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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  
 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 
บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 



สวนที่ 1 ขอมูลสรุปบริษัท 

 
       บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทฯที่ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเกี่ยวกับบานจัดสรร 
โดยการซื้อที่ดินแปลงใหญมาวางผังแบงแปลงยอย จัดทําสาธารณูปโภคตามเกณฑของกฎหมายจัดสรร แลวนํา
มาสรางบานขายพรอมที่ดินในระดับราคาที่เหมาะสมกับความตองการของตลาดกลุมเปาหมาย  คือ ผูมีรายได
ระดับปานกลางจนถึงระดับคอนขางสูง 

 ป 2550 บริษัทฯมโีครงการบานจัดสรรอยู 8 โครงการ เปนโครงการสรางบานเดี่ยวขายพรอมที่ดิน
ระดับราคาขายแตกตางกันไปตามสถานที่ตั้ง มี 2 โครงการ คือ โครงการสัมมากรบางกะป และโครงการสัมมา
กรนครอินทรเปนโครงการที่ขายบานพรอมที่ดินในราคาคอนขางสูง ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป  สวนอีก 4 โครง
การ คือ โครงการ สัมมากรมีนบุร ี1  โครงการสัมมากรมีนบุร ี2  โครงการสัมมากรนิมิตใหม  และโครงการ
สัมมากรรังสิต คลอง 7  เปนโครงการที่ขายบานพรอมที่ดินในระดับราคาปานกลาง คือ  ราคาขายตั้งแต 2 ถึง 4 
ลานบาท  สวนโครงการที่เหลืออีก 2 โครงการ คือ โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 2 และ   โครงการสัมมากร
ราชพฤกษ เปนโครงการที่ขายบานพรอมที่ดินในระดับราคา 3 - 5 ลานบาท                                 

 ในป 2549 โครงการบานจัดสรรของบริษัทฯไดรับการตอบสนองจากลูกคาคอนขางดี และเชื่อวาในป
2550  ธุรกิจจะสามารถเจริญเติบโตอยางตอเนื่องไดตอไป ตามการขยายตัวของตลาด 

 โครงสรางรายไดในป 2549 บริษัทฯมีรายไดจากการขายบานและที่ดินจํานวน 565.21 ลานบาท
คิดเปนสัดสวนรอยละ 90.58 ของรายไดรวม และมีรายไดจากการขายน้ํามัน จากการบริการและรายไดอื่น 
จํานวน 58.81 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.42 ของรายไดรวม เทียบกับป 2548 บริษัทฯมีรายไดจากการ
ขายบานและที่ดินจํานวน 648.46 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 88.50 ของรายไดรวม และมีรายไดจากการขาย
น้ํามัน จากการบริการและรายไดอื่นจํานวน  84.23   ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.50  ของรายไดรวม 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯในป 2549  บริษัทฯมีรายไดรวมทั้งสิ้น 624.02 ลานบาท  มีกําไรสุทธิ  
36.92 ลานบาท   กําไรสุทธิตอหุน 0.08  บาท มีสินทรัพยรวม 2,176.70  ลานบาท   หน้ีสินรวม  583.98  ลาน
บาท และสวนของผูถือหุนรวม 1,592,72 ลานบาท 

 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 2 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 
 
 

บริษทั สัมมากร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญเลขที่ 195 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330  เลขทะเบียนบริษัท เลขที่  บมจ. 290  โทรศพัท  (662) 255-5740-
50  โทรสาร   (662)  255-2806  Home Page  www.sammakorn.co.th    
E-mail address   contact@sammakorn.co.th   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 ปจจัยความเสี่ยง 
ในป 2549 สภาวะการณของประเทศประสบปญหาคอนขางมาก ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและกา

เมือง  ทําใหสภาพเศรษฐกิจโดยรวมมีอัตราการเติบโตที่ลดลง สําหรับธุรกิจบานจัดสรรอัตราการเติบโต
เริ่มชะลอตัว ทั้งนี้เพราะการแขงขันในธุรกิจมีคอนขางสูง และอัตราด อกเบี้ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ตนทุน
สินคาสูงขึ้น ผูสนใจซื้อบานใชเวลาในการตัดสินใจนานขึ้น ความตองการลดลง กําลังซื้อออนตัวลง 

 ในป 2550 ธุรกิจบานจัดสรรของบริษัทฯยังมีความเสี่ยงคอนขางสูง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ 
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ขาดเสถียรภาพและอาจเปลี่ยนแปลงไดเสมอ และยังมีเหตุมาจาก
ปจจัยจากภายในองคกร และปจจัยภายนอกอื่นๆ ที่บริษัทฯไมสามารถควบคุมได ซึ่งบริษัทฯไดมีการ
วิเคราะหและติดตามความเสี่ยงตางๆ อยางใกลชิด โดยมีมาตรการติดตามดูแลความเสี่ยงและมาตรการ
เตือนภัยลวงหนา เพื่อระมัดระวังและลดผลกระทบมิใหมีความรุนแรง ทําใหเชื่อไดวาธุรกิจของบริษัทฯ
จะสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืนและมั่นคงตอไป 

