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สวนท่ี 1 
ขอมูลสรุปบริษัท  

 
       บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทฯท่ีดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเก่ียวกับบานจัด
สรร โดยการซ้ือท่ีดินแปลงใหญมาวางผังแบงแปลงยอย จัดทําสาธารณูปโภคตามเกณฑของกฎหมายจัดสรร  
แลวนํามาสรางบานขายพรอมท่ีดินในระดับรา คาที่เหมาะสมกับความตองการของตลาดกลุมเปาหมาย  คือ ผูมี
รายไดระดับปานกลางจนถึงระดับค อนขางสูง 

 ป 2548 บริษัทฯมี โครงการบานจัดสรรอยู 7 โครงการ เปนโครงการสรางบานเดี่ยวขายพรอมที่ดิน 
ระดับราคาขายแตกตางกันไปตามสถานที่ต้ัง  คือ โครงการสัมมากรบางกะป และโครงการสัมมากรนครอินทร
เปนโครงการที่ขายบานพรอมที่ดินในราคาคอนขางสูง ต้ังแต 5 ลานบาทขึ้นไป    สวนที่เหลืออีก 5 โครงการ 
คือ โครงการ สัมมากรมีนบุรี  1, โครงการสัมมากรมีนบุรี  2, โครงการสัมมากรนิมิตใหม , โครงการสัมมากร 
รังสิต  คลอง 2 และโครงการ สัมมากร รังสิต คลอง  7  เปนโครงการที่ขายบานพรอมที่ดินใน ระดับราคาปาน
กลาง คือ   ราคาขายตั้งแต 2 ถึง 5 ลานบาท  และมีโครงการใหมอยูระหวางเตรียมการเพ่ือเปดตัวตนป 2549 อีก
1 โครงการ                                  

 ในป 2548  โครงการบานจัดสรรของบริษัทฯไดรับการตอบ สนองจากลูกคาคอนขางดี และเช่ือวาในป 
2549  ธุรกิจจะสามารถเจริญเติบโตอยางตอเน่ืองไดตอไป ตามการขยายตัวของตลาด  

 โครงสรางรายไดในป 2548 บริษัทฯมีรายไดจากการขายบานและท่ีดินจํานวน 648.46 ลานบาท
คิดเปนสัดสวนรอยละ 88.50 ของรายไดรวม และมีรายได จากการขายนํ้ามัน จากการบริการและรายไดอ่ืน 
จํานวน 84.23 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.50 ของรายไดรวม เทียบกับป 2547 บริษัทฯมีรายไดจากการ
ขายบานและท่ีดิน จํานวน 558.52 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 89.79  ของรายไดรวม และมีรายไดจากการขาย  
นํ้ามัน จากการบริการและรายไดอ่ืน จํานวน  63.54   ลานบาท    คิดเปนสัดสวน รอยละ 10.21  ของรายไดรวม

ผลการดําเนินงานในป 2548  บริษัทฯมีรายไดรวมท้ังส้ิน 732.69 ลานบาท   มีกําไรสุทธิ  77.49  ลาน
บาท   กําไรสุทธิตอหุน   0.17  บาท มีสินทรัพยรวม 2,246.83  ลานบาท   หน้ีสินรวม  646.03  ลานบาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 2 
บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 

 
บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญเลขท่ี 195 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 ปจจัยความเส่ียง  
ในป 2548 แมเศรษฐกิจของประเทศจะประสบปญหามากมาย  แตภาวะเศรษฐกิจโดยรวมก็ยังมีอัตรา

การเติบโตไดดีพอสมควร ประมาณรอยละ 4.5  สําหรับธุรกิจบานจัดสรรอัตราการเติบโตเริ่มชะลอตัวลงบาง 
ท้ังน้ีเพราะการ     แขงขันในธุรกิจมีคอนขางสูง  เม่ือเศ รษฐกิจเติบโตความตองการเงินลงทุนจะมากข้ึน ทําให
อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน  และราคานํ้ามันท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมากในปน้ี มีผลใหตนทุนสินคาทุกชนิด
เพ่ิมข้ึน สินคามีราคาแพงขึ้น อัตราเงินเฟอขยายตัวสูงข้ึนอยางรวดเร็ว เฉล่ียท้ังปประมาณรอยละ 5 

 ในป 2549 ธุรกิจบานจัดสรรของบริษัทฯยังมีความเส่ียงคอนขางสูง ท้ังน้ีข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ มาก
มายท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีอาจเปล่ียนแปลงไดเสมอ รวมท้ังปจจัยจากภายในองคกร และ
ปจจัยภายนอกท่ีบริษัทฯไมสามารถควบคุมได แตบริษัทฯไดมีการวิเคราะหและติดตา มความเส่ียงตางๆ โดย
มีมาตรการติดตามดูแลความเส่ียงและมาตรการเตือนภัยลวงหนาท่ีเหมาะสม เพ่ือระมัดระวังผลกระทบมิใหมี
ความรุนแรง ซ่ึงเช่ือวาจะทําใหธุรกิจของบริษัทฯสามารถเติบโตอยางยั่งยืนและม่ันคงตอไปได  
(1) ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ  

(ก) ความเส่ียงเก่ียวกับการแขงขัน 
  ธุรกิจจัดสรรบานและท่ีดินเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันกันสูงมาก ในภาวะท่ีเศรษฐกิจดี ก็จะมีผู
ประกอบการเขามาในธุรกิจมากราย ปริมาณการกอสรางบานและอุปทานของบานจะทวีจํานวนข้ึนอยางรวด
เร็ว เม่ือปริมาณบานมีมากเกินกวาความตองการ และเศรษฐกิจเร่ิมช ะลอตัวลง เชน ปจจุบันผูจัดสรรก็จะแขง
ขันกันลดราคาลงเพื่อเรงการขายใหไดตามเปาหมาย การแขงขันจะย่ิงรุนแรงขึ้น ทําใหกําไรข้ันตนมีแนวโนม
ลดลง 
 ทางแกไข คือ ติดตามภาวะตลาดบานจัดสรรและทิศทางเศรษฐกิจอยางใกลชิด ในกรณีท่ีมีการแขงขัน
สูง และปริมาณบานพรอมอยู ในตลาดเหลือมาก บริษัทฯจะสรางบานตามการจอง ตามความตองการของผูซ้ือ
โดยเนนสรางบานคุณภาพ ควบคุมตนทุน และใหความสําคัญดานบริการเปนพิเศษ เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจให
แกลูกคา และจะไมสรางบานพรอมอยูเหลือไวจํานวนมาก เพราะจะเปนภาระในการใชเงินกูยืมเพ่ิม ข้ึน ย่ิงกา
ขายลาชาจะทําใหเสียดอกเบ้ียมาก กําไรจะลดลง  
 
(2) ความเส่ียงทางดานการกอสราง  

   ความเส่ียงเก่ียวกับการขาดแคลนวัสดุและแรงงานในการกอสราง  
 ระบบการกอสรางบานในปจจุบันยังเปนระบบที่ใชแรงงานจํานวนมาก การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
กอใหเกิดปญหาขาดแคล นแรงงานโดยเฉพาะแรงงานฝมือดีย่ิงหายากข้ึนจึงทําใหคาจางแรงงานและคาจาง
เหมากอสรางมีราคาเพ่ิมข้ึน นอกจากตนทุนจะเพ่ิมสูงข้ึนแลวยังมีปญหาเร่ืองการกอสรางลาชาอีกดวย  

 



(3) ความเส่ียงทางดานการเงิน จากอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน  
  ในปท่ีผานมาดอกเบี้ยเงินกูยืมโดยเฉล่ีย ยังมีอัตราคอนขางต่ํา แตชวงคร่ึงหลังของป อัตราดอกเบี้ยเร่ิม
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนและมีแนวโนมวาในป 2549 อัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวสูงข้ึนอีกประมาณรอยละ 2 อัตราดอก เบี้ยท
เพ่ิมสูงข้ึน  จะมีผลใหภาระคาใชจายเพ่ิมมากข้ึนมีผลใหกําไรของบริษัทฯลดลงและประการสําคัญอัตรา  ดอกเบ้ีย
ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนมีผลตอกําลังซ้ือบานของประชาชน ย่ิงดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนมากเพียงใดกําลังซ้ือบานก็จะลดลงมากเพียงน้ัน 
เพราะอัตรา  ดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึน 1 เปอรเซ็นตทุกยอดเงินกู 1ลานบาท  ผูซ้ือบานจะตองจายดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน 500 
600 บาท ตอเดือนหรือผอนชําระเพ่ิมข้ึนจากยอดผอนชําระปกติประมาณรอยละ 6  
 การปองกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพ่ิมข้ึน คือ ควรระมัดระวังเร่ืองการกูยืม ไมขยายการลง
ทุนมากเกินไป เพ่ือลดปญหาภาระเงินกูและดอกเบ้ียจาย สวนเร่ืองกําลังซ้ือของลูกคาท่ีลดลงจากอัตรา   ดอกเบ้ียท่ี
เพ่ิมข้ึน ก็แกไขโดยการลดขนาดแปลงที่ดิน และลดขนาดเนื้อท่ีบานใหเล็กลง เพ่ือใหราคาขายอยูในอัตราท่ีเหมาะ
สมกับกําลังซ้ือของลูกคา  
 
(4) ความเส่ียงจากวัสดุ ข้ึนราคา 
  มีปจจัยหลายอยางท่ีเปนตนเหตุใหราคาวัสดุปรับตัวสูงข้ึน เชน การปรับเพ่ิมข้ึนของราคานํ้ามัน  จะมีผล
ให คาขนสงและตนทุนสินคาเพ่ิมข้ึน สวนภาวะขาดแคลนเหล็กก็จะทําใหราคาเหล็กท่ีใชในการกอสรางเพ่ิมข้ึน 
เม่ือตนทุนสูงข้ึน ถาบริษัทฯไมสามารถปรั บราคาขายใหสอดคลองกับตนทุนท่ีเพ่ิมได ความเส่ียงก็คือ กําไรจะลด
ลง 
 ทางแกไข คือ มีการทําสัญญาซ้ือขายวัสดุลวงหนา โดยคํานวณปริมาณท่ีจะใชท้ังปและทําขอตกลงไว
กอน หากเกิดปญหาวัสดุปรับข้ึนราคา บริษัทฯก็จะไดรับผลกระทบนอย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ี

 
 
 



2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
(1) ประวัติความเปนมา  

 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทบานจัดสรรเพ่ือการ
อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เปนบานเด่ียวพรอมท่ีดิน จัดสรรเพ่ือขายแกผูมีรายได
ระดับปานกลาง โดยเร่ิมโครงกา รจัดสรรมาตั้งแตป 2517 ปจจุบันมีโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 7
โครงการดวยกัน และมีโครงการใหมอยูระหวางเตรียมการเพ่ือเปดตัวตนป 2549 อีก 1 โครงการ 
  
 (2) การประกอบธุรกิจ  

(ก) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯจะมุงเนนการสรางบ านจัดสรรเปนชุมชนขนาดกลางมี
จํานวนตั้งแต 200 หลังคาเรือนข้ึนไปจนถึง 500 หลังคาเรือน  ซ่ึงปจจุบันโครงการดังกลาว มีอยู 6 โครง
การ คือ สัมมากรรังสิต คลอง 2 ,สัมมากรรังสิต คลอง 7, สัมมากรนิมิตใหม , สัมมากรมีนบุรีโครงการ 1,
สัมมากรมีนบุรีโครงการ 2 และสัมมากรนครอินทร สวนโครงการที่เปนชุมชนขนาดใหญมีจํานวนผูอยู
อาศัยมากกวา 3,000 หลังคาเรือน มีอยู  1 โครงการ คือ สัมมากรบางกะป  

(ข) นโยบายการดําเนินธุรกิจ  
• บริษัทฯมีนโยบายการดําเนินธุรกิจเพ่ือการอยูอาศัยในลักษณะบานจัดสรร โดยมีลูกคากลุม

เปาหมาย คือ ผูมีรายได ระดับปานกลางที่มีความสามารถซ้ือบานและท่ีดินในระดับราคา 2 - 8 ลานบาท 
ข้ึนอยูกับทําเล สถาน ท่ีต้ัง และสภาพแวดลอมของโครงการเปนสําคัญ  

• แตละโครงการมีแบบบานใหลูกคาเลือกไมนอยกวา 4 - 5 แบบ โดยบริษัทฯจะสรางบานตาม
ความตองการของลูกคา มีท้ังบานท่ีสรา งตามการจอง บานสรางกอนขาย และบานท่ีสรางเสร็จพรอมขาย 
เพ่ือใหลูกคาไดเลือกสรรตามความเหมาะสมและตามความตองการ บานแตละหลังใชเวลาในการกอสราง
ประมาณ 6 - 10 เดือน  
 • บริษัทฯมีนโยบายสรางบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชน จังหวัด
นนทบุรี และปทุ มธานี ในทําเลท่ีดีมีศักยภาพ สาธารณูปโภคพรอม การคมนาคมสะดวก เพ่ือตอบสนอง
ความตองการท่ีอยูอาศัยของผูบริโภค โดยเฉพาะในป 2549 จะมีการพัฒนาโครงการใหมและขยายโครง
การเดิม เพ่ือให  กิจการของบริษัทฯมีการเจริญเติบโตตอเน่ืองอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังจะมีการ
พิจารณาโครงการเสริม เพ่ือเพ่ิมรายไดประเภทคาเชาใหมากข้ึนดวย   
 • คุณภาพและมาตรฐานของบาน บริษัทฯถือเปนเร่ืองสําคัญท่ีจะตองใหความเอาใจใสดูแลเปน
พิเศษ นอกเหนือจากการดูแลสภาพแวดลอมโครงการ และงานบริการหลังการขาย เพ่ือสรางความพึงพอ

 



