี” 

งานที่ยังไมไดสงมอบ 
งานที่ยังไมไดสงมอบประกอบดวยคากอสรางบานและพัฒนาที่ดิน   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 

263.45 ลานบาท     
มูลคางานที่ยังไมไดสงมอบเปรียบเทียบ 3 ป 

   หนวย : ลานบาท 
คากอสรางและพัฒนาที่ดิน 2546 2545 2544 
โครงการบางกะป 16.96 30.10 34.56 
โครงการมีนบุรี  44.97 54.05 31.68 
โครงการนิมิตใหม 50.18 58.97 58.83 
โครงการรังสิตคลอง2 57.58 69.78 65.26 
โครงการรังสิตคลอง7 64.62 69.88 70.17 
โครงการนครอินทร 29.14 - - 

รวม 263.45 282.78 260.51 

      เพ่ือ
ขจ
(ข

      
ื่อจักร 

ให

(4) 
มี มูลคา 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 การวิจัยและการพัฒนา 
 บริษัทฯไดทําการสํารวจวิจัยความตองการของลูกคากลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง ทั้งการวาจางบุคคลอ่ืน
สํารวจ และโดยการสอบถามความเห็นจากผูเย่ียมชมโครงการ และผูที่ตกลงซ้ือ   เพ่ือนําผลการสํารวจวิจัยมาพัฒนา
รูปแบบของบาน และปรับปรุงมาตรฐานโครงการใหไดสินคาออกมาตรงกับความตองการของผูบริโภคมากที่สุด  

ป 2546 บริษัทฯ ไดปรับปรุงแนวทางในการบริหารงาน โดยนําการบริหารงานแบบ Balance Score Card 
และ Risk Management มาใชพัฒนาในองคการ เพื่อใหสอดคลองกับระบบคุณภาพภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 
ที่บริษัทฯไดรับมากอนหนานี้ โดยการวิเคราะหหาตัวชี้วัด เหตุปจจัยความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ สัญญาณ
เตือนภัย  ที่มีผลตอการดําเนินการ และผลกําไรของบริษัทฯ ในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 ทร

 

 

ัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ     
 (1) ลักษณะสําคัญของทรัพยสิน 
ทรัพยสินที่สําคัญไดแก ที่ดินคงเหลือของบริษัทฯ มีจํานวนเน้ือที่ทั้งหมด 724.79 ไร และมูลคา

ตามราคาตลาด 3,071.85 ลานบาท  

ที่ตั้ง เนื้อที่ (ไร) 
 

ลักษณะกรรมสิทธ ิ มูลคา       
(ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

ําแหง  2.78 เปนเจาของ 100.08 ไมมีภาระผูกพัน 
ําแหง(สุขาภิบาล 3) 72.19 เปนเจาของ 958.77 ไมมีภาระผูกพัน 

ถนนรามค
ถนนรามค
ถนนสามวา(มีนบุรี) 15.21 เปนเจาของ 146.87 ไมมีภาระผูกพัน 
ถนนนิม ใหม 383.45 เปนเจาของ 647.14 ไมมีภาระผูกพัน ิต
ถนนรัง  นครนายก  คลอง 2 37.36 เปนเจาของ 408.80  ไมมีภาระผูกพัน สิต
ถนนรัง  นครนายก  คลอง 7 147.86 เปนเจาของ 579.37 ติดจํานองมูลคา 89.88 ลานบาท สิต
ถนนนครอินทร 65.95 เปนเจาของ 230.81 ติดจํานองมูลคา161.57 ลานบาท  
รวมทั้งส  724.78           3,071.84  ิ้น
 
(2) ราคาประเมินที่ดินและทรัพยสินมีไวเพื่อขายและใหเชา 
 

                             ราคาขายที่ดินตอตารางวากับราคาประเมิน 
 

โครงการ ราคาขาย/ตรว. 
(บาท) 

ราคาประเมิน/ตรว.* 
(บาท) 

โครงการบางกะป 
รงการมีนบุรี 
รงการนิมิตใหม 
รงการรังสิตคลอง 2 
รงการรังสติคลอง 7 
รงการนครอินทร 

29,000 – 45,000 
19,000 – 30,000 
15,500 – 18,500 
25,000 – 30,000 
16,000 – 20,000 

-- 

15,000 – 20,000 
13,000 – 19,000 

10,000 
13,000 – 16,000 

12,000 
8,000 

โค
โค
โค
โค
โค

 

  *ที่มาของขอมูลราคาที่ดิน มาจาก กรมที่ดิน ณ 31 ธ.ค. 2546 
 
 

 



 

 
รายละเอียด จํานวนเนื้อที/่ไร จํานวนเงิน/บาท ราคาที่ดินตอหนวย 

บริเวณที่จัดโครงการแลว 
โครงการบางกะป 1 
โครงการบางกะป 2 
โครงการบางกะป 3 
โครงการบางกะป 4 
โครงการบางกะป (10 ไร) 
โครงการมีนบุรี 1 
โครงการนิมิตใหม 
โครงการรังสิต คลอง 2 
โครงการรังสิต คลอง 7 
โครงการมีนบุรี 2 (เฟส1) 

 
3.89 

12.15 
6.50 
1.06 
0.51 

12.18 
46.10 
30.43 
29.50 

3.03 

 
59,128,000 

205,510,000 
80,235,000 
13,568,000 

5,656,000 
122,631,450 
309,792,000 
325,630,425 
200,620,400 

24,240,000 

 
38,000 บ./ตรว. 

40,000-45,000 บ./ตรว 
30,000-45,000 บ./ตรว 

32,000 บ./ตรว 
28,000-29,000 บ./ตรว 
19,000-28,000 บ./ตรว 
16,000-18,500 บ./ตรว 
24,000-30,000 บ./ตรว 
16,000-20,000 บ./ตรว 

20,000 บ./ตรว 
รวม 145.34 1,347,011,275  

บริเวณที่จัดการเพื่อใหเชา 
โครงการบางกะป 1 (เฟส1) 
ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 2) 

 
33.53 

6.93 

 
536,480,000 

83,160,000 

 
40,000 บ./ตรว  
30,000 บ./ตรว 

รวม 40.46 619,640,000  
บริเวณที่ยังไมไดจัดโครงการ 
โครงการบางกะป 2 
ถนนรามคําแหง 
ถนนนิมิตใหม (1) 
ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 7) 
ถนนนครอินทร 

 
14.55 

2.78 
337.35 
118.36 

65.95 

 
58,200,000 

100,080,000 
337,350,000 
378,752,000 
230,810,125 

 
10,000 บ./ตรว 
90,000 บ./ตรว 

2,500 บ./ตรว 
8,000 บ./ตรว 
ราคาตามซื้อ 

รวม 538.99 1,105,192,125  

รวมท้ังสิ้น 724.79 3,071,843,400  

 
(3) นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 “ไมมี” 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 โครงการในอนาคต 
• ลักษณะโครงการ 
ในป 2547 นอกจากดําเนินงานโครงการเดิมที่เปดอยูแลว 5 โครงการ บริษัทฯจะเปดตัวโครงการใหมเพิ่มขึ้น

อีก 1 โครงการ คือ โครงการนครอินทร (สะพานพระราม 5)  ลักษณะโครงการจะเปนบานเด่ียวสรางกอนขาย   
• ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ 
โครงการนครอินทร คาดวาจะเปดตัวไดไตรมาส 2 ป 2547 ระยะเวลาขายของโครงการประมาณ 4 ป  