 
(1) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ  

(ก) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแขงขัน 
 ธุรกิจจัดสรรบานและที่ดินเปนธุรกิจที่มีการแขงขันกันสูงมาก ในภาวะที่เ ศรษฐกิจดี ก็จะมีผ
ประกอบการเขามาในธุรกิจมากราย ปริมาณการกอสรางบานและอุปทานของบานจะทวีจํานวนขึ้นอยาง
รวดเร็ว เมื่อปริมาณบานมีมากเกินกวาความตองการ และเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลง เชน ปจจุบันผูจัดสรร
จะแขงขันกันลดราคาลงเพื่อเรงการขายใหไดตามเปาหมาย การแขงขันจะยิ่งรุนแรงขึ้น ทําใหกําไรขั้นตน
มีแนวโนมลดลง 
 ทางแกไข คือ  ติดตามภาวะตลาดบานจัดสรรและทิศทางภาวะเศรษฐกิจอยางใกลชิด ในกรณีที่มี
การแขงขันสูง และปริมาณบานพรอมอยูในตลาดเหลือมาก บริษัทฯจะสรางบานตามการจอง ตามความ
ตองการของผูซื้อโดยเนนความแ ตกตางสรางบานคุณภาพ ควบคุมตนทุน และใหความสําคัญดานบริการ
เปนพิเศษ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหแกลูกคา และจะไมสรางบานพรอมอยูเหลือไวจํานวนมาก เพราะจะ
เปนภาระในการใชเงินกูยืมเพิ่มขึ้น ยิ่งการขายลาชาจะทําใหเสียดอกเบี้ยมาก กําไรจะลดลง 
 
(2) ความเสี่ยงทางดานการกอสราง 
 (ข) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงาน 
  ระบบการกอสรางบานในปจจุบันยังเปนระบบที่ใชแรงงานจํานวนมากการขยายตัวทางเศรษฐกิ
กอใหเกิดปญหาขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานฝมือดียิ่งหายากขึ้น จึงทําใหคาจางแรงงานและคาจ

 



(3) ความเสี่ยงจากวัสดุข้ึนราคา 
  มีปจจัยหลายอยางที่เปนตนเหตุใหราคาวัสดุปรับตัวสูงขึ้น เชน การปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามัน จะมี
ผลใหคาขนสงและตนทุนสินคาเพิ่มขึ้น สวนภาวะขาดแคลนเหล็กก็จะทําใหราคาเหล็กที่ใ ชในการกอสรา
เพิ่มขึ้น เมื่อตนทุนสูงขึ้น ถาบริษัทฯไมสามารถปรับราคาขายใหสอดคลองกับตนทุนที่เพิ่มได ความเสี่ยงก็คือ
กําไรจะลดลง 
 ทางแกไข คือ มีการทําสัญญาซื้อขายวัสดุลวงหนา โดยคํานวณปริมาณที่จะใชทั้งปและทําขอตกลง
ไวกอน หากเกิดปญหาวัสดุปรับขึ้นราคา บริษัทฯก็จะไดรับผลกระทบไมมาก 
 
(4) ความเสี่ยงจากความไมแนนอนทางดานสังคม และการเมือง 
  ภาวะสังคมและการเมืองในป 2550 อยูในชวงของการปรับตัว และการปรับเปลี่ยนกระบวนการทาง
ประชาธิปไตย ความคิดของคนในสังคมยังคอนขางลังเลและสับสน หลายสวนขาดความเชื่อมั่น แ ตสวนมาก
ก็ยังมีความหวัง และคิดวารัฐธรรมนูญที่จะออกมาใชปลายปจะเปนบทสรุปที่สําคัญ ความคิดตางๆ เหลานี้กอ
ใหเกิดบรรยากาศทีไมเอื้ออํานวยตอการลงทุน การบริโภคและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ถือเปนความเสี่ยงที่
สําคัญของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจบานจัดสรร ซึ่งผูบริโภ คมีแนวโนมที่จะชะลอการตัดสินใจออกไปกอนไม
ตองรีบรอน เพราะรอได 
 ทางแกไข คือ บริษัทฯตองติดตามภาวะการตางๆ อยางใกลชิด ใชการตลาดวิเคราะห และเจาะกลุม  
ลูกคาใหตรงเปาหมาย ใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ลดคาใชจาย ชะลอการลงทุนและไมกอภาระหนี้
สินใหเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเปนอันตรายแกธุรกิจได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
(1) ประวัติความเปนมา 

 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน ) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทบานจัดสรร
เพื่อการอยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เปนบานเดี่ยวพรอมที่ดิน นโยบายของบริษัท 
คือ การจัดสรรเพื่อขายแกผูมีรายไดระดั บปานกลาง โดยเริ่มโครงการจัดสรรมาตั้งแตป 2517 ปจจุบันมี
โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ 8 โครงการดวยกัน  
 