• บริษัทฯมีเปาหมายท่ีจะพัฒนากิจการของบริษัทฯใหเจริญเติบโตอยางย่ังยืนและม่ันคง โดยใหผล
ตอบแทนในอัตราท่ีเหมาะสมแกผูถือหุนและผูเกี่ยวของทุกฝาย จึงไดมีแผนการพัฒนาองคกร พัฒนา
บุคลากร และพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง โดยเนนคุณภาพสินคาดวยการเพ่ิมประสิ ทธิภาพของกระบวน
การผลิต และจะตองผลิตสินคาท่ีตรงตามความตองการของตลาดโดยมีตนทุนตํ่า และสามารถแขงขันไดดี  

 
การพัฒนาองคกร   

 องคกรตองมีการปรับปรุงและพัฒนาตลอดเวลา ตองมีกระบวนการเรียนรูและปรับตัวใหทันยุคทัน
สมัย และทันกระแสของการเปลี่ยนแปลง ประการสําคัญต องเปนองคกรท่ีมีเปาหมายชัดเจน พนักงานทุก
คนมีความเขาใจและพรอมปฏิบัติเพ่ือความสําเร็จขององคกร สวนการวัดประสิทธิภาพและความสําเร็จของ 
องคกร   ก็มีเคร่ืองมือบริหารสมัยใหมท่ีเปนหลักประกันคุณภาพไดเปนอยางดี เชน ระบบ   ISO และ
BALANCE SCORECARD เปนตน 
  
 การพัฒนาบุคลากร  
 ทรัพยากรบุคคล เปนปจจัยอันสําคัญอยางย่ิงตอความสําเร็จขององคกร บริษัทฯใหความสําคัญใน
การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีศักยภาพสูงเปนพิเศษ เพราะผลงานท่ีดีมีคุณภาพจะชวย
ลดตนทุนการผลิต ลดคาใชจาย และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขั นใหสูงข้ึน   
 บริษัทฯมีเปาหมายในการพัฒนาความรูและเพ่ิมพูนความเขาใจของพนักงาน เพ่ือพนักงานสามารถ
กําหนดเปาหมายในการทํางานใหมีความสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายรวมขององคกร และหนวยงาน
ก็สามารถประเมินศักยภาพของพนักงานแตละคนได  
 การจะมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภ าพจําเปนจะตองมีโครงการฝกอบรมและพัฒนาบุคคลากรอยางตอ
เน่ืองเหมาะสม เพ่ือใหบุคลากรเปนผูท่ีมีความรู มีความเขาใจ มีคุณธรรม มีความสามารถ และมีความรับ   
ผิดชอบในการปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีของตน ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญในการผลักดันใหกิจการของ
บริษัทฯมีความเจริญกาวหนาไดทันกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความตองการของผู
บริโภคในโลกของการแขงขันไดอยางม่ันคง  
 
 (3) โครงสรางรายได  

โครงสรางรายได ประกอบดวยรายไดการขายบานและท่ีดิน เปนหลักในป 2548  มีสัดสวนรอยละ
88.50 ของรายไดรวม  นอกจากน้ันก็มีรายไดจ ากการจําหนายนํ้ามัน รายไดจากการบริการและรายไดอ่ืน    
โครงสรางรายไดในรอบ 3 ป ท่ีผานมาจะเปนดังน้ี  

 
 



โครงสรางรายไดเปรียบเ ทียบ 3 ป 
ประเภทรายได  2548 2547 2546 
หนวย : ลานบาท รายได สัดสวน รายได สัดสวน รายได สัดสวน 
การขายบานและท่ีดิน  648.46 88.50% 558.52 89.79% 668.88 92.65% 
การบริการ 19.50 2.66% 19.14 3.08% 17.56 2.43% 
การจําหนายนํ้ามัน  38.43 5.25% 29.64 4.76% 25.35 3.50% 
รายไดอ่ืนๆ 26.30 3.59% 14.76 2.37% 10.27 1.42% 
รวมรายได  732.69 100% 622.06 100% 722.06 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ  
(1) ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ  

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ  
(ลักษณะผลิตภัณฑไดแยกเปนแตละโครงการและไดแสดงรวมไวในเอกสารประกอบแนบทาย หมายเลข 3)

(ข) ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอโอกาสและขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ  
บริษัทฯ ไดรับการรับ รองมาตรฐาน  ISO 9001:2000 ในเร่ืองการบริหารงานกอสราง และการ

บริหารงานขาย ซ่ึงแสดงถึงความมีมาตรฐานในการดําเนินงานและความมีประสิทธิภาพของบุคลากร ในการ
ดําเนินธุรกิจ 

• บานจัดสรรตองมีเงินทุนเพ่ือซ้ือท่ีดินทําโครงการตลอดเวลา ท่ีดินบางทําเลอาจติด ขอบัญญัติ
ของกรุงเทพมหานคร  กฎหมายผังเมือง  กฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดลอม  กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค
บริษัทฯจึง มีเจาหนาท่ีทําการศึกษาและติดตามอยางใกลชิด เพ่ือปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดและเสียหาย
จากกฎหมายและขอบังคับตางๆ    ซ่ึงเปนขอจํากัดในการดําเนินธุรกิจ  

 
(2) การตลาดและภาวะการแขงขัน   
ในป 2548 เปนปท่ีกําลังซ้ือคอนขางชะลอตัวลง สาเหตุสําคัญเพราะแนวโนมการปรับอัตราดอกเบี้ยมี

ผลตอการตัดสินใจซ้ือท่ีอยูอาศัยของผูบริโภคคอนขางสูง นอกจากน้ีราคาวัสดุกอสรางท่ีปรับตัวสูงข้ึนก็สง
ผลกระทบใหตนทุนและราคาบานสู งข้ึนดวย ปจจัยตางๆ เหลาน้ีทําใหกําลังซ้ือลดลง น่ันคือผูบริโภค
สามารถซ้ือบานไดนอยลง หรือหลังเล็กลง โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 2 และ 3 การตัดสินใจของผูบริโภคได
ชะลอตัวลงอยางเห็นไดชัด แตเม่ือถึงไตรมาสที่ 4 ผูซ้ือเห็นวาถารอตอไปราคาตนทุนบานรุนใหมจะเพ่ิ มข้ึน
และถาตัดสินใจชาก็ตองผอนบานในอัตราดอกเบี้ยท่ีสูงข้ึนอีกดวย ดังน้ันผูบริโภคจึงไดตัดสินใจซ้ือ และเรง
โอนบานในไตรมาสที่ 4 มากเปนพิเศษ 

 
(ก) นโยบายและลักษณะตลาดของผลิตภัณฑ  

นโยบายการตลาด  
• บริษัทฯมีโครงการท่ีอยูระหวางการพัฒนาท้ังส้ิน 7 โครงกา ร คือ โครงการสัมมากรบางกะป

โครงการสัมมากรมีนบุรี 1, โครงการสัมมากรมีนบุรี 2, โครงการสัมมากรนิมิตใหม , โครงการสัมมากรรังสิต
คลอง 2 ,     โครงการสัมมากรรังสิต คลอง 7 ,โครงการสัมมากรนครอินทร และกําลังจะเปดตัวโครงการใหม
ประมาณตนป 2549อีก 1 โครงการ คือ โครงการสัมมากรราชพฤกษ  

 



กลยุทธการตลาด  
 • บริษัทฯ ยึดม่ันในนโยบายหลัก คือ การผลิตสินคาและบริการท่ีตอบสนองความตองการ
และความ พึงพอใจของลูกคาโดยไมเพียงใหความสําคัญกับคุณภาพงานกอสรางเทาน้ัน แตยังเนนการ
สรางสังคม การดูแลสภาพแ วดลอมในโครงการ ความปลอดภัย และความสะดวกสบายของสมาชิกใน
โครงการดวย 

การวางแผนการตลาด  

• บริษัทฯไดจัดใหมีการเก็บขอมูล ดานความตองการ และความพึงพอใจของลูกคาอยางตอ
เน่ืองเพ่ือนํามาวิเคราะหและประมวลผลเพ่ือใชในการวางแผนการตลาดใหสอดคลองกับความตองการ
ของลูกคา  
ท่ีต้ัง 

 • ในการเลือกทําเลท่ีต้ังโครงการน้ัน บริษัทฯจะเนนในทําเลท่ีมีศักยภาพสูงมีแนวโนมเจริญ
เติบโตในอนาคต โดยดูจากเสนทางการขยายตัวดานการคมนาคม  และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ซ่ึง
แตละโครงการของบริษัทฯมักจะตั้งอยูติดถนนใหญสามารถเขาถึงไดสะดวก  

สินคาท่ีมีคุณภาพ  

 • บริษัทฯสรางบานเด่ียวเปนหลัก และไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองท้ังดานการออกแบบและ
การกําหนดวัสดุกอสราง โดยมีการทําวิจัยหาความตองการของกลุมเปาหมาย ท้ังดานขนาดที่ดิน พ้ืนท่ีใช
สอย พฤติกรรมการอยูอาศัยและรูปแบบบานท่ีลูกคาตองการ เพ่ือนําขอมู ลดังกลาวมาประกอบการ
พัฒนาแบบบานใหตรงกับความตองการของลูกคา  ดานงานกอสรางไดมีการควบคุมดูแลคุณภาพ
ระหวางกอสรางเปนพิเศษ และยังเนนถึงการพัฒนาโครงการใหเกิดความประทับใจตั้งแตทางเขาโครง
การ โดยออกแบบทางเขาโครงการใหดูหรูหรา สวยงาม นอกจากน้ีบริษัทฯยั งไดปรับปรุงเสริมสราง
บรรยากาศในโครง การ เชน สวนสาธารณะ สโมสร สนามเด็กเลน รวมถึงถนนโครงการใหสะอาด สวย
งาม รมร่ืน ซ่ึงแตละโครงการก็จะมีแนวคิดในการออกแบบภูมิสถาปตยใหสอดคลองกับพฤติกรรม และ
ความตองการของกลุมเปาหมาย  

ราคา  

• บริษัทฯใชกลยุทธการต้ังร าคาแบบใกลเคียงคูแขงในทําเลเดียวกัน นอกจากน้ีบริษัทฯยัง
เนนการบริหารตนทุน ต้ังแตตนทุนทางการเงิน ตนทุนท่ีดิน ตนทุนการพัฒนาโครงการ และ ตนทุนการ
 
 
 



ข้ึน นอกจากน้ียังไดออกบูธในงานบานและคอนโดตามความเหมาะสม เพ่ือนําเสนอโครงการของ
บริษัทฯใหเปนท่ีรูจักมากขึ้น  

การโฆษณา  และประชาสัมพันธ  

• ดานการโฆษณาประชาสัมพันธน้ัน บริษัทฯเนนการเลือกใชส่ือท่ีเจาะจงกลุมเปาหมาย โดย
อาศัยขอมูลทางดานการวิจัยตลาดในการคั ดกรองกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหกลุมเปา
หมายสามารถรับขาวสารประกอบการตัดสินใจไดงายข้ึน สําหรับการเลือกใชส่ือโฆษณา บริษัทฯเนนใช
หลักการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) ซ่ึงเปนการใช
ส่ือท่ีหลากหลาย เพ่ือใหสาม ารถเจาะถึงกลุมเปาหมายไดท่ัวถึงในงบประมาณที่เหมาะสม นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีนโยบายท่ีจะส่ือสาร และสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาท้ังลูกคาเกา และลูกคาใหมอยาง
สมํ่าเสมอ 

ในปท่ีผานมาบริษัทฯ ยังคงเนนการประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง จัดใหมีการเยี่ยมชมโครงก าร
สัมภาษณผูบริหาร  จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย และจัดกิจกรรมพบปะสังสรรคกับลูกคา  
 
ลักษณะลูกคากลุมเปาหมาย 

• การจัดแบงลักษณะของลูกคากลุมเปาหมายแบงออกเปน  2 ประเภทใหญ  คือ 
ก. กลุมลูกคาเดิม 
หมายถึง กลุมลูกคาท่ีอาศัยและซ้ือบานในโครงการของสัมมากรอ ยูแลว ลูกคากลุมน้ีจะเปน

กลุมท่ีบริษัทฯ ใหบริการดูแลชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม เพ่ือใหเปนสังคมคุณภาพ ลูกคากลุมน้ีจะ
เปนกลุมท่ีแนะนําญาติ พ่ีนอง เพ่ือน มาเปนลูกคาใหม หรือขยับขยายซ้ือบานในโครงการของสัมมากร
เพ่ิมในเวลาตอมา 

ข. กลุมลูกคาใหม  
หมายถึง กลุมท่ียังไมไดซ้ือบานของสัมมากร ในกลุมน้ีสามารถแบงยอยออกเปน  
- กลุมท่ีเคยแวะชมโครงการ จะเปนกลุมท่ีบริษัทฯใหความสําคัญเพราะถือวามีความ

ตองการซ้ือบาน จะมีการจัดเก็บขอมูลลูกคาเพ่ือนํามาวิเคราะหความตองการและนําเสนอสินคาท่ีตรง
ตามความตองการข องลูกคา บริษัทฯ จะส่ือสารขอมูลใหลูกคาอยางตอเน่ืองท้ังทางเอกสารและการติด
ตอจากพนักงานขาย  

-กลุมท่ียังไมเคยแวะชมโครงการจะเปนกลุมลูกคาท่ีตองใชกลยุทธการโฆษณาประชา
สัมพันธเพ่ือใหเขาถึงลูกคาและกระตุนใหเกิดความสนใจ  พรอมท้ังเชิญชวนใหแวะเย่ียมชม โครงการ  
 



 