บริษัทฯ คาดวาจะมีการรับรูรายไดทุกโครงการในป 2547 เพิ่มขึ้นจากป 2546  ประมาณรอยละ 10-20 โดยกลุม
เปาหมายคือผูมีรายไดในระดับกลาง-ระดับสูง 

• ปจจัยที่ทําใหโครงการไมสามารถดําเนินตามแผนได 
ปจจัยภายในของบริษัทฯ ไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามแผน แตอาจจะมีผลกระทบจากปจจัย         

ภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได เชน ราคาวัสดุกอสรางขึ้นราคา วัสดุกอสรางขาดแคลน แรงงานขาดแคลน ผูรับ  
เหมาขาดแคลน ปจจัยเหลานี้จะทําใหต นทุนของคากอสรางสูงขึ้นและจะทําใหงานกอสรางเสร็จลาชาไมเปนไปตาม
แผนที่วางไว 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7  ขอพิพาททางกฎหมาย 
ไมมี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a. โครงสรางเงินทุน 
(1) บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 

       บริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 530 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 530 ลานหุน มูลคาที่ตราไว หุน
ละ 1 บาท มีทุนชําระแลวจํานวน 450 ลานบาท  แบงเปนหุนสามัญ 450 ลานหุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 
1 บาท โดยบริษทัฯ ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไว  จากหุนละ 10 บาท เปนมูล
คาหุนละ 1 บาท เมื่อวันที่  30  ธันวาคม 2546  
  (2) กลุมผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ผูถื
ลําด รอยละ 

% 

อหุนรายใหญ ท่ีถือหุนรอยละ 10 ข้ึนไป 
ับท่ี 

No. 
ชื่อ 

Name 
จํานวนหุน 

No. of shares 
1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

H.M. KING BHUMIBOL ADULYADEJ 
194,559,850 43

2 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช นครินทร 
H.R.H. PRINCESS GALYANI VADHANA  
KROMLUANG NARADHIWAS RAJANGARINDRA 

45,847,050 10

.24 

 

.19 

  
(4)นโยบายการจายเงินปนผล 
  บริษัทสัมมากร จํากัด (มหาชน)   มีนโยบายจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในอัตรารอยละ 60 ของกําไรสุทธิ  
สําห ป 2545 บริษัทฯจายเงินปนผลดังกลาวเปนจํานวนเงินทั้งสิน 54 ลานบาท ในเดือนพฤษภาคม 2546 แบง
เปนห  1.20 บาท  ซึ่งมีผลทําใหอัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิเทากับรอยละ 53.34  ทั้งนี้คาดวาถาสถาน
การณ ิจเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพยโดยรวมไมเปลี่ยนแปลง  บริษัทฯคาดวาจะมีการจายเงินปนผลอีก
สําห ําไรสุทธใินป 2546  ซึ่งจะจายในป 2547                

รับใน
ุนละ
ทางเศรษฐก
รับก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.9 การจัดการ 
(1) โครงสรางการจัดการ  

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุด
ยอย จํานวน 5 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  นอกจากนี้ยัง มีฝายจัด
การที่เปนผูบริหาร 
1.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
BOARD OF DIRECTORS AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE  
                                            

1. พลตรี หมอมหลวงอัศนี   ปราโมช 
    ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. Rear Admiral Mom Luang Usni Pramoj 
    Chairman and Risk Management Committee Member 

2.นายพงส  สารสิน 
   กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 2. Mr. Pong Sarasin 
     Director and Risk Management Committee Member 

3.นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา 
   กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 3. Mr. Paron Israsena 
     Independent Director and Risk Management Committee Member 

4.นาย วี  อังศวานนท   
       กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 4. Mr. Kavi Ansvananda 
     Director and Risk Management Committee Member 

ก

   5.ดร อภิชัย จันทรเสน   
   กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 5. Dr. Abhijai Chandrasen 
     Independent Director and Risk Management Committee Member

. 
 

   6.นา ไกรทิพย  ไกรฤกษ   
      กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 6. Mr. Kraithip Krairiksh 
     Independent Director and Risk Management Committee Member

ย
 

7.พันต รวจโท ชินภัทร  สารสิน   
       กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 7. Police Lieutenant Colonel Chinnapat Sarasin 
     Independent Director and Risk Management Committee Member

ํา
 

8. นายพิพิธ  พิชัยศรทัต 
     กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 8. Mr. Bibit Bijaisoradat 
     Director and Risk Management Committee Member 

9.นาย ตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา (1) 
   กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 9. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya 
     Director and Risk Management Committee Member 

กิ

10.นา มศักดิ์  เขมะรังษี (2)  
      กรรมการผูจัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

10. Mr. Somsak Kemarangsi 
      Managing Director and Risk Management Committee Member 

ยส

 
  หมายเ ตุ : (1) ตั้งแต 1 มกราคม 2547 ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ ห



1.2 คณะอนุกรรมการ                    COMMITTEE 
 คณะกรรมการบริหาร                               Executive Committee 

1.นายกวี  อังศวานนท   
       ประธานกรรมการบริหาร 

 1. Mr. Kavi Ansvananda 
      Executive Committee Chairman  

    2.นายสมศักดิ์  เขมะรังษี   
       กรรมการบริหาร 

 2. Mr. Somsak Kemarangsi 
      Managing Director  

3.นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา  
    กรรมการบริหาร 

 3. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya 
      Executive Director 

4. นายพิพิธ  พิชัยศรทัต 
     กรรมการบริหาร 

 4. Mr. Bibit Bijaisoradat 
      Executive Director 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบ                                  Audit Committee 

1.นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 1. Mr. Paron Israsena 
     Audit Committee Chairman  

   2.ดร. อภิชัย จันทรเสน   
   กรรมการตรวจสอบ 

 2. Dr. Abhijai Chandrasen 
    Audit Committee Member 

   3.นายไกรทิพย  ไกรฤกษ   
      กรรมการตรวจสอบ 

 3. Mr. Kraithip Krairiksh 
    Audit Committee Member 

 
คณะกรรมสรรหา                                              Nomination Committee 

   1.ดร. อภิชัย จันทรเสน   
   ประธานกรรมการสรรหา 

 1. Dr. Abhijai Chandrasen 
     Nomination Committee Chairman 

   2.นายไกรทิพย  ไกรฤกษ   
   กรรมการสรรหา 

 2. Mr. Kraithip Krairiksh 
     Nomination Committee Member 

 3.พันตํารวจโท ชินภัทร  สารสิน   
       กรรมการสรรหา 

 3. Police Lieutenant Colonel Chinnapat Sarasin 
     Nomination Committee Member 

 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน                   Remuneration Committee 

  1.ดร. อภิชัย จันทรเสน   
  ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 1. Dr. Abhijai Chandrasen 
     Remuneration Committee Chairman 

   2.นายไกรทิพย  ไกรฤกษ   
    กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 2. Mr. Kraithip Krairiksh 
     Remuneration Committee Member 

 



1.3
 

1.
    