 (2) การประกอบธุรกิจ  

(ก) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯจะมุงเนนการสรางบานจัดสรรเปนชุมชนขนาดกลางมี
จํานวนตั้งแต 200 หลังคาเรือนขึ้นไปจนถึง 500 หลังคาเรือน  ซึ่งปจจุบันโครงการดังกลาว มีอยู 7 โครง
การ คือ  สัมมากรรังสิต คลอง 2 ,สัมมากรรังสิต คลอง 7, สัมมากรนิมิตใหม, สัมมากรมีนบุรีโครงการ 1 
,    สัมมากรมีนบุรีโครงการ 2, สัมมากรนครอินทร และสัมมากรราชพฤกษ สวนโครงการที่เปนชุมชน
ขนาดใหญมีจํานวนผูอยูอาศัยมากกวา 3,000 หลังคาเรือน มีอยู  1 โครงการ คือ สัมมากรบางกะป 
 

(ข) นโยบายการดําเนินธุรกิจ  

• บริษัทฯมีนโยบายการดําเนินธุรกิจเพื่อการอยูอาศัยในลักษณะบานจัดสรร โดยมีลูกคากลุม
เปาหมาย คือ ผูมีรายไดระดับปานกลางที่มีควา มสามารถซื้อบานและที่ดินในระดับราคา 2 - 6 ลานบาท 
ขึ้นอยูกับทําเล สถานที่ตั้ง และสภาพแวดลอมของโครงการเปนสําคัญ  

• แตละโครงการมีแบบบานใหลูกคาเลือกไมนอยกวา 4 - 5 แบบ โดยบริษัทฯจะสรางบาน
ตามความตองการของลูกคา มีทั้งบานที่สรางตามการจอง บานสรางก อนขาย และบานที่สรางเสร็จ
พรอมขาย เพื่อใหลูกคาไดเลือกสรรตามความเหมาะสมและตามความตองการ บานแตละหลังใชเวลาใน
การกอสรางประมาณ 6 - 10 เดือน  

 • บริษัทฯมีนโยบายสรางบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชน จังหวัด
นนทบุรี และปทุมธานี ในทําเลที่ดีมีศักยภาพ สาธารณูปโภคพรอม การคมนาคมสะดวก เพื่อตอบสนอง
ความตองการที่อยูอาศัยของผูบริโภค โดยเฉพาะในป 2550 จะมีการพัฒนาโครงการใหมและขยายโครง
การเดิม เพื่อให   กิจการของบริษัทฯมีการเจริญเติบโตตอเนื่องอยางมีคุณภาพ รวมทั้งไดมีการพิจารณา
จัดทําโครงการเสริมเพื่อเพิม่รายไดประเภทคาเชาใหมากขึ้นดวย  
 
 



ใหกับลูกคาและผูอยูอาศัย เพราะลูกคาเดิมของบริษัทฯมีสวนสําคัญอยางมากในการแนะนําและชักชวน
ใหเพื่อนฝูง ญาติมิตรมาเปนลูกคาใหมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในภายหนา 

 • บริษัทฯมีเปาหมายที่จะพัฒนากิจการของบริษัทใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและมั่นคง โดย
ใหผลตอบแทนในอั ตราที่เหมาะสมแกผูถือหุนและผูเกี่ยวของทุกฝาย จึงไดมีแผนการพัฒนาองคกร 
พัฒนาบุคลากร และพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง โดยเนนคุณภาพสินคาดวยการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของบุคลากรและกระบวนการผลิต และจะผลิตสินคาที่ตรงตามความตองการของตลาดโดยมีตนทุนต่ํา 
เพื่อสามารถ    แขงขันกับผูผลิตรายอื่นได 

 
การพัฒนาองคกร   

 องคกรตองมีการปรับปรุงและพัฒนาตลอดเวลา ตองมีกระบวนการเรียนรูและปรับตัวใหทันยุค
ทันสมัย และทันกระแสของการเปลี่ยนแปลง ประการสําคัญตองเปนองคกรที่มีเปาหมายชัดเจน 
พนักงานทุกคนมีความเขาใจและพรอมปฏิบัติเพื่อความสําเร็จขององคกร สวนการวัดประสิทธิภาพและ
ความสําเร็จของ องคกร   ก็มีเครื่องมือบริหารสมัยใหมที่เปนหลักประกันคุณภาพไดเปนอยางดี เชน 
ระบบ  ISO และBALANCE SCORECARD เปนตน 
  