ดานการเงินแข็งแกรง ทําใหเกิดแรงกดดันดานการแขงขันหนักข้ึน ผูบริโภคมีทางเลือกมากข้ึน สามารถ
เปรียบเทียบและตอรองไดมากข้ึน  
 ทําเลท่ีมีการแขงขันสูงสุด คือ ทําเลรังสิต - นครนายก ซ่ึงมีโครงการสัมมากรรังสิต คลอง 2
และโครงการสัมมากรรังสิต คลอ ง 7 ต้ังอยู ทําเลน้ีมีโครงการบานจัดสรรตั้งอยูหนาแนน และมีโครง
การใหมเปดขายอยางตอเน่ือง ในขณะท่ีความตองการและกําลังซ้ือมีอยูอยางจํากัด ทําใหการแขงขัน
คอนขางสูงท้ังทางดานราคาและการสงเสริมการขาย แตอยางไรก็ตามโครงการสัมมากรรังสิต คลอง 2
และโครงการ สัมมากร รังสิต คลอง 7 ก็มีจุดเดนท่ีสําคัญคือ ทําเลท่ีต้ัง เพราะท้ัง 2 โครงการตั้งอยูติด
ถนนใหญ (รังสิต - นครนายก ) และมีบรรยากาศท่ีรมร่ืน โดยเฉพาะโครงการสัมมากรรังสิต คลอง 7 มี
ทะเลสาป และคลองซอยเช่ือมจากทะเลสาปดานหนายาวจรดทายโครงการ สวนอีกทําเลหน่ึงท่ีมี การ
แขงขันสูงมากเชนกัน คือ ทําเลถนน   นครอินทร (พระราม 5 - กาญจนาภิเษก ) ทําเลน้ีเปนทําเลท่ีผู
ประกอบการรายใหญเขามาพัฒนาโครงการหลายราย เพราะเห็นวาเปนทําเลท่ีมีศักยภาพสูง ในขณะ
เดียวกันการมีผูประกอบการช้ันนํามาพัฒนาโครงการก็เปนการชวยขยายตลาดสามารถดึงดูด ความสนใจ
ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกมากข้ึน และดวยเหตุดังกลาว ผูบริโภคจึงอาจใชเวลาในการตัดสินใจนานข้ึน
ดวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



•  จํานวนคูแขงขัน   
 สําหรับคูแขงของบริษัทฯ สวนใหญเปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายใหญ เชน บริษัท 
แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) ,บริษัท พร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) ,บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส
ซ่ิง จํากัด (มหาชน) และ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และยังมีบริษัทจัดสรรรายยอยอีก
หลายราย 
 

คูแขงรายสําคัญท่ีมีระดับราคาขาย กลุมเปาหมาย และท่ีต้ังโครงการอยูในทําเลเดียวกับโครงการของ
สัมมากร 

โครงการ ที่ตั้ง ระดับราคา 
(ลานบาท) 

ผูประกอบการ 

โรยัลปารควิลล ถนนสุวินทวงศ 2.2 - 5 บจ.แชลเลนจ กรุป 
จันทรบัวสวย ถนนสุวินทวงศ 3.7 - 4.9 บจ.แสงชัย 
คาซาลีนา ถนนนิมิตใหม 1.7 - 3.2 บจ.วาสทลีย แลนด 
เค.ซี การเดน โฮม ถนนนิมิตใหม 1.6 - 4.2 บมจ.เคซีพรอพเพอรตี ้
บานบุรีรมย 2 ถนนเลียบคลองสอง 2.4 - 2.8 บมจ.ลลิลพรอพเพอรตี ้
บานมัณฑนา รังสิต คลอง2 ถนนรังสิต-นครนายก 6 - 11 บมจ.แลนดแอนดเฮาส 
บานสีวลี ถนนรังสิต-นครนายก 5 - 10 บมจ.แลนดแอนดเฮาส 
บานสถาพร ถนนรังสิต-นครนายก 3.4 - 8 บจ.เฉลิมนคร 
บานภัสสร 4 ถนนรังสิต-นครนายก 3.7 - 7.2 บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 
บานฟากรีนพารค รังสิต คลอง 2 3 - 6 บมจ.เอ็น.ซ.ีเฮาสซิ่ง 
สราญสิริ รังสิต คลอง2 รังสิต คลอง 2 3.7 - 16 บมจ.แสนสิริ 
บานมัณฑนา รัตนาธิเบศร ถนนราชพฤกษ 4.3 - 6.2 บมจ.แลนดแอนดเฮาส 
บานสีวลี ปนเกลา สาทร ถนนราชพฤกษ 5 - 10 บมจ.แลนดแอนดเฮาส 
บานมัณฑนา พระราม 5 ถนนนครอินทร 4.3 - 6.15 บมจ.แลนดแอนดเฮาส 
เพอรเฟค เพลส พระราม 5 ถนนนครอินทร 5 - 8 บมจ.พรอพเพอรตี้เพอรเฟค 
เดอะซิตี้ พระราม 5 ถนนนครอินทร 5 - 8 บมจ.เอเชี่ยนพรอพเพอรตี ้

 
ศักยภาพในการแขงขันของบริษัท  

• บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 แสดงถึงศักยภาพในการดําเนินงา น
ภายใน ซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพในการแขงขัน และเปนท่ียอมรับของผูบริโภค  

• บริษัทฯ มีการจัดการดานการเงินท่ีเปนระบบ  มีหน้ีเงินกูนอย ทําใหความเส่ียงดานการเงิน 
และภาระดอกเบ้ียจายมีจํากัด  

 



• บริษัทฯ เนนการใหบริการหลังการขายอยางตอเน่ืองทําใหลูกคาท่ีซ้ือแลวเกิดความประทับใจ     
มีการบอกตอหรือแนะนําเพ่ือน ญาติ พ่ีนองมาซ้ือ นอกจากน้ีลูกคาใหมท่ีแวะเขาไปในโครงการของสัมมา
กร ก็จะประทับใจในการเอาใจใส  ดูแลสภาพสังคม  ส่ิงแวดลอม และบรรยาก าศในโครงการ  

• บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของโครงการใหสามารถแขงขันไดดีในสภาวะการ
ปจจุบันและในอนาคต  

นอกจากน้ี ไดมีการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานขอมูลความตองการของลูกคาอยางตอเน่ือง ทําให
สามารถพัฒนาสินคาและบริการใหตอบสนองความตองการของลูกคาได  
 

(3) การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ   
(ก) ลักษณะการจัดใหไดมาซ่ึงผลิ ตภัณฑ 
การผลิตและนโยบายการผลิต  
•  บริษัทฯมีนโยบายการสรางท่ีอยูอาศัยประเภทบานเด่ียวระดับราคาปานกลาง เพ่ือใหสอด

คลองกับความตองการท่ีอยูอาศัยของลูกคา นอกจากน้ีบริษัทฯมีนโยบายในการควบคุมคุณภ าพของผูรับ
เหมาใหมีการกอสรางบานท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามที่กําหนด เชน มีการกําหนดมาตรฐานการกอสราง
และวัสดุ   กอสรางเอาไว มีหัวหนางานประจําแตละโครงการคอยควบคุมดูแลและมีหนวยงานตรวจสอบ
รับผิดชอบตรวจตรางานของผูรับเหมา อยางสมํ่าเสมอ  

 การจัดหาวัตถุดิบ  
• ในการจัดซ้ือท่ีดินน้ันบริษัทฯมีนโยบายจัดซ้ือท่ีดินโดยพิจารณาจากสภาพแวดลอมและความ

พรอมของระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เปนสําคัญ  เชน สามารถเดินทางไดสะดวก และมีศักยภาพใน
การท่ีจะนํามาพัฒนาท้ังในปจจุบันและในอนาคต  ซ่ึงการจัดซ้ือท่ีดินดังกลาวน้ันบริษัทฯอาจติด ตอซ้ือผาน
นายหนา หรือ ติดตอซ้ือท่ีดินโดยทีมงานของบริษัทฯโดยตรง  

 สภาพปญหาเก่ียวกับวัตถุดิบ  
• สวนวัสดุกอสรางน้ัน สวนใหญจัดหาไดภายในประเทศ บริษัทฯใชวิธีเจรจาซ้ือขายลวงหนา

โดยการประมาณจํานวนท่ีตองการใชแตละป และทําขอตกลงกันไวเพ่ือใหม่ันใจวาจะส ามารถจัดวัสดุเขา
ในกระบวนการกอสรางไดอยางตอเน่ือง และทันเวลา บริษัทฯมีการตกลงซ้ือขายวัสดุจากผูจําหนายหลาย
ราย ในขณะน้ีมีจํานวนกวา 10 ราย เปนการปองกันปญหาความเส่ียงเร่ืองการพ่ึงพาผูจัดจําหนายนอยราย
ออกไป 

(ข) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  
 
 
 



(4) งานท่ียังไมไดสงมอบ   
งานท่ียังไมไดสงมอบประกอบดวยคากอสรางบานและคาพัฒนาท่ีดิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 มี  

มูลคา  403.31  ลานบาท     
 

มูลคางานท่ียังไมไดสงมอบเปรียบเทียบ 3 ป 
       หนวย : ลานบาท 

คากอสรางและพัฒนาท่ีดิน  2548 2547 2546 
โครงการบางกะป  26.97 33.10 16.96 
โครงการมีนบุรี  31.58 39.13 44.97 
โครงการนิมิตใหม 64.90 56.51 50.18 
โครงการรังสิตคลอง 2 85.99 88.16 57.58 
โครงการรังสิตคลอง 7 59.64 65.13 64.62 
โครงการนครอินทร 134.23 189.70 29.14 

รวม 403.31 471.73 263.45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4 การวิจัยและการพัฒนา  
 บริษัทฯไดสํารวจความตองการของลูกคาและนําขอมูลดังกลาวมาพัฒนาผลิตภัณฑโดยรวมอยางตอเน่ือง 

เชน รูปแบบของบาน ประโยชนใชสอย มาตรฐานของวัสดุ มาตรฐานงานกอสราง สภาพแวดลอม โครงการและ
งานบริการตางๆ ใหมีคุณภาพดีย่ิงข้ึน เปนการเพ่ิม ความพึงพอใจใหแกลูกคา ชวยขยายฐานของลูกคาใหกวางข้ึน 
เพราะภาวะการณปจจุบันมีการแขงขันสูง นอกจากความจําเปนตองลดตนทุนสินคาลง เพ่ือความไดเปรียบในการ
กําหนดราคาขายใหแขงขันไดดีแลวยังตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหถูกตลาดและตรงใจลูกคาซ่ึงเปนส่ิงสําคัญ
อยางย่ิงอีกดวย 
 

บริษัทฯไดทําการสํารวจวิจัยในหลายวัตถุประสงคดังน้ี  
1. การวิจัยเพ่ือศึกษาความตองการของลูกคา ซ่ึงสามารถนําไปใชในการพัฒนาแบบบาน  การเลือกวัสดุ 

และพัฒนาเทคนิคการกอสรางตอไป  
2. การวิจัยเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือบานของลูกคา ทําใหสามา รถเขาใจรูปแบบ ระยะเวลา 

และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ  
3. การวิจัยเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอสินคาและการบริการ เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาสินคา 

และบริการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
4. การสํารวจโครงการของคูแขงอยางตอเน่ือง เพ่ือใหทราบถึงรูปแบบของ สินคา ราคา และการบริการ

ของคูแขง ซ่ึงสามารถนํามาวิเคราะห และปรับปรุงกลยุทธการตลาด  
 
นอกจากน้ียังมีการสํารวจ วิเคราะหศักยภาพพ้ืนท่ีท้ังในบริเวณท่ีมีโครงการตั้งอยู และพ้ืนท่ี ท่ีมี      ศักย

ภาพการลงทุนในอนาคต  
บริษัทฯไดทําการสํารวจวิจัยความตองการของลูกคา กลุมเปาหมายอยางตอเน่ืองท้ังการวาจางบุคคลอ่ืน

สํารวจ และโดยการสอบถามความเห็นจากผูเย่ียมชมโครงการ และผูท่ีตกลงซ้ือ  เพ่ือนําผลการสํารวจวิจัยมา
พัฒนารูปแบบของบานและปรับปรุงมาตรฐานสภาพแวดลอมส่ิงอํานวยความสะดวกของโครงการใหไดสินคา
ออกมาตรงกับความตองการของ ผูบริโภคมากท่ีสุด   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ     
(1) ลักษณะสําคัญของทรัพยสิน ไดแก ท่ีดินคงเหลือของบริษัทฯมีจํานวนเน้ือท่ีท้ังหมด 749.07 ไร 

และ มูลคาตามราคาตลาด 3,334.51 ลานบาท  
 

ท่ีต้ัง 
 

เน้ือท่ี (ไร) 
 

ลักษณะกรรมสิทธิ  ภาระผูกพัน  

ถนนรามคําแหง  2.78 เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน 
ถนนรามคําแหง(สุขาภิบาล 3) 66.16 เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน 
ถนนสามวา (มีนบุรี) 21.62 เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน 
ถนนนิมิตใหม 34.62 เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน 
ถนนไมตรีจิต 337.35 เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน 
ถนนรังสิต นครนายก  คลอง 2 33.40 เปนเจาของ  ไมมีภาระผูกพัน 
ถนนรังสิต นครนายก  คลอง 7 140.96 เปนเจาของ ติดจํานองมูลคา  89.88  ลานบาท 
ถนนนครอินทร 33.09 เปนเจาของ ติดจํานองมูลคา 161.57 ลานบาท 
ถนนราชพฤกษ 79.09 เปนเจาของ ติดจํานองมูลคา 174.50 ลานบาท 

รวมท้ังสิ้น      749.07   
 

(2) ราคาประเมินท่ีดินและทรัพยสินมีไวเพ่ือขายและใหเชา  
 

ราคาขายท่ีดินตอตารางวากับราคาประเมิน  
 

โครงการ ราคาขาย. 
(บาท/ตรว.) 

ราคาประเมิน* 
(บาท/ตรว.) 