ฝายจัดการ                                              MANANGMENT OFFICERS 

นายสมศักดิ์  เขมะรังษี   
กรรมการผูจัดการ 

 1. Mr. Somsak Kemarangsi 
      Managing Director  

นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา  
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 

 2. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya 
      Director and Deputy Managing Director 

นายทินกร คําสุนทร 
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน  

 3. Mr. Tinnakorn Komsunthorn 
     Accounting & Financial Manager 

นางประภาศรี ลาภเวที 
ผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน  

 4. Mrs.Prapasri Larbvatee 
      Budgeting & Business Planning Manager     

นางไขมุก พราหมณีย 
ผูจัดการฝายขายและการตลาด  

 5. Mrs.Khaimook Prahmnee 
     Sales & Marketing Manager 

นายสมชาย เหลาสกุลเจริญ  
ผูจัดการฝายออกแบบและพัฒนาการกอสราง  

 6. Mr. Somchai Laosakuljaroen 
     Design & Development Manager 

นางสาวศิริวรรณ  สุขไพเราะ 
รักษาการแทน ผูจัดการฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบ 

   7. Miss Siriwan Suhpairor 
      Acting Internal Audit & System Development Manager 

นางยุวดี นุชถาวร 
ผูจัดการฝายบริหารทั่วไป และเลขานุการคณะกรรมการ 

 8. Mrs.Yuwadee Nuchtavorn 
     Administrative Manager & Secretary to the Board 

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ   
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับคณะกรรมการบริษัทจด

ทะเบียน  เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
านักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

           คณะกรรมการบริษัทเปนผูกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท
างสม่ําเสมอ ทั้ง  ประสิทธิภาพการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินธุรกิจ และการพัฒนาบุคลากร 
ลอดจนนโยบาย และความโปรงใส  เพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  ตลอด

จนไดถือปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ   ดังนี ้

คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทเปนผูที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณในการทําธุรกจิเปนอยางดี  คณะ
กรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระ 4 ทาน เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

 

(2) 
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กับฝายบริหาร เพื่อแบงแยกบทบาทหนาที่ใหชัดเจน และมีความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน
ระหวางผูนําฝายนโยบาย และผูนําฝายบริหาร 
  ในปจจุบัน *ประธานกรรมการบริษัทเปนตัวแทนของผูถือหุนใหญในลําดับที่ 1 และ
ลําดับที่ 3 ที่แสดง    ไวในโครงสรางการถือหุน  แตดานบรหิารก็มีคณะกรรมการบริหารเปนผูรับ
ผิดชอบกํากับดูแลโดยตรง  บริษัทไดมีการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายและการกํากับดู
แลการบริหารงานประจํา  โดยกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของฝายบริหารในแตละระดับชั้นไว
ชัดเจน สามารถตรวจสอบไดงาย 
  คณะกรรมการบริษัทมีความเขาใจบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการตามหลักการ กํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ที่มีตอบริษัทและผูถือหุน  และไดปฎิบัติตาม
ขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท     จดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 
 คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ปและเมื่อครบกําหนดออก
ตามวาระแลว ก็อาจไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งใหเปนกรรมการ
บริษัทตอไปได คณะกรรมการบริษัท  ทุกคนเปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดวย 
  คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประชุมโดยปกติอยางนอยปละ 4 ครั้ง โดย จะ
กําหนดวันประชุมไวลวงหนาตลอดปอยางชัดเจน รวมทั้งมีการสงรายละเอียดประกอบวาระการ
ประชุมใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาและพิจารณาลวงหนากอนวันประชุม  การพิจารณาวาระ
ตางๆ ประธานกรรมการเปนผู ดูแลใหใชเวลาในการประชุมอยางเหมาะสม   และจะเปดโอกาส
ใหกรรมการมีการแสดงความเห็นอยางอิสระ นอกจากนี้อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจํา
เปน ซึ่งในป 2546 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง โดยการเขารวมประชุมของ
กรรมการแตละทานสรุปไดดังนี ้

รายช่ือ วาระการ ดํารงตําแหนง  การเขาประชุม/การประชุมทั้ง
หมด 
ป 2545 

1.    พลเรอืตรีหมอมหลวงอัศนี  ปราโมช เมษายน 2546-เมษายน 2549 6/6 
2.    นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เมษายน 2544-เมษายน 2547 6/6 
3.     นายพงส  สารสิน เมษายน 2544-เมษายน 2547 2/6 
4. นายกวี  อังศวานนท * เมษายน 2546-เมษายน 2549 6/6 
5. ดร.อภิชัย  จันทรเสน เมษายน 2545-เมษายน 2548 6/6 
6. นายไกรทิพย  ไกรฤกษ เมษายน 2545-เมษายน 2548 5/6 
 



 

คณะกรรมการชุดยอย 
 บริษัทฯ กําหนดใหมีคณะกรรมการชุดยอยเฉพาะเรื่องขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการกํากับ
ดูแลและกลั่นกรองงานตางๆ แทนคณะกรรมการบริษัท คือ คณะกรรมการบริหาร คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนด                 คาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 
โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ตามวาระการครองตําแหนง กรรมการบริษัท เมื่อครบ
กําหนดออกตามวาระแลว อาจไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงตอไปได 
 การประชุมคณะกรรมการชดุยอยเปนไปตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบ และตาม
ความจําเปน เพื่อให  งานลุลวงตามเปาหมาย  และใหรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริหาร 
   คณะกรรมการบริหารมีหนาที่กลั่นกรองนโยบาย กลยุทธ และโครงสรางการบริหาร
งาน  เพื่อใหธุรกิจของบริษัทฯ ดําเนินไ ปอยางสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ และการแขงขัน   
พิจารณากําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจบริหารตางๆ ตรวจสอบติดตามการดําเนิน
นโยบายและแนวทางการบริหารงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ติดตามผลการดําเนินงาน
ของบริษัท  รวมทั้งดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
   คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่สอบทานการดําเนินงานของบริษัทใหถูกตองตาม
นโยบาย ระเบียบขอบังคับ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของหนวยงานกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบสอบทานงบการเงินและบัญชีให
เปนไปตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย  รวมทั้งมีการสอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน 
ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ โดยใหหนวยงานตรวจ
สอบภายในของบริษัทรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  นอกจากนี้ยังมีหนาที่คัดเลือกและ
เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและคา สอบบัญชีของบริษัทฯ ตอที่ประชุมผูถือหุนดวย 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
   คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่ศึกษา พิจารณา และติดตามการเปลี่ยนแปลง
และแนวโนมของการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องผลตอบแทนของคณ ะกรรมการและผูบริหาร   เพื่อ
เสนอเปนนโยบายคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร ใหมีความเหมาะสมและเปนธรรม 

 



คณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการสรรหามีหนาที่สรรหาผูที่มีความรู ความสามารถ เหมาะสมที่จะไดรับ
การแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ กอนเสนอตอที่ประชุมผู
ถือหุนเพื่อลงมติแตงตั้ง รวมทั้งพิจารณาระบบการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
บริษัทดวย 
 คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ ความรู และความ
เชี่ยวชาญจาก        หลากหลายอาชีพ  จากผูที่มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน  เปนผูมีคุณธรรม ประวัติการ
ทํางานดี มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ 
ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
  คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ และ
ทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท  รวมทั้งดูแลใหมีการปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย วัตถุประสงค 
ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง โปรงใส   รวม
ทั้งพิจารณาแผนการดําเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ใหสามารถแขงขันกับผู
อื่นไดดี  ทั้งคอยติดตามดูแลใหฝายจัดการบริหารงานใหเปนไปตามแผน การดําเนินงานที่วางไว
อยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัท ของผูถือหุน และของผูมีสวนไดเสียทั้ง
หลาย  และจัดการแบงผลประโยชนน้ันแกผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเหมาะสมและเปนธรรม 

ความขัดแยงดานผลประโยชน 
 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการ และดูแลความขัดแยงในเรื่อง
ผลประโยชนของผูเกี่ยวของอยางมาก โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รอบคอบ เปนธรรม   มีการ
เปดเผยขอมูลอยางครบถวน โปรงใส    สําหรับผูมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุม หรือหากเขา
รวมประชุมก็จะงดการออกเสียง 
 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและปองกันการแสวงหาผลประโยชนสวนตน บริษัทมีมาตร
การดูแลการใชขอมูลภายใน โดยจะไมเปดเผยขอมูลภายในกอนการเปดเผยสารสนเทศตอสา
ธารณชน  ผูบริหารตองรายงานการซื้อขายและการถือครองหลักทรัพยของบริษัททุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง  มีขอหามผูบริหารซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท  ในชวงกอนการเปดเผยขอมูลตอสา
ธารณชน 1 เดือน และหลังการเปดเผยขอมูล 2 สัปดาห สอดคลองตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของ
สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

จริยธรรมธุรกิจ 
 



ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กําหนดและประพฤติเปนแบบอยางที่ดี  เพื่ อใหภารกิจ
ของบริษัทฯ บรรลุเปาหมายดวยพื้นฐานของคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และมีความโปรงใส 
การบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการไดใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง  บริษัทไดดําเนินนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบครอบคลุมทุกฯ กระบวนการทํางานที่มีความสําคัญทั่วทั้งองคกร 
โดยเริ่มจากการปูพื้นฐานความรูและใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความ
เสี่ยง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงและกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมและบริหาร
จัดการความเสี่ยงเหลานั้น ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และใหฝาย  จัดการ ติดตามดูแล
ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ มีการวิเคราะหถึงเหตุการณที่ทําใหเกิดปจจัยเสี่ยง โดยผูบริหารที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว และมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทํา
หนาที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยงปนประจํา และรายงานให
คณะกรรมการบริษัททราบอยางสม่ําเสมอ 

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบดูแลการ
สรางระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งดานการเงิน การปฏิบัติ การดําเนิน
การใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบ ที่เกี่ยวของ โดยสงเสริมใหพนักงานทุกระดับ
ตระหนักถึงความสําคัญของการตรวจสอบภายใน ใหหนวยงานสามารถกํากับ ควบคุม สอบทาน 
และประเมินผลการทํางานไดควยตนเอง ในขณะที่พนักงานยังมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
 นอกจากนี้ ยังดูแลใหฝายตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามา รถทําหนาที่ตรวจ
สอบการปฏิบัติงานตางๆใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน อํานาจดําเนินการ และกฎระเบียบตางๆ 
โดยรายงานตรงตอคณะกรรมการ ตรวจสอบเปนประจําตามเวลาที่กําหนดไว 

สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน  
 คณะกรรมการบริษัทไดตระหนัก และใหความสําคัญแกผูถือหุนทั้งรา ยใหญและราย
ยอยเทาเทียมกัน ในการใชสิทธิดูแลรักษาผลประโยชนของตนเอง ประกอบดวยสิทธิในการเขา
รวมประชุมแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ และออกเสียงลงมติในที่ประชุมผูถือหุน สิทธิรวม
ตัดสินใจในเรื่องสําคัญ สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนสิทธิในการได รับรูขอ
มูลขาวสารอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทันเวลา 
 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบ

 
ะยะบัญชีของบริษัท  และในการจัดประชุมผูถือหุนทุกครั้ง หนังสือเชิญประชุมจะสงถึงผูถือหุนลวงร



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมในการรับรองผูเขาประชุม และในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถมารวมประชุมดวยตนเองก็
สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมและลงมติแทนได 
 คณะกรรมการของบริษัทฯไดจัดทํารายงานของคณะกรรมการไวในรายงานประจําป
เสนอตอผูถือหุน โดยอธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษั ทควบคูไปกับรายงานทาง
การเงิน  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องสําคัญๆ ตามขอแนะนําของตลาดหลักทรัพยอยางเพียงพอ 

สิทธิของผูมีสวนเกี่ยวของกลุมตาง  ๆ
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของผูมีสวนเกี่ยวของกลุมตางๆ ทั้งบท
บาท หนาที่ สิทธิประโยชน และความเปนธรรม ไมวาจะเปนลูกคา  คูคา  ผูถือหุน  ผูลงทุน ชุมชน  
คูแขง  เจาหนี้  ลูกหนี้  และผูเกี่ยวของอื่นๆ  โดยจะดูแลใหมั่นใจไดวา ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายได
รับความคุมครองในสิทธิ ไดรับความเปนธรรม  และไดรับการปฏิบัติดวยดี โดยกําหนดแนว
ปฏิบัติอยางชัดเจนไวในคูมือจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติของบริษัท 

การเปดเผยขอมูลและความสัมพันธกับผูลงทุน 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหมีการเปดเผยขอมูลและขาวสารของบริษัท แกนักลง
ทุนอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา  เพื่อใหนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของไดใช ประกอบ
การตัดสินใจลงทุน  โดยจัดใหมีผูบริหารและเจาหนาที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับผูลงทุนสัมพันธเปน
ตัวแทนในการใหขอมูล และสื่อสารกับผูลงทุน และนักวิเคราะหตางๆ    ตลอดจนมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารโดยผานสื่อมวลชนเปนครั้งคราวดวย 
การแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท  
 คณะกรรมการชุดยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ประกอบดวย 



คาตอบแทนของกรรมการ และผูบริหาร  
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
 คาตอบแทนสําหรับกรรมการของบริษัทฯและฝายจัดการ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2546 ดังนี ้

หนวย : บาท
                  คาตอบแทนของ จํานวนคน คาตอบแทน ลักษณะคาตอบ
แทน 
 คณะกรรมการบริษัท   10     600,000 บาท คาตอบแทน
รายเดือน* 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 3    384,000 บาท คาตอบแทน
รายเดือน* 
 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 3      64,000 บาท เบ้ียประชุม* 
 คณะกรรมการสรรหา 3      64,000 บาท เบ้ียประชุม* 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 10        - 
    คณะกรรมการบริหาร 12  3,131,420 บาท              เงินเดือนและ
โบนัส 
    ฝายจัดการ 8  7,173,722 บาท  เงินเดือนและ
โบนัส  
 *คาตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ถือตามมติที่ประชุม   
สามัญผูถือหุน ป 2546 จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 

 

คาตอบแทนอื่น  ๆ      
 - ไมมี – 
(4) บุคลากร 
     -  จํานวนบุคคลากร 
 จํานวนพนักงานของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีจํานวนทั้งสิ้น  140  คน 
      - จํานวนพนักงานในสายงานหลัก 
                                     
                                           สายงานหลัก                                                  จํานวนพนักงาน 
                                         ฝายบัญชีและการเงิน                                               10   คน 
                                         ฝายขายและการตลาด                                                9   คน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาจางและเงินเดือน 
สวัสดิการตางตามกฎหมาย 
เงินรางวัลประจําป (พิจารณาตามความเหมาะสมและสภาพเศรษฐกิจ) 
เงินบําเหน็จ (พนักงานปฎิบัติงานไมนอยกวา 10 ปและออกจากงานโดยไมถูกไลออก) 
เงินทดแทนตางๆ เชน อุบัติเหตุเนื่องจากการทํางาน,คารักษาพยาบาลฯลฯ 

ยและมาตรการลงโทษ 
เตือนดวยวาจา 
เตือนเปนหนังสือ กรณีเตือนดวยวาจาไมไดผล 
พิจารณาลดหรืองดการใหเงินรางวัลประจําป 
พักงานโดยไมไดรับคาจาง 
เลิกจาง กรณีทําผิดขั้นรายแรง เชน ทุจริตตอหนาที่  กระทําการจงใจใหบริษัทไดรับความเสียหาย 

นโยบายพัฒนาพนักงาน 
บริษัทฯมีการคัดเลือกพนักงานอยางถี่ถวน เพื่อใหไดพนักงานที่มีความเหมาะสม สามารถรับผิดชอบและ
ปฎิบัติงานไดตรงกับลักษณะงานที่ไดรับมอบหมายไดดี 
บริษัทฯมีการอบรมพนักงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหพนักงานมีทักษะในการปฎิบัติงานเพิ่มขึ้น  
บริษัทฯมีการประเมินผลงานของพนักงานอยางเปนระบบและเปดเผย 
บริษัทฯมีการพิจารณาเลื่อนขั้นตามความเหมาะสมและจะพิจารณาจากพนักงานภายในองคการกอน 
บริษัทฯมีการพิจารณาผลตอบแทนตามผลงานอยางเปนธรรมและเปดเผย 

1. 
2.       
3. 
4. 
5. 
 