 การพัฒนาบุคลากร  
 ทรัพยากรบุคคล เปนปจจัยอันสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็ จขององคกร บริษัทฯใหความสําคัญ
เปนพิเศษ ในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีศักยภาพ เพิ่มขึ้น  เพราะผลงานของ
บุคลากรที่มี    คุณภาพจะชวยลดความสูญเสีย ลดตนทุนการผลิต ลดคาใชจาย และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันใหสูงขึ้น  
 บริษัทฯมีเปาหมายในการสงเสริมการเรียนรู พัฒนาความคิดและเพิ่มพูนความเขาใจของ
พนักงาน เพื่อพนักงานสามารถกําหนดเปาหมายในการทํางานใหมีความสอดคลองกับกลยุทธและเปา
หมายรวมขององคกร และหนวยงานก็สามารถประเมินศักยภาพของพนักงานแตละคนได 
 การจะมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพจําเปนจะตองมแีผนการฝกอบรม และมีการพัฒนาบุคคลา
กร อยางตอเนื่องเหมาะสม เพื่อใหบุคลากรเปนผูที่มีความรู มีความเขาใจ มีคุณธรรม มีความสามารถ รู
จักการทํางานเปนทีมและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของตน ซึ่งจะเปนปจจัย
สําคัญในการผลักดันใหกิจการของบริษัทมีความเจริญกาวหนาไดทันกับกระแสพลวัตของการเปลี่ยน
แปลงในโลกธุรกิจและตอบสนองความตองการของผูบริโภคในโลกของการแขงขันไดอยางมั่นคง 
 
 
 



 (3) โครงสรางรายได  
โครงสรางรายได ประกอบดวยรายไดการขายบานและที่ดินเปนหลัก ในป 2549 มีสัดสวนรอยละ 90.58 ของ

รายไดรวม นอกจากนั้นก็มีรายไดจากการจําหนายน้ํามัน รายไดจากการบริการ รายไดจากการใหเชาและรายไดอื่น 
โครงสรางรายไดในรอบ 3 ป ที่ผานมามีสัดสวนดังนี้ 

 
โครงสรางรายไดเปรียบเทียบ 3 ป 

ประเภทรายได 2549 2548 2547 

หนวย : ลานบาท รายได สัดสวน รายได สัดสวน รายได สัดสวน 
การขายบานและที่ดิน 565.21 90.58% 648.46 88.50% 558.52 89.79% 

การบริการ 23.36 3.74% 19.50 2.66% 19.14 3.08% 
การจําหนายน้ํามัน 3.66 0.59% 38.43 5.25% 29.64 4.76% 
รายไดจากการใหเชา 
และรายไดอื่น 31.79 5.09% 

 
26.30 

 
3.59% 

 
14.76 

 
2.37% 

รวมรายได 624.02 100% 732.69 100% 622.06 100% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
(1) ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ  
(ลักษณะผลิตภัณฑไดแยกเปนแตละโครงการและไดแสดงรวมไวในเอกสารประกอบแนบทายหมายเลข
3) 

(ข) ปจจัยที่มีผลกระทบตอโอกาสและขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
บริษัทฯ ไดผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ในเรื่องการบริหารงานกอสราง และการ

บริหารงานขาย ซึ่งแสดงถึงความมีมาตรฐานในการดําเนินงานและความมีประสิทธิภาพของบุคลากร ใน
การดําเนินธุรกิจ 

• บานจัดสรรตองมีเงินทุนเพื่อซื้อที่ดินขยายโครงการตลอดเวลา ที่ดินบางทําเลอาจติด ขอ
บัญญัติ ของกรุงเทพมหานคร  ขอบัญญัติผังเมือง  ขอบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  และขอบัญญัติเกี่ยวกบั
การจัดสรร     ที่ดิน  บริษัทฯจึงตองมีเจาหนาที่เฉพาะทําการศึกษาและติดตามสถานการณอยางใกลชิด 
เพื่อปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดและเสียหาย  จากการปฏิบัติผิด กฎหมายและ ระเบียบปฏิบัติตางๆ
ซึ่งเปนขอจํากัดใน    การดําเนินธุรกิจ  
 
 (2) ตลาดและภาวะการแขงขัน 

(ก) นโยบายและลักษณะตลาดของผลิตภัณฑ 
นโยบายการตลาด ของป 2549 

• บริษัทฯมีโครงการที่อยูระหวางการพัฒนาทั้งสิ้น 8 โครงการ คือ โครงการสัมมากรบาง
กะป  โครงการสัมมากรมีนบุรี 1  โครงการสัมมากรมีนบุรี 2  โครงการสัมมากรนิมิตใหม  โครงการ
สัมมากรรังสิต คลอง 2   โครงการสัมมากรรังสิต คลอง 7  โครงการสัมมากรนครอินทร และโครงการ
สัมมากรราชพฤกษ 

• บริษัทฯมุงพัฒนาโครงการใหมีคุณภาพดี เปนที่พอใจของลูกคา โดยเนนการดูแลทั้งสภาพ
แวดลอม สังคม    ชุมชน คุณภาพของงานกอสราง และงานบริการ บานสวนใหญเปนบานเด่ียวระดับ
ราคา 2 - 4 ลานบาท และมีบานเด่ียวระดับราคา 4 - 6 ลานบาท ในทําเลที่มีศักยภาพสูง เชน โครงการ
สัมมากรนครอินทร  และโครงการสัมมากรบางกะป  
กลยุทธการตลาด 
 • บริษัทฯ ยึดมั่นในนโยบายหลัก คือ การผลิตสินคาและบริการที่ตอบสนองความตองการ
และความ พึงพอใจของลูกคาโดยไมเพียงใหความสําคัญกับคุณภาพงานกอสรางเทานั้น แตยังเนนการ
 