โครงการสัมมากรบางกะป 
โครงการสัมมากรมีนบุรี 1 - 2 
โครงการสัมมากรนิมิตใหม 
โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 2 
โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 7 
โครงการสัมมากรนครอินทร 
โครงการสัมมากรบางเขน 

29,000 – 45,000 
19,000 – 30,000 
16,500 – 19,500 
25,000 – 30,000 
16,000 – 22,000 
37,000 – 39,000 

– 

17,000 –  20,000 
19,000 

10,000 – 13,000 
21,500 –  23,000 
14,000 – 15,000 

25,000 
38,000 

 



(3) นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม  
 “ไมมี” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6 โครงการในอนาคต   
(1) ลักษณะโครงการ  

ในป 2549 นอกจากจะพัฒนากอสรางโครงการเดิมท่ีเปดอยูแลว 7 โครงการ บริษัทฯจะเปดโครงการ
ใหมเพ่ิมเติมอีก 1 โครงการประมาณไตรมาสแรกของป กลุมลูกคาเปาหมายเปนผูมีรายไดระดับปานกลางที่
สามารถซ้ือบานพรอมท่ีดินไดในระดั บราคา 3 - 5 ลานบาท  

ในระยะส้ันบริษัทฯยังเนนดําเนินงานโครงการจัดสรรบานพรอมท่ีดินแตในระยะกลางถึงระยะยาว
บริษัทฯจะพัฒนาและเสริมสรางโครงการที่ชวยเพ่ิมรายไดจากการใหเชาใหสูงข้ึนควบคูกันไปดวย  

  
(2) ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ  

บริษัทฯคาดวารายไดของบริษัท จะเติบโตตอเน่ืองปละประมาณรอยละ 10 - 20  โดยมีเปาหมายสําคัญท่ี
การพัฒนากิจการใหเจริญเติบโตอยางย่ังยืนและม่ันคงใหผลประโยชนตอบแทนในอัตราท่ีเหมาะสมแกผูถือหุน
และผูเก่ียวของทุกฝาย  
 

(3) ปจจัยท่ีทําใหโครงการไมสามารถดําเนินตามแผนได  
 บริษัทฯดําเนินธุรกิจบานจัดสรรมาชานาน มีความรูและมีความเขาใจในธุรกิจเปนอยางดี ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯจึงเติบโตและมีกําไรอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ ผลการดําเนินงานสวนใหญใกลเคียงกับ
เปาหมายท่ีวางไว ยกเวนกรณีมีปจจัยท่ีมีผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง เชน ปญหานํ้ามันปรับ ราคาข้ึน
ผิดปกติ  อัตราดอกเบี้ยปรับตัวข้ึนสูงมาก หรือเกิดปญหาวิกฤติทางการเงินของประเทศ หรือเกิดปญหาเงินเฟอ
อยางรุนแรง ปจจัยตางๆ เหลาน้ีจะมีผลบ่ันทอนความสามารถของผูซ้ือ ทําใหกําลังซ้ือลดลงจนอาจเปนเหตุให
บริษัทไมสามารถดําเนินงานใหสําเร็จตามแผนหรือตามเป าหมายท่ีวางไวได  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.7 ขอพิพาททางกฎหมาย  
“ไมมี” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.8 โครงสรางเงินทุน   
(1) บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 

บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน จํานวน 530 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 530 ลานหุน มูลคาท่ีตราไว
หุนละ        1 บาท มีทุนชําระแลวจํานวน 450 ลานบาท  แบงเปนหุนสามัญ 450 ลานหุน  มูลคาท่ีตราไว
หุนละ 1 บาท  

 
(2) กลุมผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2549 

ลําดับท่ี 
No. 

ช่ือ 
Name 

จํานวนหุน 
No.of shares 

รอยละ 
% 

1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
H.M. KING BHUMIBOL ADULYADEJ 

197,414,850 43.87 

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

45,847,050 10.19 

3 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
H.R.H. PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN 

25,000,000 5.56 

4 กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
ABERDEEN GROWTH FUND 

21,885,000 4.86 

5 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, FOR LONDON 20,000,000 4.44 
 

6 บริษัท ศรีปวิธ จํากัด 
SRIPAVIDH CO., LTD. 

14,821,500 3.29 

7 กองทุนรวมเพื่อ ธนาคารไทย 
THAI BANK MUTUAL FUND 

11,768,600 2.62 

8 นายศิรัตน  ธํารงรัตน 
MR. SIRAT THOMRONGRAT 

11,700,000 2.60 

9 SOMES (U.K.) LIMITED 7,000,000 1.56 

10 พลตํารวจเอก เภา สารสิน 
POLICE GENERAL POW SARASIN 

6,330,000 1.41 



2.9 การจัดการ  
(1) โครงสรางการจัดการ  
โครงสรางการจัดการ ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท  และ  คณะกรรมการชุดยอย จํานวน 4 ชุด  

ไดแก  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน   
 
1.1 คณะกรรมการบริษัท    1.1 Board of Directors   
1. พลเรือตรี หมอมหลวงอัศนี  ปราโมช 

ประธานกรรมการ 
1. Rear Admiral Mom Luang Usni  Pramoj  
        Chairman 

2. นายพงส  สารสิน 
กรรมการอิสระ 

2. Mr. Pong  Sarasin 
Independent  Director  

3. นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา 
กรรมการอิสระ 

 

3. Mr. Paron Israsena  
Independent Director  

 4. นายกวี  อังศวานนท 
กรรมการ 

4. Mr. Kavi Ansvananda 
Director  

5. นายสมศักดิ์  เขมะรังษ ี
กรรมการ 

5. Mr. Somsak Kemarangsi    
Director  

6. ดร.อภิชัย  จันทรเสน 
กรรมการอิสระ 

 

6. Dr. Abhijai Chandrasen 
Independent  Director  

 7. พันตํารวจเอก ชินภัทร  สารสิน 
กรรมการอิสระ  

7. Police Colonel Chinnapat Sarasin 
Independent Director  

8. นายพิพิธ  พิชัยศรทัต 
กรรมการ  

8. Mr. Bibit Bijaisoradat 
Director  

9. นายอนุทิพย  ไกรฤกษ 
กรรมการอิสระ 

9. Mr. Anuthip  Krairiks 
Independent Director 

10. นายสิทธิชัย  จันทราวด ี
กรรมการอิสระ  

10. Mr. Sitthichai  Chantravadee 
 Independent Director 

 

 



คณะกรรมการบริหาร                                        Executive Committee 
1. นายกวี  อังศวานนท 

ประธานกรรมการบริหาร 
(1) Mr. Kavi Ansvananda 

Executive Committee Chairman 
(2) นายสมศักดิ์  เขมะรังษ ี

กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาฝายจัดการ 
1. Mr. Somsak Kemarangsi 

Executive Director and Management Consultant 
(3) นายพิพิธ พิชัยศรทัต 

กรรมการบริหาร 
2. Mr. Bibit Bijaisoradat 

Executive Director  
(4) นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 

กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 
 

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

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ และ  Audit Committee and 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   Risk Management Committee 

1 นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

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

2 ดร. อภิชัย จันทรเสน 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

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

3 นายสิทธิชัย  จันทราวด ี
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

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

  
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และ                        Nomination  and 
กําหนดผลตอบแทน  Remuneration Committee 

1.  ดร. อภิชัย  จันทรเสน 
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน 

1. Dr. Abhijai Chandrasen 
Nomination and Remuneration Committee  Chairman

2. นายอนุทิพย  ไกรฤกษ 
 กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน 

2. Mr. Anuthip  Krairiksh  
Nomination and Remuneration Committee Member 

3. พันตํารวจเอก ชินภัทร  สารสิน 
 กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน 

1. Police  Colonel Chinnapat Sarasin 
Nomination and Remuneration Committee Member 

 
 

 



 ตารางสรุปคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 

1.3 ฝายจัดการ 1.3 MANAGEMENT OFFICERS 
1. นายกติติพล  ปราโมช ณ อยุธยา 

กรรมการผูจัดการ 
1. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya 

 Managing Director 
2. นายทินกร คําสุนทร 

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
2. Mr. Tinnakorn Komsunthorn 

  Accounting & Financial Manager 
3. นางประภาศรี ลาภเวท ี

ผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน 
3. Mrs. Prapasri Larbvetee 

 Budgeting & Business Planning Manager     
4. นางไขมุก พราหมณีย 

ผูจัดการฝายขายและการตลาด 
4. Mrs. Khaimook Prahmanee 

 Sales & Marketing Manager 
5. นายสมชาย เหลาสกุลเจริญ 

ผูจัดการฝายบริหารงานกอสราง 
5. Mr. Somchai Laosakuljaroen 

Construction Management  Manager 
6. นางสาวศิริวรรณ  สุขไพเราะ 

ผูจัดการฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบ 
6. Miss Siriwan Suhpairor 

Internal Audit & System Development Manager 

คณะกรรมการยอยชุดตาง ๆ 
รายชื่อ 

 
คณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
และ 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล 
และกําหนด 
ผลตอบแทน 

1.พลเรือตรีหมอมหลวงอัศนี  ปราโมช ประธานกรรมการ    
2.นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการอิสระ  ประธาน  
3.นายพงส  สารสิน กรรมการอิสระ    
4.นายกวี  อังศวานนท กรรมการ ประธาน   
5.ดร.อภิชัย  จันทรเสน กรรมการอิสระ  กรรมการ ประธาน 
6.นายอนุทิพย  ไกรฤกษ กรรมการอิสระ   กรรมการ 
7.พันตํารวจเอก ชินภัทร  สารสิน กรรมการอิสระ   กรรมการ 
8.นายสิทธิชัย  จันทราวด ี กรรมการอิสระ  กรรมการ  
9.นายพิพิธ  พิชัยศรทัต กรรมการ กรรมการ   
10.นายสมศักดิ์  เขมะรังษ ี กรรมการ กรรมการ/ที่ปรึกษา

ฝายจัดการ 
  

11.นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการ/กรรมการ
ผูจัดการ 

  

 



(2) การกํากับดูแลกิจการ  
 คณะกรรมการ บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน ) มีความมุงมั่นที่จะกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ใหเปนบริษัทชั้นนําในธุรกิจบานจัดสรรที่ไดรับความนิยมเชื่อถือจากประชาชน มีการดําเนิน
ธุรกิจดวยการบริหารจัดการที่แข็งแกรง มีการพัฒนาบุคลากรใหมีประ สิทธิภาพ พัฒนาสินคาใหมีคุณภาพ
ที่ดี มีการบริการเกินความคาดหวัง  คณะกรรมการบริษัทฯจึงได กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการตาม
หลักบรรษัทภิบาล เพ่ือ กลไกการควบคุมและการถวงดุลอํานาจเพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประ
สิทธิภาพและโปรงใสตรวจสอบได  มีคณะกรรมการและผู บริหารที่มีวิสัยทัศนและมีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ มีความเคารพในสิทธิความเทาเทียมกันของผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการ
เสริมสรางความเชื่อมั่นแกนักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรธุรกิจ ผูถือหุน  ลูกคา และผูมีสวนเก่ียวของ  
ดังนี้ 

 
1. นโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ  
 บริษัทฯไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีบรรษัทภิบาลท่ีดี โดยมุงเนนในเรื่องประสิทธิ

ภาพการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินธุรกิจ  การพัฒนาบุคลากร  นโยบายและความโปรงใสในการดําเนินกิจ
การและการเปดเผยขอมูลใหผูลงทุนและสาธารณชนไดรับท ราบและตรวจสอบการดําเนินงานของ
บริษัทฯได เพ่ือผลประโยชนสูงสุดของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  

 
2. สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน  

  คณะกรรมการบริษัทไดตระหนัก และใหความสําคัญแกผูถือหุนท้ังรายใหญ และรายยอย
เทาเทียมกันในการใชสิทธิดูแลรักษาผลประโยชนของต นเอง ประกอบดวยสิทธิในการเขารวมประชุม
แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะและออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผูถือหุน สิทธิรวมตัดสินใจในเรื่อง
สําคัญ สิทธิในการเลือกต้ังคณะกรรมการบริษัทตลอดจนสิทธิในการไดรับรูขอมูลขาวสารอยางถูกตอง 
ครบถวน โปรงใส ทันเวลา  
  คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผู ถือหุนภายใน 4 เดือนนับแตวันส้ินสุดรอบ
ระยะบัญชีของบริษัทในป 2548 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนในวันท่ี 7 เมษายน 2548 
และไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมท้ังขอมูลประกอบการประชุม พรอมความเห็นของกรรมการ
ตามวาระตางๆ ถึงผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา  7 วันเพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลดัง
กลาวไดอยางละเอียด  

 
 



คณะกรรมการของบริษัทไดจัดทํารายงานของคณะกรรมการไวในรายงานประจําปเสนอตอผู ถือ
หุนโดยอธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทควบคูไปกับรายงานทางการเงินโดยมีเน้ือหา
ครอบคลุมในเรื่องสําคัญๆ ตามขอแนะนําของตลาดหลักทรัพยฯ อยางเพียงพอ  

 
3. สิทธิของผูมีสวนไดเสี ยกลุมตางๆ   
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ท้ังบท

บาท หนาท่ีสิทธิประโยชน และความเปนธรรม ไมวาจะเปนพนักงานและผูบริหาร รวมท้ังบุคคลภาย
นอก เชน ลูกคา  คูคา ผูถือหุน ชุมชน คูแขง เจาหน้ี และผูเก่ียวขอ งอ่ืนๆ โดยจะดูแลใหม่ันใจไดวา ผูมี
สวนเก่ียวของทุกฝายจะไดรับความคุมครองในสิทธิดวยความเปนธรรม และไดรับการปฏิบัติดวยดี เพ่ือ
ใหเกิดความรวมมือกันระหวางบริษัท กับผูมีสวนไดเสียดังกลาว อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงาน
และสรางความเช่ือม่ันตอบริษั ท ซ่ึงแยกเปนรายละเอียดไดดังน้ี  

• ลูกคา มีรูปแบบในการปฏิบัติตอลูกคาทุกรายอยางสุภาพ  ใหความสําคัญกับลูกคาทุก
คนเทาเทียมกันและใหขอมูลดวยวาจาหรือเอกสารตามความเปนจริง  นอกจากน้ียังรับ
ฟงขอเสนอแนะและ ขอคิดเห็นจากลูกคา ไมวาจะเปนลูกคารายใหญหรือรา ยยอย  
บริษัทฯยังมีหนวยงานบริหาร      โครงการเพ่ือรักษาสภาพแวดลอมท่ีดีในโครงการ
หลังจากลูกคารับโอนกรรมสิทธ์ิแลวดวย  