-  วินั
    1.    
    2.    
    3.    
    4.    

6. 
 
- 
1.                       

2. 
3. 
4. 
5. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.10  การควบคุมภายใน 
 

1. การใหความรูแกผูบริหารในฝายตางๆ เก่ียวกับหนาที่ที่ผูบริหารตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัท
และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ .ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. บริษัทกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักง านคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

3. บริษัทมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย และไดแจงใหผูบริหารทุกคนรับทราบวา
ผูบริหารไมควรซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 4/2545 เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน 2546 โดยมีกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย  คณะกรรมการไดประเมิ นแลววา บริษัทฯ มีระบบการควบคุม ภายในที่เพียง
พอและเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้ไดจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงและมีการประเมินการบริหาร
ความเสี่ยงอยางเปนระบบ พัฒนาปรับปรุงระเบียบปฏิบัติและวิธีการตรวจสอบโดยเสนอแนะแกไขกฎระเบียบตางๆ 
ของบริษัทใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งใหเปนไปตามหลักการของบรรษัทภิบาลที่ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.11 รายการระหวางกัน 
         ในป 2546 บริษัทฯ ไดซื้อที่ดินจากผูถือหุนรายใหญ คือ ซื้อจากสํานักงานทรัพยสินสวนพระองค ซึ่งถื
บริษัทฯอยูประมาณรอยละ 44     เปนที่ดินที่ถนน สามวา มีนบุรี เนื้อที่ 13-0-33 ไร หรือ 5,233 ตารางวา  ราคาตารางวา
ละประมาณ 8 ,400 บาท เปนเงิน 43,960,560 บาท (สี่สิบสามลานเกาแสนหกหมื่นหารอยหกสิบบาทถวน) 
รวมคิดเปน 2.23% ของทรัพยสินรวมของบริษัทฯ ซึ่งไดสรุปสารสนเทศรายงานใหตลาดหลักทรัพยทราบแลว 
 เกณฑการกําหนดราคาคือ ใชราคากลางของ บริษัทประเมินราคาไวเกอรส (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งประเม
ตารางวาละ 9,000 บาท เทียบกับราคาประเมินของทางราชการตารางวาละ 4,700 บาท ที่ประชุมมีมติใชราคาตารางวา
ละ 8,400 บาท เปนราคาซื้อขาย โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานไดพิจารณาใหความเห็นชอ
และเห็นวา เปนราคาที่ถูกต องเหมาะสม และเปนธรรมทั้งสองฝาย  บริษัทฯ ไดรับประโยชนสูงสุด สามารถนําไป
จัดสรรกอสรางบานขายไดทันที ทําใหบริษัทฯ มีโครงการจัดสรรเพิ่ม และจะมีกําไรเพิ่มขึ้นดวย 
 ผูบริหารและกรรมการที่มีสวนไดเสียในฐานะตัวแทนผูถือหุนใหญ มิไดมีสวนรวมในการลงม ติอน
ทํารายการดังกลาวแตอยางใด เพราะถือวาเปนรายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน ซึ่งตองมีความโปรงใสและตอง        
ระมัดระวังเปนพิเศษ 
 

อหุน

มูลคา

ินไว 
 

บ     
       

ุมัติให

หมายเหต:ุ บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ใน   
อที่ 13. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ข

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
(1) งบการเงิน : สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 3 ป ที่ผานมา 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญช ี
                ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2545  งบ

กําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถอืหุน  และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของแตละปของ บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน )  ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูก
ตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้  สวนขาพเจาเปนผู รับผิดชอบในการแสดงความเห็น
ตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 
  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซึ่งกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบ
รายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน  การประเมินความเหมาะสมของหลัก
การบัญชทีี่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ  ซึ่งผูบริหารเปนผู
จัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที ่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม  
ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา 

 

 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 

2545 ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน สดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ แตละปของ บริษัท สัมมากร 
จํากัด (มหาชน)  โดยถูกตองตามที่ควร ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
 
              รายชื่อผูสอบบัญชียอนหลัง 3 ป 

ป รายชื่อ บริษัท 
2546 นัชลี  บุญญะการกุล สํานักงานดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ 
2545 นัชลี  บุญญะการกุล สํานักงานดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ 
2544 ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล สํานักงานดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ 

 



 

 
           
(ข) 

 

ตารางสรุปงบการเงินเปรียบเทียบ  3  ป 
งบดุล 2546  2545                   2544  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ 
     

การเทียบเทาเงินสด 106,952,783 4.88% 16,971,612 0.87% 59,746,817 3.34
นในบริษัทยอย-รอตัดจําหนาย 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
คา สุทธ ิ 4,330,000 0.20% 1,721,100 0.08% 5,487,095 0.31%

าขายเงินลงทุน-สุทธิ 4,662,986 0.21% 4,662,986 0.23% 4,662,986 0.26%
ือ 1,154,898,182 52.75% 994,411,701 50.22% 976,051,075 54.64%

หมุนเวียนอื่น 22,417,055 1.02% 7,811,935 0.40% 9,861,010 0.55%
พยหมุนเวียน 
หมุนเวียน 

1,293,261,006 59.07% 1,025,579,334 51.80% 1,055,808,983 59.12%

นในบริษัทยอย-รอตัดจําหนาย 0 0.00% 0 0.00%                         0      0.00%
าขายเงินลงทุน-สุทธิ 18,651,944 0.85% 23,314,930 1.17% 27,977,916 1.57%
นในบริษัทรวมและอื่นๆ 0 0.00% 0 0.00% 124,000 0.01%
รพัฒนา 704,794,131 32.19% 786,817,043 39.73% 555,794,224 31.11%
และอุปกรณ-สุทธิ 172,472,163 7.88% 144,221,495 7.30% 146,294,483 8.19%
หมุนเวียนอื่น 

พยไมหมุนเวียน 
326,891 

896,245,129 
0.01% 

40.93% 
326,891 

954,680,359 
0.03% 

48.21% 
0 

 730,507,183 
0

40.90%
พย 2189,506,135 100.00% 1,980,259,693 100.00% 1,786,316,166 100.00%

     
นบัญชีและเงินกูยืมระยะสันจากสถาบันฯ 60,000,000 2.74% 53,997,754 2.72%                         0      0.00%
คา 15,326,255 0.70% 4,556,521 0.23% 2,606,057 0.15%

คาซื้อที่ดิน       77,288,264 3.53% 0 0.00% 23,549,800 1.32%

ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 50,000,000 2.28% 30,000,000 1.51% 45,000,000 2.52%
นเวียนอื่น  ๆ 73,192,126 3.34% 77,742,286 3.92% 90,339,201 5.10%