บางกะป มีนบุรี และนิมิตใหม โซนทิศเหนือ ไดแก รังสิต -นครนายก โซนทิศตะวันตก ไดแก 
นครอินทร และราชพฤกษ 

การวางแผนการตลาด 
• บริษัทฯไดจัดใหมีการเก็บขอมูลดานความตองการ และความพึงพอใจของลูกคาอยางตอ

เนื่องเพื่อนํามาวิเคราะหและประมวลผลเพื่อใชในการวางแผนการตลาดใหสอดคลองกับความตองการ
ของลูกคา นอกจากบริษัทฯจะเนนเรื่องการเลือกทําเลเปนสําคัญแลว ยังคํานงึถึงการผลิตสินคาที่มีคุณ
ภาพ ในราคาสมเหตุสมผล และมีการโฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง รวมถึงการวางแผนจัดการ
สภาพโครงการและบรรยากาศในโครงการใหรมรื่นสวยงาม 
ที่ตั้ง 

 • ในการเลือกทําเลที่ตั้งโครงการนั้น บริษัทฯจะเนนในทําเลที่มีศักยภาพสูงมีแนวโนมเจริญ
เติบโตในอนาคต โดยดูจากเสนทางการขยายตัวดานการคมนาคม  และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่ง
แตละ       โครงการของสัมมากรมีจุดเดนที่ทําเลที่ตั้งอยูติดถนนใหญ ทําใหเดินทางไดสะดวก ซึ่งการ
เลือกทําเลที่ดีนี้ถือเปนกลยุทธหลักของบริษัท ซึ่งบริษัทฯมีโครงการอยูระหวางพัฒนาทั้งสิ้น 8 โครงการ
คือ โครงการสัมมากร   บางกะป โครงการสัมมากรมีนบุรี 1 และ 2 โครงการสัมมากรนิมิตใหม โครง
การสัมมากรรังสิต คลอง 2 โครงการสัมมากรรังสิต คลอง 7 โครงการสัมมากรนครอินทร และโครงการ
สัมมากรราชพฤกษ 

สินคาที่มีคุณภาพ  
 •  ดานการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ บริษัทฯใหความสําคัญดานคุณภาพงานกอสราง คุณ

ภาพงานบริการ คุณภาพของสิ่งแวดลอมในโครงการรวมถึงความปลอดภัย และคุณภาพของสังคมโดย
รวมของโครงการดวย ซึ่งการพัฒนาคุณภาพสังคมในโครงการนั้นบริษัทฯ  ถือวาเปนสิ่งสําคัญเพราะจะ
เปนรากฐานการอยูรวมกันอยางมีความสุขของทกุคน 

ราคา  
 • บริษัทฯใชกลยุทธการตั้งราคาที่แขงขันไดกับคูแขงในทําเลเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทฯยัง

เนนการบริหารตนทุน ตั้งแตตนทุนทางการเงิน ตนทุนที่ดิน ตนทุนการพัฒนาโครงการ และ ตนทุนการ
กอสราง ซึ่งการบริหารตนทุน ดังกลาวเปนการบริหารตนทุนใหเกิดปร ะสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดหลัก
การ คือ ผลิต   สินคาและบริการที่ไดมาตรฐานตรงตามความตองการของลูกคาในราคาที่เหมาะสม โดย
บริษัทฯเนนการพัฒนาและสรางบานพรอมที่ดินเพื่อขายแกผูมีรายไดปานกลางในระดับราคา 3-5 ลาน
บาท ขนาดที่ดิน 50-70       ตารางวา ขนาดบาน 120-200 ตารางเมตรเปนหลัก ซึ่งกลยุทธในการตั้งราคา
 



ชองทางการจําหนาย 

 • บริษัทฯเนนการขายที่สํานักงานขายโครงการเปนหลัก โดยสรางบรรยากาศใหอบอุน
ประทับใจ มีบานตัวอยางที่ตกแตงหรูหรา สวยงาม ตามสมัยนิยมเพื่อใหลูกคาสามารถเขาใจรายละเอียด
ของแบบบาน ชวยการตัดสินใจใหงายขึ้น นอกจากนี้ยังไดออกบูธในงานบานแล ะคอนโดตามความ
เหมาะสม เพื่อนําเสนอโครงการของบริษัทฯใหเปนที่รูจักมากขึ้น 

การโฆษณา และประชาสัมพันธ 
 • ดานการโฆษณาประชาสัมพันธนั้น บริษัทฯเนนการประชาสัมพันธแบบเจาะจงกลุมเปาหม