• พนักงานและผูบริหาร บริษัทฯตระหนักวาทรัพยากรบุคคลมีคาและมีความสําคัญอยาง
ย่ิงตอองคกรในการขับเคลื่อนใหองคกรเติบโตไปขางหนา จึงไดปฏิ บัติกับพนักงาน
อยางเทาเทียมและเปนธรรมรวมท้ังใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสม จัดใหพนักงานไดรับ
การอบรมความรูเพ่ิมเติมในสวนงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน 

• คูคา บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม  เสมอภาค  กับคูคาทุกราย โดยอาศัยหลักผล
ประโยชนรวมกันอยางยุติธรรม โปรงใสเทาเทียมกันทุกรายไมวารายเล็ก รายใหญ และ
ปฏิบัติอยางเครงครัดตามเงื่อนไขทางการคา  รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาตอคูคา  

• เจาหน้ี บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามเง่ือนไขการกูยืมเงินตามขอตกลง  
• คูแขง บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแ ขงขันท่ีดี ไมสรางขาวอันเปนเท็จ หรือจะไม

เสนอผลประโยชนแกผูใดเพ่ือทําใหคูแขงเสียหาย และจะไมหาขอมูลของคูแขงดวยวิธีท่ี
ไมสุจริต 

 



4. การประชุมผูถือหุน 
 การประชุมผูถือหุนประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันใน

การสอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ รวมท้ังไดบันทึกประเด็นการซักถามและขอ
คิดเห็นท่ีสําคัญไวในรายงานการประชุม ใหผูถือหุนสามารถตรวจสอ บได 

 
5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน  
 คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ และทิศ

ทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท  รวมท้ังดูแลใหมีการปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ 
และมติท่ีประชุม   ผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสั ตยสุจริต ระมัดระวัง โปรงใส รวมท้ังพิจารณาแผน
การดําเนินงาน และพัฒนา  ขีดความสามารถของบริษัทฯ ใหสามารถแขงขันและกาวทันกระแสของการ
เปล่ียนแปลงได ท้ังคอยติดตามดูแลใหฝายจัดการบริหารงานใหเปนไปตามแผน การดําเนินงานท่ีวางไว
อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือผลประโยชนสู งสุดของบริษัทฯ ของผูถือหุนและของผูมีสวนไดเสียท้ังหลาย 
และจัดการแบงผลประโยชนน้ันแกผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเหมาะสมและเปนธรรม  

 
6. ความขัดแยงทางผลประโยชน  
 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญเก่ียวกับการจัดการและดูแลความขัดแยงในเรื่องผล

ประโยชนของ ผู เก่ียวของอยางมาก โดยมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน รอบคอบ เปนธรรม มีการเปดเผยขอมูล
อยางครบถวนโปรงใสสําหรับผูมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุม หรือหากเขารวมประชุมก็จะงดการ
ออกเสียง 
 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและปองกันการแสวงหาผลประโยชนสวนตน บริษัทฯ มีมาตรก าร 
ดูแลการใชขอมูลภายใน โดยจะไมเปดเผยขอมูลภายในกอนการเปดเผยสารสนเทศตอสาธารณชน  ผู
บริหารตองรายงานการซ้ือขายและการถือครองหลักทรัพยของบริษัททุกคร้ังท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมีขอหาม
ผูบริหารซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวงกอนการเปดเผยขอมูลตอสาธาร ณชน 1 เดือนและหลังการ
เปดเผยขอมูล 2 สัปดาหสอดคลองตามแนวทางปฏิบัติท่ีดีของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย  

 
7. จริยธรรมทางธุรกิจ 
 คณะกรรมการของบริษัทมีหนาท่ีกํากับดูแลใหฝายบริหารจัดทําจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจ

โดยคลอบคลุมในเรื่องการดู แลผูมีสวนไดสวนเสียในกลุมตางฯ รายการระหวางกัน การปฏิบัติตาม
 
 



 

สอดสอง ดูแลใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กําหนดและประพฤติเปนแบบอยางท่ีดีเพ่ือให
ภารกิจของบริษัท บรรลุเปาหมายดวยพ้ืนฐานของคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และมีความโปรงใส  
 

8. การถวงดุลของกรรมการ  
  คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกมาจากผูที่มีความรูควา มสามารถและมีประสบการณกวางขวางใน
สาขาตางๆ และมีจํานวนกรรมการอยางเพียงพอที่จะกํากับดูแลธุรกิจตางๆ ของบริษัท โดยกําหนด           
องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทใหมีจํานวนที่เหมาะสมและมีความสมดุล คือ ไมนอยกวา 5 คน
และไมเกิน 12 คน ซ่ึงในปจจุบันมีกรรมการทั้ง หมด จํานวน 11 คน ประกอบดวยกรรมการอิสระ  จํานวน 
6 คน เกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และเพ่ือใหมีการถวงดุลระหวางกรรมการที่ไมเปนผู
บริหารกับกรรมการที่เปนผูบริหาร บริษัทมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน   7  คน กรรมการบริหาร
จํานวน 4 คน องคประกอบ ของคณะกรรมการบริษัทจึงนับวามีความเหมาะสมที่จะทําใหคณะกรรมการ
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ   
  สําหรับกรรมการอิสระ บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติไว ดังนี ้

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท  
2. ไมมีสวนรวมในการบริหารไมมีความสัมพันธกับผูสอบบัญชีและทนายความที่ใหบริการแก

บริษัทและพนจากตําแหนงดังกลาวแลว มากกวา 1 ป 
3. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม 

ทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่
จะทําใหขาดความเปนอิสระ 

4. ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ และตองเปดเผยความสัมพันธอ่ืนท่ีอาจทําให
ขาดความเปนอิสระ  

 
9. การรวมหรือแยกตําแหนง  

บริษัทฯไดกําหนดใหประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ ตองไมเปนบุคคลคนเดียวกัน เพื่อแบงแยกบทบาทหนาที่
ใหชัดเจน และเพื่อใหมีความสมดุลในอํานาจการดําเนินงานระหวางผูนําฝายนโยบาย และผูนําฝายบริหาร  ปจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัทเปนตัวแทนของผูถือหุนใหญลําดับที่ 1 และลําดับที่ 3 ที่แสดงไวในโครงสรางการถือหุน เปนผู
นําของคณะกรรมการในฐานะผูนําฝายนโยบาย ปฏิบัติหนาที่ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและใน
ฐานะประธานการประชุมผูถือหุน  ดานบริหารมีคณะกรรมการบริหารเปนผูรับผิดชอบกํากับดูแลโดยตรง  มีหนาที่ใน
การกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลการบริหารงานประจํา โดยกําหนดขอบเขตหนาที่ของฝายบริหารในแตละระดับ
ชัน้ไวชัดเจนสามารถตรวจสอบไดงาย  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารยังไดรับมอบหมายใหเปนคณะกรรมการกํากับดู



ทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.) และมาตรฐานสากล 

 
10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร  
กําหนดใหมีหนาท่ีศึกษาพิจารณา ติดตามการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมของการเปลี่ยนแปลง

ในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหาร เพ่ือเสนอเ ปนนโยบายคาตอบแทนของกรรมการ
และผูบริหาร ใหมีความเหมาะสม เปนธรรม พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีประสบการณ ความรู ความ
เช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ  จากผูท่ีมีภาวะผูนํา  มีวิสัยทัศน เปนผูมีคุณธรรม ประวัติการทํางานดี มี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิส ระ กอนเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือลงมติแตงต้ัง 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําหรับป 2548 ดูไดจาก ขอ (3) คาตอบแทนของกรรมการ และผู
บริหาร 

 
11. การประชุมคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประชุมโดยปกติอยางนอยปละ  4 คร้ังโดยจะกําหนดวัน
ประชุมไวลวงหนาตลอดปอยางชัดเจน  แจงวาระการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน รวมท้ังมีการสง
รายละเอียดประกอบวาระการประชุมใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาและพิจารณาลวงหนากอนวัน
ประชุมไมนอยกวา 7 วัน การพิจารณาวาระตางๆ ประธานกรรมการเปนผู ดูแลใหใชเวลาในการประชุม
อยาง    เหมาะสม และเปดโอกาสใหกรรมการมีการแสดงความเห็นอยางอิสระ นอกจากน้ีอาจมีการ
ประชุมพิเศษเพ่ิมตามความ     จําเปน  

 ในป 2548 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 4 คร้ัง และมีการประชุมคณะกรรมการชุด
ยอยตามความจําเปน โดยกรรมการบริษัทสามารถติดตอส่ือสารกับฝาย บริหารทุกคนโดยตรงเพ่ือซักถาม
ปรึกษาหารือ และใหความเห็นในเรื่องท่ีเปนนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือใหฝาย
บริหารไดดําเนินการแตละเร่ืองใหถูกตองครบถวน ทันเวลา เปนประโยชนกับธุรกิจบริษัท โดยการเขา
รวมประชุมของกรรมการแตละทานสรุปไดดังน้ี  

 

 

 

 
 



การเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ป 2548 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย 

รายชื่อ วาระการดํารง
ตําแหนง 

การเขาประชุม/ 
การประชุมทั้งหมด 

คณะกรรมการ
บริหาร  

คณะกรรมการตรวจ
สอบ และคณะ
กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล
และกําหนดผล
ตอบแทน 

1.  พลเรือตรีหมอมหลวงอัศนี  ปราโมช เม.ย.46-เม.ย.49 4/4    
2.  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เม.ย.47-เม.ย.50 3/4  3/4  
3.   นายพงส  สารสิน เม.ย.47-เม.ย.50 4/4    
4. ดร.อภิชัย  จันทรเสน เม.ย.48-เม.ย.51 4/4  4/4 1/1 
5. พันตํารวจเอก ชินภัทร  สารสิน เม.ย.48-เม.ย.51 4/4   1/1 
6.      นายสิทธิชัย  จันทราวด*ี** เม.ย.48-เม.ย.51 3/3  3/3  
7.      นายอนุทิพย  ไกรฤกษ ** เม.ย.48-เม.ย.51 3/3    
8. นายกวี  อังศวานนท * เม.ย.46-เม.ย.49 4/4 12/12   
9. นายพิพิธ  พิชัยศรทัต * เม.ย.46-เม.ย.49 3/4 12/12   
10. นายสมศักดิ์  เขมะรังษี * เม.ย.47-เม.ย.50 4/4 12/12   
11. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา * เม.ย.47-เม.ย.50 4/4 12/12   

* กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
** ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2548 
*** ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 
 

12. คณะกรรมการชุดยอย   
บริษัทฯกําหนดใหมีคณะกรรมการชุดยอยเฉพาะเรื่องข้ึนเพ่ือรับผิดชอบในการกํากับดูแลและ

กล่ันกรองงานตางๆ แทนคณะกรรมการบริษัท คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผ ลตอบแทน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ตาม
วาระการครองตําแหนงกรรมการเมื่อครบกําหนดออกตามวาระแลวอาจไดรับการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริษัทแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตอไปได  
  การประชุมคณะกรรมการชุดยอยเปนไปตามภาระหนาท่ีความรับผิดชอบและตามความจําเปน
เพ่ือใหงานลุลวงตามเปาหมาย และใหรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ  

1. คณะกรรมการบริหาร 
  คณะกรรมการบริหารกําหนดใหมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง กําหนดวัน
ประชุมไวลวงหนาตลอดปอยางชัดเจน  โดยทําหนาที่กล่ันกรองนโยบาย กลยุทธ และโครงสรางการ
บริหารงาน รวมทั้งกํากับดูแลและบริหารจัดการตางๆ เพ่ือใหมั่นใจวาธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตอยาง

 



ตามผลการดําเนินงานและพิจารณากลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญของบริษัท รวมทั้งดําเนินการ
อ่ืนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย   

  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน ซ่ึงในป 2548
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 12 คร้ัง  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่วางหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดี สอบทาน

กระบวนการจัดทํารายงานฐานะการเงิน และกํากับการดําเนินงานของบริษัทใหถูกตองตามนโยบาย 
ระเบียบ    ขอบังคับ  ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล   สง
เสริมใหพัฒนาระบบรายงานทางการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานสากล  และขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  เพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือ โปรงใส และตรวจสอบได รวมทั้งสอบ
ทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที่ไดมาตรฐาน  และมีการ
ประเมินระบบบริหารควา มเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ  รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีการจัดทําราย
งานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท  

  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีและการแสดงความคิดเห็น
ตางๆ โดยใหหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทรายงานตรงตอคณะก รรมการตรวจสอบและให
มีสิทธิในการพิจารณาแตงต้ังโยกยาย ถอดถอนหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณและกําลังพลของหนวยงานตรวจสอบภายในและมีสิทธิจางท่ีปรึกษาแนะนําทางวิชา
ชีพซ่ึงเปนบุคคลภายนอกได นอกจากน้ี ยังมีหนาท่ีในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและ ประสิทธิ
ภาพของผูสอบบัญชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบในการเสนอตอท่ีประชุมผูถือ
หุนใหแตงต้ังผูสอบบัญชีแหง บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ในป 2548 โดยกําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีและคาสอบทานงบการเงิน เปนจํานวน
600,000 บาท 

3. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน 
   คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน ทําหนาที่พิจารณาสรรหาผูที่มี

ความรู ความสามารถ เหมาะสมที่จะไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท ฝายจัดการ และที่ปรึกษา
ของบริษัท   ทดแทนผูที่พนจากตําแหนง  รวมทั้งพิจารณาทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติหนา
ที่ของคณะกรรมการบริษัท  และมีหนาที่ศึกษา พิจารณา และติดตามการเปลี่ยนแปลง และแนวโนม
ของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร โดยเปรียบเทียบ
กับคาตอบแทนของบริษัท อ่ืนในธุรกิจเดียวกัน  เพ่ือเสนอเปนนโยบายในการกําหนดคาตอบแทน