นหมุนเวียน 
หมุนเวียน 

275,806,645 12.60% 166,296,561 8.40% 161,495,058 9.00%

ารหนี้สินเงินบําเหน็จพนักงาน 28,188,004 1.29% 31,051,755 1.57% 28,718,395 1.61%
 303,157,768 13.85% 300,339,568 15.16% 168,772,480 9.45%

ทรัพย  
สดและราย  
ลงทุ  
หนี้การ  
หนี้ค  
คาคงเหล  
ทรัพย  
มสินทรั
ทรัพยไม

 

ลงทุ  
หนี้ค  
ลงทุ  
นรอกา  
น อาคาร  
ทรัพยไม
มสินทรั

 
 

มสินทรั  
สิน  
เบิกเกิ  
หนี้การ  

หนี้การ  

้ระยะยาวถ  
้สินหมุ  

มหนี้สิ
สินไม

 

ะมาณก  
้ระยะยาว  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งบกําไรขาดทุน 2546                       2545 2544 
ส้ินสุดเพียง วันที่ 31 ธันวาคม บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ 

รายไดจากการขาย 668,881,039 92.63% 364,342,035 85.74% 334,640,908 83.83% 
รายไดอ่ืน 53,185,575 7.37% 60,597,697 14.26% 64,533,636 16.17% 
รวมรายได 722,066,614 100.00% 424,939,732 100.00% 399,174,544 100.00% 
ตนทุนขาย 414,504,678 57.41% 174,913,660 41.16% 179,324,956 44.92% 
สวนไดเสียในขาดทุนสุทธิที่ยังไมไดแบง
ของบริษัทรวม 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

คาใชจายในการขายและบริหาร 94,688,822 22.84% 86,807,668 20.43% 83,149,265 20.83% 
ดอกเบี้ยจาย 11,404,516 1.58% 14,679,360 3.45% 18,858,174 4.72% 
รวมคาใชจาย 520,598,016 72.10% 276,463,688 65.05% 281,332,395 70.48% 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิกอนภาษีเงินได 201,468,598 27.90% 148,476,044 34.94% 117,842,149 29.52% 
ภาษีเงินได (46,686,689) -6.47% (47,234,468) -11.11% (44,553,673) -11.20% 
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ
กําไร(ขาดทุน)  สุทธิตอหุน (บาท) 
จํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญ 
(หุน) 

154,781,909 
0.34 

450,000,000 

21.44% 101,241,576 
0.23 

450,000,000 

23.82% 73,288,476 
0.16 

450,000,000 

18.36% 

 



 
 
 
 

 

 งบกระแสเงินสด 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2546 2545 2544

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   
าไรสุทธ ิ 154,781,909 101,241,576 73,288,476
ยการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน) 
จกรรมดําเนินงาน 

   

คาเสื่อมราคา 3,724,589 4,450,112 4,635,509
รายไดจากการรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุนตั้งพัก (1,044,953) (1,044,953) (1,044,953
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน (โอนกลับ) (842,061) (842,061) (842,061
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น - 108,267
กําไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (44,999) (495,160) (40,000
รายไดจากการรับรูคาตอบแทนสิทธิการเชาที่ยังไมถือเปน 
รายได 

(1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) 

าไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ 
ี้สินดําเนินงาน      

162,025,918 102,417,781 74,996,971

นทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง    
ลูกหนี้การคา (2,608,900) 3,765,995 (5,417,095
ลูกหนี้คาขายเงินลงทุน 6,550,000 6,550,000 6,550,000
สินคาคงเหลือและที่ดินรอการพัฒนา (108,552,615) (249,383,445) 15,527,162
รายไดคางรบั (731,873) 666,201 (386,045

 
กํ   
รา
กิ
      
     ) 
     ) 
      - 
     ) 
     
     
กํ
หน

 

สิ
      ) 
      
      
      ) 
     เงินมัดจําคาซื้อที่ดิน (12,036,000) - - 
     สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  ๆ (1,820,247) 1,382,874 509,339 
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    
     เจาหนี้การคา 10,769,734 1,950,464 522,004 
     เจาหนี้การคาซื้อที่ดิน 77,288,264 (23,549,800) 23,549,800 
     เงินมัดจํารับ (35,402,237) 16,684,151 (2,006,966) 
     ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 23,155,687 (22,212,874) 22,569,089 
     หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  ๆ 7,696,390 (7,068,192) 6,265,095 
     ประมาณการหนี้สินเงินบําเหน็จพนักงาน (2,863,751) 2,333,360 1,869,160 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 123,470,370 (166,463,485) (145,548,514) 



 
 
 
 

งบกระแสเงินสด(ตอ) 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2546 2545 2544

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   
     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น - 15,733 
     เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (8,354,645) (2,391,964) (1,309,484
     เงินสดรับจากการขายทีด่ิน 45,000 510,000 40,000
     เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น - (10,331
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (8,309,645) (1,876,562) (1,269,484
    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) 6,002,246 53,997,754 - 
     เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 53,570,600 161,567,088
     ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (30,752,400) (45,000,000) (75,050,000
     เงินปนผลจาย (54,000,000) (45,000,000) (45,000,000) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (25,179,554) 125,564,842 (115,050,000) 
    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธ ิ 89,981,171 (42,775,205) 28,229,030
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 16,971,612 59,746,817 31,517,787 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 106,952,783 16,971,612 59,746,817 
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- 
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อัตราสวนทางการเงิน 
 

อัตราสวนการเงิน 2546 2545 2544 
สภาพคลอง    
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 4.89 6.17 6.54 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.40 0.11 0.50 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.45 (1.01) (1.12) 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 160.33 107.51 130.65 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 2.24 3.39 2.75 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 0.36 0.18 0.20 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย(วัน) 1,000 2,027 1,800.00 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 27.04 38.39 12.70 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 13.31 7.47 28.34 
Cash cycle (วัน) 988.93 2,022.92 1,774.
ความสามารถในการทํากําไร    
อัตรากําไรขั้นตน   44.30% 64.52% 60.56% 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน   30.70% 42.10% 32.46% 
อัตรากําไรสุทธิ   21.43% 23.82% 18.36% 
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน   9.88% 6.91% 5.20% 
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน    
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 7.06 5.11% 4.10% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร 17.30% 10.60% 9.42% 

41 

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.33 0.21 0.22 
นโยบายการเงิน    
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.39 0.35 0.27 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา) 18.66 11.11 7.24 
อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม  28.50% 26.04% 21.16% 
อัตราสวนกําไร(ขาดทุน)ตอหุน(บาท) 0.34* 0.23* 0.16* 

* บริษัทฯจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไว จากหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 
 
 
 



(2)คํ
 

าอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
ในป2546 ภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นสงผลตอการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยรวมอยางมาก

ยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจประเภทบานจัดสรร ซึ่งสามารถวัดการเติบโตไดจากผลประกอบการของแตละ
ทที่ประกาศออกมา ปจจัย สําคัญที่สงผลใหมีการเติบโตอยางมาก คือกําลังซื้อที่อยูอาศัยของผูบริโภค
น   อันเปนผลมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูของสถาบันการเงินยังอยูในระดับต่ํา และมาตรการลดภาษี
าธรรมเนียมโอนของภาครัฐ ที่จะหมดอายุ ลงในป 2546 เปนตัวกระตุนดวย 

ผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2546 
ด 
ในป 2546 บริษัทฯมีรายไดจากการขายบานและทิ่ดิน จํานวน 668.88 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2545
 83.50  และรายไดดังกลาว คิดเปนรอยละ 92.60 ของรายไดรวม ซึ่งมีจํานวน 722.06 ลานบาท
ับป 2545 ซึ่งมีรายไดรวม 424.93 ลานบาท 

บริษัทฯมีตนทุนขายในป 2546 จํานวน 414.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 59.70 ของรายไดจากการ
เปรียบเทียบกับป 2545 ซึ่งมีตนทุนขายจํานวน 174.91 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.14 ของรายไดจาก
าย  ตนทุนขายเพิ่มขึ้นรอ ยละ 14.56 สวนคาใชจายในการขายและบริหารในป 2546 มีจํานวน 94.68

 หรือคิดเปนรอยละ 13.11 ของรายไดรวม เทียบกับป 2545 ซึ่งมีจํานวน 86.87 ลานบาท หรือรอย
 20.64 ของรายไดรวม  คาใชจายในการขายและบริหารมีอัตราลดลงรอยละ 7.64  บริษัทฯมีดอกเบี้ยจาย

 2546 จํานวน 11.40 ลานบาท ลดลงจากป 2545 จํานวน 3.28 ลานบาท 

บริษัทฯมีกําไรสุทธิในป 2546 จํานวน 154.78 ลานบาท คิดเปน กําไรสุทธิตอหุน * เทากับ 0.34
เทียบกับป 2545 ซึ่งมีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.23  กําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการรับรูรายได
ายบานและที่ดินเพิ่มขึ้นรอยละ 83.50 และคาใชจายในการขายและบริหารลดลงรอยละ 7.64  แมวา
นขายจะมีสัดสวนที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 14.56  
ฐานะทางการเงิน 

ัพย 

นขาย คาใชจายในการขาย และดอกเบี้ยจาย 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น จํานวน 2,189.50 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
545 เทา กับ 209.25 ลานบาท แบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน 1,293.26 ลานบาท คิดเปนรอยละ 59.07ของ
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* บริษัทฯจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไว จากหุนละ10 บาท เปนมูลคาหุนละ1 บาท เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 

 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2646 บริษัทฯมีหนี้สินทั้งสิน 624.15 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2545 จํานวน
108.45 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 21.03  แบงออกเปนหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 275.80 ลานบาท เปน
หนี้สินระยะยาวและหนี้สินอื่นๆ จํานวน 348.34 ลานบาท  
 การเพิ่มขึ้นของหนี้สินสวนใหญมากจากการกูยืมเพื่อใชในการซื้อที่ดินเตรียมวางโครงการและ
เปดขาย ในในป 2547 และ 2548 

 บริษัทฯมีสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2546 จํานวน 1,565.35 ลานบาท เทียบกับป 2545 ซึ่งมีสวน
ของผูถือหุน จํานวน 1,464.57 ลานบาท เพิ่มขึ้น 100.78 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 7.02 

 บริษัทฯมีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 123.47 ลานบาท สวนกิจ กรรมลง
ทุน บริษัทฯใชไป จํานวน 8.34 ลานบาท  
 สวนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทฯใชไป จํานวน 25.18 ลานบาท รวมแลวในป 
2546 บริษัทฯมีเงินสดเพิ่มขึ้น 89.98 ลานบาท และมีเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2546 จํานวน
16.97 ลานบาท รวมมีเงินสดทั้งสิ้น 106.95 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 
 
 (ค)อัตราสวนการเงินที่สําคัญ 

 บริษัทฯมีอัตราสวนสภาพคลอง ในป 2646 เทากับ 4.69 เทา  ลดลงจากป 2545 ที่มีอัตรา 6.17 เทา
ทั้งนี้เปนผลจากมีการกูยืมระยะสั้นเพื่อการซื้อที่ดิน และใชจายในการพัฒนาเพิ่ม ขึ้น แตจากตัวเลขดัง
กลาวแสดงถึงบริษัทฯ ยังมีสภาพคลองอยูในระดับที่ดี 

 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ในป 2546 เทากับ 0.39 เทา เพิ่มขึ้นจากป 2545 ที่
มีสัดสวนอยูที0่.35 เทา ทั้งนี้เพราะบริษัทฯ มีก ารซื้อที่ดินเพื่อขยายโครงการเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดีอัตรา

หนี้สิน 

สวนของผูถือหุน 

กระแสเงินสด 

อัตราสวนสภาพคลอง 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม เทากับรอยละ 21.43 มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมเทากับ    ร
และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเทากับ รอยละ9.88 แสดงถึงความสามารถในการทํากําไรและผลตอบ

แทนการลงทุนของบริษัทฯอยูในระดับที่ดี 

บริ อยละ 
7.06  

 



2.13 ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 
ช่ือบริษัท : บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 
ที่ตั้ง :  เลขที่ 195 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 

 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 

 โทรศัพท (66) 0 2255-5740-50 
 โทรสาร (66) 0 2255-2806 
 E-mail : contact@sammakorn.co.th 
 Website : www.sammakorn.co.th 

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

ทุนจดทะเบียน : 530 ลานบาท 

ทุนชําระแลว :  450 ลานบาท 

จํานวนหุนที่ออกจําหนาย :  หุนสามัญ 450,000,000 หุน 

มูลคาที่ตราไว : หุนละ 1 บาท 

ผูสอบบัญชี : 
 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด 
 โดย นางนัชลี  บุญญะการกุล  
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ  
 นางสาวชนาวรรณ  อนุรัตนนดี  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440 
 เลขที่ 183 อาคารรัจนาการ ชั้น 25 ถนนสาทรใต  
 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 โทรศัพท (66) 0 2676-5700  
 โทรสาร (66) 0 2676-5757-8 

นายทะเบียนบริษัท : 
 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4, 6-7  
 เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
 โทรศัพท  (66) 0 2359-1200-01 
 โทรสาร  (66) 0 2359-1259 

สถาบันการเงิน : 
1. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

            2.     ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จํากัด (มหาชน) 
 



สวนที่ 3 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความ
ระม ระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี 
ขาพ าขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง ครบถวน ไมเปน เท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูล
ที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ขาพเจาขอรับรองวา  

(1)    งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกต งครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงิน สดของบริษัทแลว 
 (2)        ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวา 
บริษ ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว 
รวม ั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 
 (3)   ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแล
ใหม ารปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในตอ คณะ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคั ญของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของ
บริษ  
    ในการนี้  เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่
เปน ดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวที เปนผูลงลายมือชื่อ กํากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ  นางประภาศรี ลาภเวที     กํากับไว      ขาพเจาจะถือวาไมใช
ขอม ที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว” 
                              ชื่อ                   ตําแหนง                                   ลายมือชื่อ 

 
1.  นายกวี  อังศวานนท          ประธานกรรมการบริหาร         
 
2.  นายพิพิธ  พิชัยศรทัต                     กรรมการบริหาร 

 
      . นายสมศักดิ์   เขมะรังษี                    กรรมการบริหาร     
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นางประภาศรี  ลาภเวที       ผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน  

 
 
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความ

ดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปน
ําใหผูอื่นสําคัญผดิ หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

  ในการนี้  เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตอง
นชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวที เปนผูลงลายมือชื่อ กํากับเอกสารนี้ไวทุก
วย หากเอกสารใดไมมีลา ยมือชื่อของ  นางประภาศรี ลาภเวที     กํากับไว      ขาพเจาจะถือวาไมใชขอ
าพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว” 