โดยดําเนินการอยางตอเนื่อง สื่อหลักที่ใชคือ ปายโฆษณา ทั้งบิลบอรด และมินิบอรด นอกจากนี้ยังมีไดเร
เมล  และสื่ออิเลคทรอนิคตาง  ๆ

การบริการ  

  • บริษัทฯใหความสําคัญการใหบริการแกลูกคาอยางมีคุณภาพ โดยมีการวัดความพึงพอใจ
ของ   ลูกคาตอการบริการในดานตางๆ และนําขอมูลเหลานั้นมาปรับปรุงพัฒนา นอกจากนี้ยังมีการอ
บรมพัฒนาบุคลา กรอยางตอเนื่องใหตระหนักถึงความสําคัญของลูกคา เขาใจความตองการของลูกคา
และใสใจการใหบริการ เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด 

ลักษณะลูกคากลุมเปาหมาย 
• การจัดแบงลักษณะของลูกคากลุมเปาหมายแบงออกเปน  2 ประเภทใหญ  คือ 

ก. กลุมลูกคาเดิม 
หมายถึง กลุมลูกคาที่อาศัยและซื้อบานในโครงการของสัมมากรอยูแลว ลูกคากลุมน้ีจะเปน

กลุมที่บริษัทฯใหบริการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อใหเปนสังคมคุณภาพ ลูกคากลุมน้ีจะเปน
กลุมที่    แนะนําญาติ พี่นอง เพื่อน มาเปนลูกคาใหม หรือขยับขยายซื้อบานในโครงการของสัมมากรเพิม่
ในเวลาตอมา 

ข. กลุมลูกคาใหม 
 หมายถึง กลุมที่ยังไมไดซื้อบานของสัมมากร ในกลุมน้ีสามารถแบงยอยออกเปน 
•  กลุมที่เคยแวะชมโครงการ จะเปนกลุมที่บริษัทฯใหความสําคัญเพราะถือวามีความ

ตองการซื้อบานจะมีการจัดเก็บขอมูลลูกคาเพื่อนํามาวิเคราะหความตองการและนําเสนอสินคาที่ตรงตาม
ความตองการของลูกคา บริษัทฯจะสื่อสารขอมูลใหลูกคาอยางตอเนื่องทั้งทางเอกสารและการติดตอจาก
พนักงานขาย 

 
 



  -  ดานทําเลที่อยูอาศัยกลุมลูกคาของสัมมากรสวนใหญอาศัยอยูในรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตร
รอบโครงการและในป 2549 นี้มีการตัดถนนใหมหลายเสนทาง ซึ่งทําใหเกิดกลุมเปาหมายในทําเลใหมๆ ที่
สามารถเดินทางมาถึงโครงการและสามารถเดินทางไปทํางานไดสะดวก 

 -  ดานอายุ กลุมเปาหมายหลักของสัมมากรมีอายุในชวง 25-35  ป และชวง 36-45 ป ในป 
2549 นี้พบวากลุมเปาหมายที่มีอายุ 36-45 ป เพิ่มมากขึ้นอยางชัดเจน 
  - ดานสถานะทางสังคม กลุมเปาหมายหลักของสัมมากรจัดอยูในระดับ C-B ซึ่งสอดคลองกับ
ระดับราคาของสินคา คือ สวนใหญประมาณ 3-5 ลานบาท 

(ข) ภาวะการแขงขัน  
 •  สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม  
 ป 2549 ธุรกิจบานจัดสรรไดรับผลกระทบคอนขางสูงจากการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจ การ

ปรับขึ้นของราคาน้ํามัน และการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู เมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวความเขมงวดในการ
ปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงินจะเพิ่มขึ้น ปญหาการเมืองก็สงผลตอความเชื่อมั่นของลูกคาคอนขางมาก ยิ่ง
การแขงขันสูงจะทําใหราคาขายเฉลี่ยของบานพรอมที่ดินในกรุงเทพและปริมณฑลลดลง ซึ่งการลดลงนี้เกิด
จากบริษัทฯพัฒนาที่ดินเนนการสรางบานที่เล็กลงเพื่อใหสอดคลองกับกําลังซื้ อของกลุมเปาหมาย นอกจากน
อุปสงคในกลุมบานระดับราคาสูงก็ลดลง ทําใหบริษัทพัฒนาที่ดินที่ขายบานในระดับราคาสูงหลายรายหันมา
พัฒนาบานในระดับราคาถูกลงคือ ระดับราคา 3-5 ลานบาท เริ่มมากขึ้นในป 2549 และจะสงผลรุนแรงยิ่งขึ้น
ในป 2550 ซึ่ง     ผูประกอบการตางต องใชกลยุทธการตลาด โดยเฉพาะกลยุทธราคาและการสงเสริมการขาย
เพื่อเรงยอดขาย และรักษาสวนแบงการตลาดไว ทําใหการแขงขันทวีความรุนแรงขึ้น  