 



การอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร กําหนดไวดังนี้ 
1. ผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการซึ่งไดพิจารณาจากหนาที่และความรับผิด

ชอบ ตามนโยบายของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน  
 2. คณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของผูบริหารโ ดยพิจารณาจากหนาที่ความรับผิด

ชอบ ผลการปฏิบัติงาน และผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน  

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่กําหนดนโยบายและหลักเกณฑในการบริหารความ

เส่ียงตามหลักสากลและกา รประเมินความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  กําหนด    
มาตรการปองกันและสัญญาณเตือนภัย  เพ่ือจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม  มีการกํากับดูแลใหทุก
หนวยงานปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของ  

  ในป 2548 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ไดกําหนดให จัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
เปนประจําทุกไตรมาส   มีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงเปนประจํา  ที่สําคัญ ไดแก ความเสี่ยง
จากการขายและการโอนไมไดตามเปาหมาย   ความเสี่ยงจากตนทุนการกอสรางบานสูงขึ้น  และ
ความเสี่ยงจากภาระดอกเบี้ยเงินกูยืมที่เพ่ิมขึ้น ซ่ึงจากการตรวจส อบการบริหารความเสี่ยงดังกลาวที่
ผานมาเห็นวา อยูในระดับที่ยอมรับได 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 บริษัทฯกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessmen
เพ่ือใชเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการอยา งสม่ําเสมอ และเปรียบเทียบ
การดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทวาไดดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ไดอนุมัติไวและ
หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการใหสอด
คลองกับแนวนโยบายที่กําหนดไว ซ่ึงผลการประเมินก ารปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการในป 254
คะแนนที่ไดอยูในเกณฑดี 4.55 คะแนน หรือ     รอยละ 91.03 
 

13. การควบคุมและการตรวจสอบภายใน  
 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในเปนอยางย่ิง โดยมุงเนนใหมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดําเนินธุ รกิจ  เพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ 
โดยครอบคลุมทั้งดานการเงิน การตรวจสอบดูแลทรัพยสิน การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง และ
 



บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการตรวจสอบภายในที่ดี จึงจัดใหมีฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และประเมินการควบคุมภายใน  และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
อยางสม่ําเสมอ  ทั้งนี้การปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ยังไดยึดถือปฏิบัติตามกฏบั ตร
ซ่ึงมีความสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยสามารถสรุปสาระ
สําคัญของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ไดดังนี้  
 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ทําหนาที่พิจารณาความเพียงพอของการควบคุมภายในของบริษัทฯ  โดยทบทวนผลการปฏิบัติ
งานของฝายตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีอิสระของบริษัทฯอยางตอเนื่อง เนนการพิจารณาความเพียง
พอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน การควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ
นโยบายตาง ๆ ที่เก่ียวของ หากคณะกรรมการตรวจสอบมีขอเสนอแนะ หรือพบขอบกพรองที่เปนสาระ
สําคัญ จะรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือใหมีการปรับปรุงแกไขตอไป  
 ฝายตรวจสอบภายใน  

ทําหนาที่ตรวจสอบกา รปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยใชหลักเกณฑการพิจารณาความสําคัญตาม
ความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจ หรือตามกระบวนการทํางานในการตรวจสอบ  โดยการสอบทาน 
การประเมินผลการควบคุมภายใน และการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวย
งานตาง ๆ ในการปรับปรุงการควบคุมภายใน   ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ     
ประสิทธิผลในการดําเนินงานของบริษัทฯ และนําเสนอผลการตรวจสอบแกคณะกรรมการตรวจสอบเปน
ประจําอยางนอยทุกไตรมาส รวมทั้งนําเสนอตอผูบริหารที่รับผิดชอบในกรณีที่มีขอสังเกตหรือขอเสนอ
แนะที่มีนัยสําคัญตอความเสียหาย    ผูจัดการฝายตรวจสอบภายในจะรายงานตอกรรมการผูจัดการเพ่ือ
พิจารณาส่ังการแกไข และนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบตอไป  
 การบริหารความเส่ียง  
  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยงอยาง
มี         ประสิทธิภาพ  โดยไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกกระบวนการทางธุรกิ จของบริษัทฯ 
และทบทวนการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งใหขอเสนอแนะ วิธีปฏิบัติที่เปน
มาตรฐานกําหนด กลยุทธ  และการวัดความเสี่ยงโดยรวม เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลย่ิงขึ้น โดยกําหนดขั้นตอนและกระบวนการจัดการบริหา รความเสี่ยง และระบบควบ
คุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเปนระบบและตอเนื่อง และเปน
ผูประสานงานติดตาม กํากับดูแล และติดตามผลในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงาน รวมถึง

 



 

14 . ร ายงาน ของคณ ะกรรม การ  
 คณ ะกรรม ก ารบ ร ิษ ัท ฯม ีห น าท ี่แ ล ะค วาม ร ับ ผ ิด ช อบ ใน ก ารก ําห น ด

น โยบ ายแล ะก ําก ับ ด ูแล งบ ก าร เง ิน แล ะส ารสน เท ศท างก าร เง ิน ท ี่ป ร ากฏ ใน รายงาน
ป ระจ ําป  เพ ื่อ ให งบ ก าร เง ิน ท ี่จ ัด ท ําข ึ้น ม ีค ว าม ถ ูก ต อ ง  ครบ ถ วน ม ีก าร เป ด เผ ยข อ ม ูล
อ ย าง เพ ีย งพ อ  แล ะจ ัดท ําข ึ้น ต าม ม าต รฐ าน ก ารบ ั ญ ช ีท ี่ร ับ รอ งท ั่ว ไป และ เป น ไป  
ต ามกฏระ เบ ียบ ท ี่เก ี่ย วข อ ง    

 ใน ด าน ก ารค วบ ค ุม ภ าย ใน  คณ ะกรรมก ารต รวจสอบ เห ็น ว า
บ ร ิษ ัท ฯ  ม ีระบ บ ก ารค วบ ค ุม ภ าย ใน ท ี่เพ ีย งพ อแล ะ เห ม าะสม ใน ก ารด ํา เน ิน ธ ุรก ิจ
แล ะส าม ารถส ร างค วาม เช ื่อ ม ั่น อ ย างม ีเห ต ุผ ล ต อ ค ว าม เช ื่อ ถ ือ ได ข อ งงบ ก าร เง ิน
ข อ งบ ร ิษ ัท ฯ  นอกจ ากน ั้น คณ ะก รรม ก ารต รวจสอบ ได ร วม ก ับ ฝ ายต รวจสอบภ าย
ใน แล ะฝ ายบ ร ิห ารขอ งบ ร ิษ ัท ใน ก ารจ ัดท ําม าต รก ารก ารบ ร ิห ารค วาม เส ี่ย งอ ย าง
เป น ระบบ ด ว ย  

 
15 . ก าร เป ด เผ ยข อม ูล และค ว ามส ัมพ ัน ธ ก ับ ผ ูล งท ุน  

 คณ ะกรรม ก ารบ ร ิษ ัท ม ีน โยบ ายให ม ีก าร เป ด เผ ยข อ ม ูล แล ะข าวส าร
ขอ งบ ร ิษ ัท แก น ัก ล งท ุน อ ย างถ ู ก ต อ ง  ครบ ถ วน  โป ร ง ใส  และท ัน เวล า   เพ ื่อ ให น ัก
ล งท ุน แล ะผ ูท ี่เก ี่ย วข อ งได ใช ป ระกอบ ก ารต ัดส ิน ใจล งท ุน   โด ยใช ช อ งท างผ าน
เว ็บ ไซต ต ล าดห ล ักท ร ัพ ย ฯ   และจ ัด ให ม ีผ ูบ ร ิห ารแล ะ เจ าห น าท ี่ร ับ ผ ิด ช อบ งาน
เก ี่ย วก ับ ผ ูล งท ุน ส ัมพ ัน ธ เป น ต ัวแทน ใน ก ารให ข อ ม ูล  แล ะส ื่อ ส ารก ับ ผ ู ล ง ท ุน  
แล ะน ัก ว ิเค ร าะห ต างๆ    ตลอดจน ม ีก าร เผ ยแพ ร ข อ ม ูล ข าวส ารโด ยผ าน ส ื่อ ม วล
ชน เป น ค ร ั้งค ร าวด ว ย  
 
(3 )  ค าต อบ แทนของกรรม ก าร  และผ ูบ ร ิห าร  

(ก ) ค าต อบ แทนท ี่เป น ต ัว เง ิน  
ค าต อบ แทนส ําห ร ับ ก รรม ก ารขอ งบ ร ิษ ัท ฯแล ะฝ าย จ ัด ก าร  ส ําห ร ับ ป ส ิ้น ส ุด ว ัน ท ี่ 
31 ธ ัน วาคม  2548 ด ังน ี้   

     หน วย  :  บ าท  
 
 
 
 



 

 (4) บุคลากร 
(ก) จํานวนบุคลากร  

จํานวนพนักงานของบริษัทฯ  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 มีจํานวนท้ังส้ิน  159  คน  
 

 
 
  
 
 
 
  
 
 

 •  ผลตอบแทนพนักงานประจําป  
 ประเภทคาตอบแทน  ป 2548 ป 2547 

เงินเดือน / ลวงเวลา 35,485,988 32,730,702 
โบนัส 4,225,878 2,693,661 
ผลตอบแทนรวม  39,711,866 35,424,363 

   
  • ลักษณะผลตอบแทนท่ีใหกับพนักงาน  

1. คาจางและเงินเดือน  
2. สวัสดิการตางๆ ตามกฎหมาย  
3. เงินรางวัลประจําป (พิจารณาตามความเหมาะสมและสภาพเศรษฐกิจ ) 
4. เงินบําเหน็จ(พนักงานปฏิบัติงานไมนอยกวา 10 ปและออกจากงานโดยไมมีความผิดรายแรง ) 
5. เงินทดแทนตางๆ เชน อุบัติเหตุเน่ืองจากการทํางาน ,คารักษาพยาบาลฯลฯ  

• วินัยและมาตรการลงโทษ  
1. เตือนดวยวาจา  
2. เตือนเปนหนังสือ กรณีเตือนดวยวาจาไมไดผล  
3. พิจารณาลดหรืองดการใหเงินรางวัลประจําป  

จํานวนพนักงานสายงานหลัก /ฝายบริหารงานกอสราง  จํานวนพนักงาน  
ฝายบริหาร 6 คน 
ฝายบัญชีและการเงิน  11 คน 
ฝายขายและการตลาด                                      9 คน 
ฝายงบประมาณและแผนงาน                                     3 คน 
ฝายบริหารท่ัวไป                                                       18 คน 
ฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบ                                  6 คน 
ฝายบริหารงานกอสราง  106 คน 

รวม 159 คน 



 
 
 
 
 

•  นโยบายพัฒนาพนักงาน  
1. มีการคัดเลือกพนักงานอยางถ่ีถวนเพ่ือใหไดพนักงานที่มีความเหมาะสมสามารถรับผิดชอบ และ

ปฏิบัติงานไดตรงกับลักษณะงานที่ไดรับมอบหมายไดดี  
2. มีการอบรมพนักงานอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหพนักงานมีทักษะในการปฎิบัติงานเพิ่มขึ้น  
3. มีการประเมินผลงานของพนักงานอยางเปนระบบและเปดเผย 
4. มีการพิจารณาเลื่อนขั้นตามความเหมาะสมโดยจะพิจารณาจากพนักงานภายในองคกรกอน  
5. มีการพิจารณาผลตอบแทนตามผลงานอยางเปนธรรมและเปดเผย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
2.10 การควบคุมภายใน  
 คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบดูแลการสราง
ระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ท้ังการควบคุมและตรวจสอบดานการเงิน การ
ตรวจสอบดูแลทรัพยสิน และการบริหารจัดการ เพ่ือใหการดําเนินการตางๆ เปนไปตามกฎหมาย ขอ
บังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวของ โดยสงเสริมใหพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสําคัญของการ
ตรวจสอบภายใน  ใหหนวยงานสามารถกํากับ ควบคุม สอบทาน และประเมินผลการทํางานไดดวย
ตนเอง ในขณะท่ีพนักงานยังมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน  
 นอกจากน้ี ยังดูแลใหฝายตรวจสอบภายในมีควา มเปนอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตางๆใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน อํานาจดําเนินการ และกฎระเบียบตางๆ โดยราย
งานตรง  ตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําตามเวลาท่ีกําหนดไว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.11 รายการระหวางกัน  
 ในป 2548 ไมมีการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันตามขอกําหนดของคณะกรรมการตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัทฯไดจัดทําโครงสรางท่ีใชในการสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกัน ตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ โดยคณะกรรมการ ไดมีมติอนุมัติการแก ไขเพ่ิมเติมขอ
บังคับของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เร่ืองการเปดเผยขอมูล
และการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน กรรมการตรวจสอบ ไดมอบหมายใหฝาย
ตรวจสอบและพัฒนาระบบงานรวมกับฝายบริหารท่ัวไป จัดทําโครงสรางท่ี ใชเปนแนวทางในการสอบ
ทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือใหคณะ
กรรมการวางนโยบายกํากับดูแลรายการเกี่ยวโยงใหเปนไปตามขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ โดยใหฝายจัดการดําเนินการใหมีการส่ือสา  ท่ัว ท้ังองคกรและใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบสอบทานรายการเกี่ยวโยงดังกลาว  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



2.12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  
(1) งบการเงิน : สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 3 ป ท่ีผานมา 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี  
ผูสอบบัญชี ไดตรวจสอบงบดุล  ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ  พ .ศ. 2547  งบกําไรขาด