 
ชื่อ                ตําแหนง                                           ลายมือชื่อ 

 
                  พลเรือตรี หมอมหลวงอัศนี  ปราโมช         ประธานกรรมการ       

               ชื่อผูรับมอบอํานาจ               ตําแหนง                                             ลายมือชื่อ 
 

          นางประภาศรี  ลาภเวที                ผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน  

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความ
ดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปน
ําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

  ในการนี้  เพื่อเปนหลั กฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตอง
นชุดเดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวที เปนผูลงลายมือชื่อ กํากับเอกสารนี้ไวทุก
วย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ  นางประภาศรี ลาภเวที     กํากับไว      ขาพเจาจะถือวา ไมใชขอ
าพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว” 
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   นายพารณ  อิศรเสนา ณ  อยุธยา              กรรมการ  
 
 
                              ชื่อผูร ับมอบอํานาจ                ตําแหนง                                   ลายมือชื่อ  
                 

             นางประภาศรี  ลาภเวที             ผูจ ัดการฝายงบประมาณและแผนงาน  
 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการข อมูลประจําป ฉบ ับนี้แล วและดวยความระมัดระวัง
ในฐานะกรรมการบริษ ัท  ขาพเจาไม ม ีเหตุอ ันควรสงสัยวาข อม ูลดังกลาวไมถ ูกต องครบถวน  เป นเท ็จ ทําใหผ ูอ ื่น
ส ําค ัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรต องแจงในสาระส ําค ัญ 
  ในการนี้  เพ ื่อเป นหลักฐานวาเอกสารท ั้งหมดเป นเอกสารที่ข าพเจาไดรับรองความถูกตองที่
เป นชุดเด ียวกัน  ขาพเจาไดมอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวที เป นผูลงลายมือชื่อ กํากับเอกสารนี้ไวท ุกหนา
ดวย หากเอกสารใดไม ม ีลายมือชื่อของ  นางประภาศรี ลาภเวท ี     กํากับไว      ขา พเจาจะถือวาไมใชข อมูลท ี่
ข าพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว” 

 
ชื่อ                   ตําแหนง                                  ลายมือชื่อ  

 
                              นายพงส สารสิน                                         กรรมการ    
 
 
                              ชื่อผูร ับมอบอํานาจ                   ตําแหนง                                   ลายมือชื่อ  
                 

             นางประภาศรี  ลาภเวที             ผูจ ัดการฝายงบประมาณและแผนงาน  
 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการข อมูลประจําป ฉบับนี้แล วและดวยความระมัดระวัง
ในฐานะกรรมการบริษ ัท  ขาพเจาไม ม ีเหตุอ ันควรสงสัยวาข อม ูลดังกลาวไมถ ูกต องครบถวน  เป นเท ็จ ทําใหผ ูอ ื่น
ส ําค ัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรต องแจงในสาระส ําค ัญ 
  ในการนี้  เพ ื่อเป นหลักฐานวาเอกสารท ั้งหมดเป นเอกสารท ี่ข าพเจาไดรับ รองความถูกตองท ี่
เป นชุดเด ียวกัน  ขาพเจาไดมอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวที เป นผูลงลายมือชื่อ กํากับเอกสารนี้ไวท ุกหนา

 
 
 



 

ชื่อ                ตําแหนง                                      ลายมือชื่อ  
 
                           ดร. อภิช ัย  จันทรเสน                          กรรมการอิสระ  
 
 

               ชื่อผูร ับมอบอํานาจ               ตําแหนง                                       ลายมือชื่อ  
                 

           นางประภาศรี  ลาภเวที             ผูจ ัดการฝายงบประมาณและแผนงาน  
 
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ฉบับนี้แล วและดวยความ

ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษ ัท  ขาพเจาไมม ีเหตุอ ันควรสงสัยวาข อมูลดังกลาวไมถ ูกต องครบถวน  เป น
เท ็จ ทําใหผูอ ื่นส ําค ัญผิด หรือขาดขอมูลท ี่ควรตองแจงในสาระส ําค ัญ 
  ในการนี้  เพื่อเป นหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเป นเอกสารที่ข าพเจาไดรับรองความถูกตอง
ที่เป นชุดเด ียวกัน  ขาพเจาไดมอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวท ี เป นผูลงลายมือชื่อ กํา กับเอกสารนี้ไวท ุก
หนาดวย หากเอกสารใดไม ม ีลายมือชื่อของ  นางประภาศรี ลาภเวที     กํากับไว      ขาพเจาจะถือวาไมใชข อ
มูลที่ข าพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว” 

 
ชื่อ                ตําแหนง                                      ลายมือชื่อ  

 
                         นายไกรทิพย  ไกรฤกษ                    กรรมการอิสระ  
 
 

               ชื่อผูร ับมอบอํานาจ               ตําแหนง                                        ลายมือชื่อ  
                 

          นางประภาศรี  ลาภเวที             ผูจ ัดการฝายงบประมาณและแผนงาน  
 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ฉบับนี้แล วและดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษ ัท  ขาพเจาไมม ีเหตุอ ันควรสงสัยวาข อมูลดังกลาวไมถ ูกต องครบถวน  เป น

 
เท ็จ ทําใหผูอ ื่นส ําค ัญผิด หรือขาดขอมูลท ี่ควรตองแจงในสาระส ําค ัญ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ                ตําแหนง                                         ลายมือชื่อ 

                   
                    พันตํารวจเอก  ชินภัทร  สารสิน                  กรรมการอิสระ 

             
               ชื่อผูรับมอบอํานาจ               ตําแหนง                                           ลายมือชื่อ 

                 
         นางประภาศรี  ลาภเวที             ผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน 

ลายมือช่ือของ  นางประภาศรี ลาภเวที    กํากับไว      ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว” 

 

 

 
 
 
 



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติตามหนาท่ี และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทฯ ที่สําคัญไดแก การกํากับดูแลและสอบทานใหงบการเงินของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ    มีการปฏิบัติงานใหเ ปนไปตาม     แผนงาน 
นโยบาย ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 
กฎหมาย และระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดมีการสอบทานใหบริษัทฯ มีระบบ การควบคุมภาย
ในที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ คัดเลือกและเสนอแตงตั้ งผูสอบบัญชี รวมทั้งงานอื่น ๆ ตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานกระบวนการจัดทํา และการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินประจําป 2546 รวมทั้งไดสอบถามและรับฟงคําช้ีแจงจากผูสอบบัญชีจนเปนท่ี พอใจ
แลว  มีความเห็นวางบการเงินดังกล าวถูกตองตามควร และไดจัดทําตามมาตรฐานการบัญชี  ที่กําหนด
ในพระราชบัญญัติการบัญชีและประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เปนที่เชื่อถือไดแกผูถือหุน นักลงทุน และ           ผูที่เกี่ยวของท่ัวไป  
 ในดานการควบคุมภายใน     คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุม ภาย
ในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้ไดจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงและมีการ
ประเมินการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ   พัฒนาปรับปรุงระเบียบปฏิบัติและวิธีการตรวจสอบ  
โดยเสนอแนะแกไขกฎระเบียบตาง ๆ ของบริษัทใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งใหเปนไปตามหลักการของบรรษัทภิบาลทีดี 
 ในป 2547 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  ใหความเห็นชอบแตงตั้ง นาง
สาวนัชลี  บุญญะการกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126  และ/หรือนางสาวธนวรรณ        อนุรัตน
บดี   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต    เลขที่ 3440    แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด       เปนผู
สอบบัญชีอีก 1 ป    โดยคณะกรรมการฯ จะนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติตอไป 
 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
(นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   วันที่  19  กุมภาพันธ  2547 

 