คาดวาในป 2550 ตลาดอสังหาริมทรัพยจะชะลอการเติบโตลง เพราะสถานการณทางดานสังคม
และการเมืองยังสับสนและธนาคารเขมงวดการปลอยสินเชื่อมากขึ้น สําหรับตลาดคอนโดมิเนียมที่อยูตาม
แนวรถไฟฟาระบบราง และตลาดทาวนเฮาส ระดับราคา 1-3 ลานบาท ยังมีความตองการอยู  สวนบานเด่ียว
ระดับราคา 3-5 ลานบาท จะมีการแขงขันสูงมาก เพราะผูประกอบการรายใหญไดหันมาขายในบานในระดับ
ราคานี้มากขึ้น  เพราะเชื่อวาเปนตลาดที่ยังพอไปได   

 •  จํานวนคูแขงขัน   
 สําหรับคูแขงของบริษัทฯ สวนใหญเปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายใหญ เชน บริษัท แลนด
แอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) ,บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) ,บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด 
(มหาชน) และ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และยังมีบริษัทจัดสรรรายยอยอีกหลายราย 
 

 
 

 



คูแขงรายสําคัญที่มีระดับราคาขาย กลุมเปาหมาย และที่ตั้งโครงการอยูในทําเลเดียวกับโครงการของ
สัมมากร 

โครงการ/ทําเล ที่ตั้ง โครงการ 
มีนบุรี และนิมิตใหม ถนนสุวินทวงศ ศุภนิมิตร , คาซาลีนา, นลินเรสซิเดนท 
  โรยัลพารควิลล, นิรันดสิร,ิ รุงกิจ และ 
  บุญนิมิต 
รังสิต-นครนายก คลอง 1 - 4 ถนนรังสิต - นครนายก ภัสสร 4, สถาพร, มัณฑนารังสิต 2, 
  สินธาน,ี ดิสคอฟเวอรี่ บาหลีไฮน , 
  ดิสคอฟเวอรี่ บาหลีกา, ลีฟวิ่งนารา และ 
  เมธารมย 
รังสิต-นครนายก คลอง 5 - 13 ถนนรังสิต - นครนายก ฟอรเรสโฮม และ พฤกษา วิลเลจ 2 
นครอินทร และราชพฤกษ ถนนนครอินทรและ เพอรเฟค เพลส พระราม 5, มัณฑนา 
 ถนนราชพฤกษ รัตนาธิเบศร, มัณฑนา พระราม 5,  
  เดอะซิตี,้ โนเบิล จีโอ, ธนานนท, สีวลี, 
  บางกอกบูลเลอวารด, กฤษณา และ 
  อรุณวด ี
ราชพฤกษ-ทาอิฐ ถนนราชพฤกษ เพอรเฟค เพลส ทาอิฐ, ธนันธร, สินบด ี
  ประดับดาว 6, ภัสสร 7,ลภาวัน 15, คาซา
  และสราญสิร ิ
 

ศักยภาพในการแขงขันของบริษัท 
• บริษัทฯไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 แสดงถึงศักยภาพในการดําเนินงานภาย

ใน ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพในการแขงขัน และเปนที่ยอมรับของลูกคา 

• บริษัทฯมีการจดัการดานการเงินที่เปนระบบ  มีหน้ีเงินกูนอย ทําใหความเสี่ยงดานการเงิน 
และภาระดอกเบี้ยจายมีจํากัด 

• บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ผานมาอยูในเกณฑดี มีกําไรสะสมอยูมากทําใหมีศักยภาพการ
ทํากําไรสูง และสามารถใหผลตอบแทนผูถือหุนไดอยางสม่ําเสมอ 

• บริษัทฯ มีความแข็งแกรงในตรา “สัมมากร” ทําใหไดรับความเชื่อถือไววางใจจากลูกคา 

• บริษัทฯ เนนการใหบริการหลังการขายอยางตอเนื่องทําใหลูกคาที่ซื้อแลวเกิดความประทับ
ใจ     มีการบอกตอหรือแนะนําเพื่อน ญาติ พี่นองมาซื้อ นอกจากนี้ลูกคาใหมที่แวะเขาไปในโครงการ
ของสัมมากร ก็จะประทับใจในการเอาใจใส  ดูแลสภาพสังคม  สิ่งแวดลอม และบรรยากาศในโครงการ 

 