ทุน  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละ
ปของ บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน )  ซ่ึงผู บริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี  สวนผูสอบบัญชี เปนผู รับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบ
การเงินดังกลาว  

 
ผูสอบบัญชีไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  ซ่ึงกําหนดให มี

การวางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอ ขอเท็จ
จริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งท่ี
เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน   การประเมินความเหมาะสมของหลักการ บัญชีท่ีกิจ
การใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ  ซ่ึงผูบริหารเปนผู จัดทําข้ึน ตลอด
จนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม  โดยเช่ือวาการ
ตรวจสอบดังกลาว  ใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสม แลว 
 

 งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2548  และ  พ.ศ. 2547  ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของ แตละปของ บริษัท สัมมากร จํากัด  
(มหาชน)  โดยถูกตองตามท่ีควร ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไ ป 

 
 รายช่ือผูสอบบัญชียอนหลัง 3 ป  

ป รายช่ือ บริษัท 
2548 นางสาวธนาวรรณ  อนุรัตนบดี  สํานักงานดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ  
2547 นางสาวธนาวรรณ  อนุรัตนบดี  สํานักงานดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ  
2546 นางนัชลี  บุญญะการกุล  สํานักงานดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ  

 
 
 
 

 



(ข) ตารางสรุปงบการเงินเปรียบเทียบ  3  ป 
งบดุล 2548 2547 2546 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ 
ทรัพย      
สดและรายการเทียบเทาเงินสด 44,915,899 2.00% 48,347,528 2.06% 106,952,783 4.88% 
หนี้การคา สุทธ ิ 1,136,483 0.05% 3,572,387 0.15% 4,330,000 0.20% 
หนี้คาขายเงินลงทุน-สุทธิ 4,662,986 0.21% 4,662,986 0.20% 4,662,986 0.21% 

คาคงเหลือ 1,099,634,20
4 

48.94% 1,260,097,597 53.75% 1,154,898,182 52.75% 

ทรัพยหมุนเวียนอื่น 9,962,552 0.45% 10,316,749 0.44% 22,417,055 1.02% 
มสินทรัพยหมุนเวียน 
ทรัพยไมหมุนเวียน 

1,160,312,12
4 51.64% 1,326,997,247 56.60% 1,293,261,006 59.07% 

หนี้คาขายเงินลงทุน-สุทธิ 9,325,972 0.42% 13,988,958 0.60% 18,651,944 0.85% 
นรอการพัฒนา 869,998,187 38.72% 812,332,401 34.65% 704,794,131 32.19% 
น อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 206,862,253 9.21% 190,906,083 8.14% 172,472,163 7.88% 

ทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
มสินทรัพยไมหมุนเวียน 

326,891 
1,086,513,30

3 

0.01% 
48.36% 

326,891 
1,017,554,333 

0.01% 
43.40% 326,891 

896,245,129 
0.01% 

40.93% 

มสินทรัพย 2,246,825,42
7 100% 2,344,551,580 100% 2,189,506,135 100.00% 

สิน     
เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
รเงิน 

60,000,000 2.67% 65,000,000 2.77% 60,000,000 2.74% 

หนี้การคา 19,381,782 0.86% 14,619,210 0.62% 15,326,255 0.70% 
หนีค้าซื้อที่ดิน         - - 77,288,264 3.53% 
้สินระยะยาวถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 14,219,387 0.63% 20,000,0000 0.85% 50,000,000 2.28% 
้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระใน1ป 652,513 0.03% 617,671 0.03% - - 
้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ 68,505,804 3.04% 88,214,609 3.76% 73,192,126 3.34% 
มหนี้สินหมุนเวียน 
สินไมหมุนเวียน 

162,759,486 7.24% 188,451,490 8.04% 275,806,645 12.60% 

ะมาณการหนี้สินเงินบําเหน็จพนักงาน 38,742,810 1.72% 34,839,070 1.49% 28,188,004 1.29% 
้สินระยะยาว 420,484,464 18.71% 539,942,952 23.03% 303,157,768 13.85% 
้สินตามสัญญาเชาการเงิน 1,437,838 0.06% 2,090,351 0.09% - - 
สินอื่น 
มหนี้สินไมหมุนเวียน 

22,605,440 
483,270,552 

1.01% 
21.51% 

15,422,000 
592,294,373 

0.66% 
25.26% 

17,000,000 
348,345,772 

0.78% 
15.91% 

มหนี้สิน 646,030,038 28.75% 780,745,863 33.30% 624,152,417 28.51% 
และสวนของผูถือหุน     
ชําระแลว 450,000,000 20.03% 450,000,000 19.19% 450,000,000 20.55% 
นเกินมูลคาหุน 468,966,000 20.87% 468,966,000 20.00% 468,966,000 21.42% 

  

  

 

 



(ข) ตารางสรุปงบการเงินเปรียบเทียบ  3  ป 
งบดุล 2548 2547 2546 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ 
ทรัพย      
สดและรายการเทียบเทาเงินสด 44,915,899 2.00% 48,347,528 2.06% 106,952,783 4.88% 
หนี้การคา สุทธ ิ 1,136,483 0.05% 3,572,387 0.15% 4,330,000 0.20% 
หนี้คาขายเงินลงทุน-สุทธิ 4,662,986 0.21% 4,662,986 0.20% 4,662,986 0.21% 

คาคงเหลือ 1,099,634,20
4 

48.94% 1,260,097,597 53.75% 1,154,898,182 52.75% 

ทรัพยหมุนเวียนอื่น 9,962,552 0.45% 10,316,749 0.44% 22,417,055 1.02% 
มสินทรัพยหมุนเวียน 
ทรัพยไมหมุนเวียน 

1,160,312,12
4 51.64% 1,326,997,247 56.60% 1,293,261,006 59.07% 

หนี้คาขายเงินลงทุน-สุทธิ 9,325,972 0.42% 13,988,958 0.60% 18,651,944 0.85% 
นรอการพัฒนา 869,998,187 38.72% 812,332,401 34.65% 704,794,131 32.19% 
น อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 206,862,253 9.21% 190,906,083 8.14% 172,472,163 7.88% 

ทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
มสินทรัพยไมหมุนเวียน 

326,891 
1,086,513,30

3 

0.01% 
48.36% 

326,891 
1,017,554,333 

0.01% 
43.40% 326,891 

896,245,129 
0.01% 

40.93% 

มสินทรัพย 2,246,825,42
7 100% 2,344,551,580 100% 2,189,506,135 100.00% 

สิน     
เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
รเงิน 

60,000,000 2.67% 65,000,000 2.77% 60,000,000 2.74% 

หนี้การคา 19,381,782 0.86% 14,619,210 0.62% 15,326,255 0.70% 
หนีค้าซื้อที่ดิน         - - 77,288,264 3.53% 
้สินระยะยาวถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 14,219,387 0.63% 20,000,0000 0.85% 50,000,000 2.28% 
้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระใน1ป 652,513 0.03% 617,671 0.03% - - 
้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ 68,505,804 3.04% 88,214,609 3.76% 73,192,126 3.34% 
มหนี้สินหมุนเวียน 
สินไมหมุนเวียน 

162,759,486 7.24% 188,451,490 8.04% 275,806,645 12.60% 

ะมาณการหนี้สินเงินบําเหน็จพนักงาน 38,742,810 1.72% 34,839,070 1.49% 28,188,004 1.29% 
้สินระยะยาว 420,484,464 18.71% 539,942,952 23.03% 303,157,768 13.85% 
้สินตามสัญญาเชาการเงิน 1,437,838 0.06% 2,090,351 0.09% - - 
สินอื่น 
มหนี้สินไมหมุนเวียน 

22,605,440 
483,270,552 

1.01% 
21.51% 

15,422,000 
592,294,373 

0.66% 
25.26% 

17,000,000 
348,345,772 

0.78% 
15.91% 

มหนี้สิน 646,030,038 28.75% 780,745,863 33.30% 624,152,417 28.51% 
และสวนของผูถือหุน     
ชําระแลว 450,000,000 20.03% 450,000,000 19.19% 450,000,000 20.55% 
นเกินมูลคาหุน 468,966,000 20.87% 468,966,000 20.00% 468,966,000 21.42% 

  

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบกําไรขาดทุน 2548 2547 
ส้ินสุดเพียง วันท่ี 31 ธันวาคม  บาท บาท รอยละ บาท บาท รอยละ 
รายไดจากการขาย 686,892,211 93.75% 588,163,4922 94.55% 694,229,974 96.14% 
รายไดอ่ืน 45,802,668 6.25% 33,896,274 5.45% 27,836,640 3.86% 
รวมรายได 732,694,879 100% 622,059,766 100% 722,066,614 00.00% 
ตนทุนขาย 448,035,620 61.15% 371,857,727 59.78% 414,504,678 57.41% 
คาใชจายในการขายและบริหาร 150,458,076 20.54 133,200,134 21.41 94,688,822 13.11

ดอกเบี้ยจาย 26,412,171 3.60% 22,529,737 3.62% 11,404,516 1.58% 
รวมคาใชจาย 624,905,867 85.29 527,587,598 84.81 520,598,016 72.10

กําไรสุทธิกอนภาษีเงินได 107,789,012 14.71 94,472,168 15.19 201,468,598 27.90

ภาษีเงินได 30,299,340 4.14% 28,520,169 4.58% 46,686,689 6.47% 
กําไรสุทธ ิ
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 
จํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญ 
(หุน) 

77,489,672 
0.17 

450,000,000 

10.58 65,951,999 
0.15 

450,000,000 

10.60 154,781,909 
0.34 

450,000,000 

21.44

2546 

 
 
 
 
 
 



งบกระแสเงินสด 
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 2547 2546 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
กําไรสุทธ ิ 77,489,672 65,951,999 154,781,909 
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) 
กิจกรรมดําเนินงาน 

   

      คาเสื่อมราคา 10,164,063 5,462,857 3,724,589 
      หนี้สงสัยจะสูญ - รายไดคางรับ 2,408,364 - - 
      สินคาลาสมัย 4,076,219 - - 
      กําไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (2,369,991) - (44,999) 
     รายไดจากการรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุนตั้งพัก (1,044,953) (1,044,953) (1,044,953) 
     ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน (โอนกลับ) (842,061) (842,061) (842,061) 
     ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 2,435,014 295,292 6,451,433 
     รายไดจากการรับรูคาตอบแทนสิทธิการเชาที่ยังไมถือเปนรายได (3,220,900) (1,000,000) (1,000,000) 
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย 
และหนี้สินดําเนินงาน      

89,095,427 68,823,134 162,025,918 

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน)  ลดลง   
     ลูกหนี้การคา 2,435,904 757,613 (2,608,900) 
     ลูกหนี้คาขายเงินลงทุน 6,550,000 6,550,000 6,550,000 
     สินคาคงเหลือและที่ดินรอการพัฒนา 98,721,388 (203,906,929) (108,552,615) 
     รายไดคางรับ (1,478,717) (1,311,098) (731,873) 
     เงินมัดจําคาซื้อที่ดิน - - (12,036,000) 
     สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - อ่ืนๆ (575,451) 1,375,405 (1,820,247) 
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)   
     เจาหนี้การคา 4,762,572 (707,045) 10,769,734 
     เจาหนี้คาซื้อที่ดิน - (77,288,264) 77,288,264 
     เงินประกันการกอสราง (2,941,545) 7,233,045 4,572,022 
     เงินมัดจํารับ (13,255,313) 11,046,735 (35,402,237) 
     ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย (9,867,272) (4,124,280) 23,155,687 
     ประมาณการหนี้สินเงินบําเหน็จพนักงาน 3,903,740 6,651,066 (2,863,751) 
     หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน - อ่ืนๆ 6,355,325 866,983 3,124,368 
     หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน - อ่ืนๆ 10,404,340 (578,000) - 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 194,110,398 (184,611,635) 123,470,370 

 

 

 



 

(ค) อัตราสวนทางการเงิน   
 

อัตราสวนการเงิน 2548 2547 2546 
สภาพคลอง    
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 7.13 7.04 4.69 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.28 0.27 0.40 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 1.11 0.80 0.56 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 291.80 148.86 229.46 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 1.25 2.45 1.59 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 0.38 0.31 0.39 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย(วัน) 960.53 1,177.42 935.90 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 26.58 24.84 41.69 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 13.73 14.69 8.76 
Cash cycle (วัน) 948.04 1,165.18 928.73 
ความสามารถในการทํากําไร    
อัตรากําไรขั้นตน   38.85% 40.22% 42.59% 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน   18.32% 19.69% 30.00% 
อัตรากําไรสุทธิ   10.58% 10.60% 21.43% 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน   4.84% 4.22% 9.88% 
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน    
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 3.45% 2.81% 7.07% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร 7.13% 6.48% 17.30% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.33 0.27 0.33 
นโยบายการเงิน    
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.40 0.50 0.39 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา) 5.08 5.19 18.66 
อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม  28.75% 33.30% 28.50% 
อัตราสวนกําไร (ขาดทุน) ตอหุน(บาท) 0.17 0.15 0.34 
 
 

 



 

(2) คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  
 ผลการดําเนินงานในป 2548 เปรียบเทียบกับป 2547 ยอดขายบานและท่ีดินมีอัตราเพ่ิมข้ึนรอย
ละ 16.10 สวนยอดรับรูรายไดรวมมีอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 17.79 สาเหตุท่ีเพ่ิมข้ึนสวนใหญเปนเพราะยอด
ขายบาน และยอดรั บรูรายไดมีอัตราเพ่ิมข้ึน รายไดจากการขายบานและท่ีดินจะเปนประมาณรอยละ 
88.50 ของรายไดรวม ผลจากบริษัทฯมีการพัฒนาแบบบาน ปรับปรุงมาตรฐานโครงการ และเพ่ิมชอง
ทางในการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย ทําใหกําไรสุทธิในป 2548 ของบริษัทฯ เทากับ 77.49 ลานบาท
หรือ  เพ่ิมข้ึนรอยละ 17.49  อยางไรก็ดี    สามารถแยกวิเคราะหรายละเอียดในเร่ืองตางๆ ไดดังน้ี  
 

(ก) ผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2548 
รายได 

ในป 2548 บริษัทฯมีรายไดจากการขายบานและท่ิดิน จํานวน 648.46  ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 
2547 รอยละ 16.10  และรายไดดังกลา ว คิดเปนรอยละ 88.50  ของรายไดรวม ซ่ึงมีจํานวน 732.69  ลาน
บาท  เทียบกับป 2547 ซ่ึง   มีรายไดรวม 622.06  ลานบาท 

 
ตนทุนขาย คาใชจายในการขาย และดอกเบ้ียจาย  

บริษัทฯมีตนทุนขายในป 2548 จํานวน 448.04  ลานบาท คิดเปนรอยละ 65.23 ของรายไดจาก
การขาย เปรีย บเทียบกับป 2547 ซ่ึงมีตนทุนขายจํานวน 371.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 63.22 ของราย
ไดจากการขาย  ตนทุนขาย   เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.01 สวนคาใชจายในการขายและบริหารในป 2548  มี
จํานวน 150.46 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.54 ของรายไดรวม เทียบกับป 2547 ซ่ึงมีจํานวน 133.20
ลานบาท หรือรอยละ 21.41 ของรายไดรวม  คาใชจายในการขายและบริหารมีอัตราลดลง 0.87  บริษัทฯ
มีดอกเบ้ียจายในป 2548 จํานวน 26.41 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2547จํานวน 3.88 ลานบาท  

 
กําไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในป 2548 จํานวน 77.49 ลานบาท คิดเปน กําไรสุ ทธิตอหุน เทากับ 0.17
บาท เทียบกับป 2547 ซ่ึงมีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.15 กําไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนเปนผลมาจากการรับรูรายได
จากขายบานและท่ีดินเพ่ิมข้ึนรอยละ 16.10 และคาใชจายในการขายและบริหารลดลงรอยละ 0.87   

(ข) ฐานะทางการเงิน  
 

สินทรัพย 
 



หน้ีสิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ  มีหน้ีสินท้ังส้ิน 646.03 ลานบาท ลดลงจากป 2547 จํานวน 134.72

ลานบาท หรือลดลงรอยละ 17.25  แบงออกเปนหน้ีสินหมุนเวียนจํานวน 162.76 ลานบาท เปนหน้ีสินระยะยาว
และ   หน้ีสินอ่ืนๆ จํานวน 483.27 ลานบาท  

การลดลงของหน้ี สินสวนใหญมาจาก บริษัทฯ มีการรับรูรายไดจาการขายบานและท่ีดินเพ่ิมข้ึน จึง
สามารถชําระหน้ีเงินกูยืมไดมากข้ึน   

 
สวนของผูถือหุน 

บริษัทฯมีสวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2548 จํานวน 1,600.80 ลานบาท เทียบกับป 2547 ซ่ึงมีสวนของผู
ถือหุน จํานวน 1,563.81 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 36.99 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 2.36 
 
กระแสเงินสด 

บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 194.11 ลานบาท สวนกิจกรรมลงทุน บริษัทฯใช
ไป จํานวน 26.19 ลานบาท  

สวนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินไดใชไปจํานวน 171.36 ลานบาท รวมแลวในป 2548  ยอด
เงินสดลดลง 3.43 ลานบาท ทําใหเงินสดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2548 จํานวน 48.35 ลานบาท ลดลงเหลือ
44.92   ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
 

(ค) อัตราสวนการเงินท่ีสําคัญ  
อัตราสวนสภาพคลอง  

บริษัทฯมีอัตราสวนสภาพคลอง ในป 2548 เทากับ 7.13 เทา  เพ่ิมข้ึ นจากป 2547 ท่ีมีอัตรา 7.04  เทา
ท้ังน้ีเปนผลจากมีการชําระเงินกูยืมระยะส้ันเพ่ิมข้ึน ทําใหมีหน้ีสินลดลง จากตัวเลขดังกลาวแสดงวาบริษัทฯ ยัง
มีสภาพคลองอยูในระดับท่ีดี  
 
อัตราสวนหน้ีตอสวนของผูถือหุน  

บริษัทฯ มีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน ในป  2548 เทากับ 0.40 เทา ลดลงจากป 2547 ท่ีมี สัด
สวนอยูท่ี 0.50 เทา ท้ังน้ีเพราะบริษัทฯ มีภาระหน้ีสินลดลง เน่ืองจากมีรายรับเพ่ิมข้ึน อัตราสวนดังกลาวถือวา
อยูในระดับคอนขางต่ํา จึงทําใหโครงสรางการเงินมีความม่ันคง  
 
อัตราสวนการทํากําไร  



 
 
 



3) คาตอบแทนของผูสอบบัญชี  
 
 (ก) คาตอบแทนของผูสอบบัญชี  
 บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีให  

• ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีท่ีผานมาเปนจํานวนเงินรวม  600,000. -บาท 
• สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับผูสอบบัญชีและ  

 สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม ........-.........บาท
  
   
 (ข ) คาบริการอ่ืน  

บริษัทจายคาตอบแทนของงานบริการอ่ืน ไดแก ................................-.................................. ใหแก
•  ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม .........-..........บาท และจะตอง
จายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงิน
รวม.......-.....บาท 

 • สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับผูสอ บบัญชีและ
สํานักงานบัญชี  

 ดังกลาว ในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม ...........-............บาท และจะตองจายในอนาคต
อันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม ........-.......
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2.13 ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
ช่ือบริษัท : บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 
ท่ีตั้ง  : 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 

จํานวนหุนท่ีออกจําหนาย :  หุนสามัญ 450,000,000 หุน 

มูลคาท่ีตราไว : หุนละ 1 บาท 

ผูสอบบัญชี : 

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด 
โดย นางสาวธนาวรรณ  อนุรัตนบดี   
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440 และ/หรือ 
  นางนัชลี  บุญญะการกุล  
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126  
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. ธนาคารทหารไทย  จํากัด (มหาชน) 



 

สวนท่ี 3 
การรับรองความถูกตองของขอมูล  

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจา
ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง ครบถวน ไมเปนเท็ จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตอง
แจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ขาพเจาขอรับรองวา  

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษัทและ
บริษัทยอยแลว  

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวา 
บริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว 
รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว  

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแล
ใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาวและขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณวันที่                  
16  กุมภาพันธ 2549  ตอผูสอบบัญชีและ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษั ทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบก
พรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผล
กระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท  

ในการนี้ เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความ
ถูกตองแลว ข าพเจาไดมอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวที เปนผูลงลายมือชื่อ กํากับเอกสารนี้ไวทุกหนา
ดวยหากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ  นางประภาศรี ลาภเวที   กํากับไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่
ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ดังกลาวขางตน  
 ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ  
1. นายกวี  อังศวานนท  ประธานกรรมการบริหาร  ____________________________ 
    

2. นายพิพิธ  พิชัยศรทัต กรรมการบริหาร  ____________________________ 
    

3. นายสมศักดิ์   เขมะรังษี  กรรมการบริหาร  ____________________________ 
    

4. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธย า กรรมการผูจัดการ  ____________________________ 
    

5. นายทินกร คําสุนทร  ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน  ____________________________ 
    



 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาว ไมถูกตองครบถวน 
เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ  

ในการน้ีเพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดสอบทาน
แลว  และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือ
ขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวที เปนผูลงลาย
มือช่ือ กํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวยหากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ  นางประภาศรี ลาภเวที   กํากับ
ไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน  

 
ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

  
พลเรือตรี หมอมหลวงอัศนี  ปราโมช  ประธานกรรมการ  _______________________ 
   

ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 
ผูรับมอบอํานาจ    
นางประภาศรี  ลาภเวที  ผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน  _______________________ 
   

 
หมายเหตุ  

หากในวันท่ีย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลประจําปตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนท่ีทําใหบุคคลใด 
ยังไมสามารถลงลายมือช่ือใ นแบบแสดงรายการขอมูลประจําปได เม่ือเหตุดังกลาวหมดส้ินแลว 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพยตองจัดใหบุคคลน้ันลงลายมือช่ือทันที เวนแตเหตุท่ีทําใหบุคคลดังกลาวไม
สามารถลงลายมือช่ือไดเกิดจากการท่ีบุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถ
บังคับตนเองได  เน่ืองจากเจ็บปวยทาง      รางกายหรือทางจิต บริษัทท่ีออกหลักทรัพยไมจําตองจัดให
บุคคลดังกลาวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  
 
 
 
 

 



“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวัง
ในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  

ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว  และ
ไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวที เปนผูลงลายมือชื่อ กํากับเอกสารนี้ไว
ทุกหนาดวยหากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ  นางประภาศรี ลาภเวที   กํากับไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่
ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน  

 
ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ  

  
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา  กรรมการอิสระ  _______________________ 
   

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ  
ผูรับมอบอํานาจ    
นางประภาศรี  ลาภเวที  ผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน  _______________________ 
   

 
หมายเหตุ   

หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลประจําปตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําใหบุคคลใด ยังไม
สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรา ยการขอมูลประจําปได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว บริษัทที่ออกหลัก
ทรัพยตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือชื่อไดเกิด
จากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เนื่องจา กเจ็บปวยทาง      
รางกายหรือทางจิต บริษัทที่ออกหลักทรัพยไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป  
 
 
 
 

 

 



 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน 
เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  

ในการนี้เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทาน
แลว  และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ
ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวที เปนผูลงลายมือ
ชื่อ กํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวยหากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ  นางประภาศรี ลาภเวที   กํากับไว  
ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน  

 
ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ  

  
นายพงส  สารสิน  กรรมการอิสระ  _______________________ 
   

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ  
ผูรับมอบอํานาจ    
นางประภาศรี  ลาภเวที  ผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน  _______________________ 
   

 
หมายเหตุ   

หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลประจําปตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําใหบุคคลใด ยัง
ไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมู ลประจําปได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว บริษัทที่
ออกหลักทรัพยตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลง
ลายมือชื่อไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเอง
ได เนื่องจากเจ็บปวย ทาง      รางกายหรือทางจิต บริษัทที่ออกหลักทรัพยไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาว
ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  
 
 
 
 

 

 



“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการน้ีเพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดสอบทาน
แลว  และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือ
ขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวที เปนผูลงลาย
มือช่ือ กํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวยหากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ  นางประภาศรี ลาภเวที   กํากับ
ไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน  

 
ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 
  

นายอนุทิพย  ไกรฤกษ  กรรมการอิสระ ___________
____________ 

  
ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

ผูรับมอบอํานาจ   
นางประภาศรี  ลาภเวที  ผูจัดการฝายงบประมาณและ

แผนงาน 
___________

____________ 
   

 
หมายเหตุ  
หากในวันท่ีย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลประจําปตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนท่ีทําใหบุคคลใด 

ยังไมสาม ารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปได เม่ือเหตุดังกลาวหมดส้ินแลว 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพยตองจัดใหบุคคลน้ันลงลายมือช่ือทันที เวนแตเหตุท่ีทําใหบุคคลดังกลาวไม
สามารถลงลายมือช่ือไดเกิดจากการท่ีบุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสาม ารถ
บังคับตนเองได เน่ืองจากเจ็บปวยทาง      รางกายหรือทางจิต บริษัทท่ีออกหลักทรัพยไมจําตองจัดให
บุคคลดังกลาวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  

 
 
 
 

 

 

 
 



ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปน
เท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  

ในการนี้เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว  
และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอ
มูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวที เปนผูลงลายมือชื่ อ กํากับ
เอกสารนี้ไวทุกหนาดวยหากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ  นางประภาศรี ลาภเวที   กํากับไว  ขาพเจาจะถือ
วาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน  

 
ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ  

  
พันตํารวจเอก ชินภัทร  สารสิน  กรรมการอิสระ  _______________________ 
   

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ  
ผูรับมอบอํานาจ    
นางประภาศรี  ลาภเวที  ผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน  _______________________ 
   
 
หมายเหตุ   

หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลประจําปตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนที่ทําใหบุคคลใด ยัง
ไมสามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงร ายการขอมูลประจําปได เมื่อเหตุดังกลาวหมดสิ้นแลว บริษัทที่
ออกหลักทรัพยตองจัดใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เวนแตเหตุที่ทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลาย
มือชื่อไดเกิดจากการที่บุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได 
เนื่องจากเจ็บปวยทาง      รางกายหรือทางจิต บริษัทที่ออกหลักทรัพยไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลาย
มือชื่อในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  
 
 
 
 

 

 
 



 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลวและดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืน
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ  

ในการน้ีเพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดสอบทานแลว  และ
ไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควร
ตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวที เปนผูลงลายมือช่ือ กํากับเอกสารน้ีไว
ทุกหนาดวยหากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ  นางประภาศรี ลาภเวที   กํากับไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ี
ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน  

 
ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

  
นายสิทธิชัย  จันทราวดี  กรรมการอิสระ  _______________________ 
   

ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 
ผูรับมอบอํานาจ    
นางประภาศรี  ลาภเวที  ผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน  _______________________ 
   
 
หมายเหตุ  

หากในวันท่ีย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลประจําปตอสํานักงาน มีเหตุจําเปนท่ีทําใหบุคคลใด ยังไม
สามารถลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการ ขอมูลประจําปได เม่ือเหตุดังกลาวหมดส้ินแลว บริษัทท่ีออกหลัก
ทรัพยตองจัดใหบุคคลน้ันลงลายมือช่ือทันที เวนแตเหตุท่ีทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถลงลายมือช่ือไดเกิด
จากการท่ีบุคคลดังกลาว อยูในภาวะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เน่ืองจากเจ็ บปวยทาง      
รางกายหรือทางจิต บริษัทท่ีออกหลักทรัพยไมจําตองจัดใหบุคคลดังกลาวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป  
 
 

 

 
 
 