 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) มีประสบการณในการทําธุรกิจบานจัดสรรมากวา  30  ป  โดย
มีกลุมเปาหมายหลัก คือ ผูมีรายไดระดับปานกลาง  อาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลักใน
การพัฒนา  โครงการบานจัดสรรของบริษัทฯจะเนนที่สภาพสังคม รวมถึงสภาพแวดลอม ระบบ
สาธารณูปโภค  สิ่งอํานวยความสะดวก  ความปลอดภัยและการบริการหลังการขาย  เพื่อใหเกิดสังคม
คุณภาพทําใหบริษัทเปนที่ยอมรับตลอดมา 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯยังมีจํานวนโครงการคอนขางนอย และการกระจายตัวยังไมครอบคลุม
ทั่วทุกทําเลในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทําใหบริษัทเปนที่รูจักเฉพาะในทําเลที่มีโครงการตั้งอยูเทานั้น
ดังนั้นการโฆษณาประชาสัมพันธจะเนนเจาะกลุมเปาหมายแบบเจาะจงในเขตพื้นที่ที่มีโครงการตั้งอยู
สื่อหลักที่บริษัทฯใช คือ ปายโฆษณา การออกบูธ และไดเรกเมล ซึ่งบริษัทไดมีการพัฒนาฐานขอมูล
ของบริษัท เพื่อใหทราบถึงความตองกา รของกลุมเปาหมาย สามารถนําเสนอสินคาที่ตรงกับความ
ตองการ นอกจากนี้ยังสามารถบริหารงบประมาณในการโฆษณาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในป 2549 บริษัทไดเปดตัวโครงการใหมบนทําเลฝงตะวันตกของกรุงเทพ คือ โครงการสัมมา
กร   ราชพฤกษ ตั้งอยูติดถนนราชพฤกษ (ชวงถนนรัตนาธิเบศรถึงถนน 345) พัฒนาเปนบานเดี่ยวขนาด
50-60     ตารางวาราคาประมาณ 3-4 ลานบาท จุดเดนของโครงการ คือ  อยูติดถนนใหญเดินทางสะดวก 
แบบบานเนนพื้นที่ใชสอยที่กวางและโปรงสบายมีหองทํางานชั้นลางซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเปนหอง
นอนสําหรับผูสูงอายุไดใชวัสดุคุณภาพและควบคุมคุณภาพงานกอสรางอยางใกลชิด นอกจากนี้บริษัท
ยังเนนการบริการกอนและหลังการขาย  เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความพึงพอใจใหแกลูกคาทุกคน 

 
(3) การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ   

(ก) ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลติภัณฑ 
การผลิตและนโยบายการผลิต 

•  บริษัทฯมีนโยบายการสรางที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวระดับราคาปานกลาง เพื่อใหสอด
คลองกับความตองการที่อยูอาศัยของลูกคา นอกจากนี้บริษัทฯมีนโยบายในการควบคุมคุณภาพของผูรับ
เหมาใหมีการกอสรางบานที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตามที่กําหนด เชน มีการกําหนดมาตรฐานการกอ
สรางและวัสดุกอสรางเอาไว มีหัวหนางานประจําแตละโครงการคอยควบคุมดูแลและมีหนวยงานตรวจ
สอบรับผิดชอบตรวจตรางานของผูรับเหมา อยางสม่ําเสมอ 

 การจัดหาวัตถุดิบ 
• ในการจัดซื้อที่ดินนั้นบริษัทฯมีนโยบายจัดซื้อที่ดินโดยพิจารณาจากสภาพแวดลอมและ

ความพรอมของระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้น ฐานเปนสําคัญ  เชน สามารถเดินทางไดสะดวก และมีศักย
 



 สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ 
• สวนวัสดุกอสรางนั้น สวนใหญใชวัสดุภายในประเทศ บริษัทฯใชวิธีเจรจาซื้อขายลวงหนาโดย

ประมาณการจํานวนที่ตองใชแตละป และทําขอตกลงกับผูขายไวเพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถจัดวัสดุเขาใน
กระบวนการกอสรางไดอยางตอเนื่อง และทันเวล า บริษัทฯมีการตกลงซื้อขายวัสดุจากผูจําหนายหลายราย 
ในขณะนี้มีจํานวนกวา 10 ราย เปนการปองกันปญหาความเสี่ยงเรื่องการพึ่งพาผูจัดจําหนายนอยราย 

(ข) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
• ในการกอสรางที่อยูอาศัยและการกอสรางสาธารณูปโภคตางๆ ของโครงการอาจมีผลกระทบตอ

สภาพสิ่งแวดลอม ที่สําคัญ ไดแก ระบบระบายน้ําของโครงการที่ระบายน้ําเสียจากครัวเรือน เขาสูแหลงน้ํา
สาธารณะหากระบบบําบัดไมดีพอก็อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  สําหรับบริษัทฯไดมีการจัดทําระบบ
บําบัดน้ําเสียที่ถูกตองไดมาตรฐานและมีการตรวจสอบซอมบํารุงอุปกรณตางๆ ใหมีสภา พพรอมใชงานไดดี
อยูเสมอ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมมีปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมแตอยางใด 

 
(4) งานที่ยังไมไดสงมอบ   

งานที่ยังไมไดสงมอบประกอบดวยคากอสรางบานและคาพัฒนาที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มี   
มูลคา  446.47  ลานบาท     

 
มูลคางานที่ยังไมไดสงมอบเปรียบเทียบ 3 ป 

       หนวย : ลานบาท 

คากอสรางและพัฒนาที่ดิน 2549 2548 2547 

โครงการบางกะป 25.46 26.97 33.10 
โครงการมีนบุรี  27.01 31.58 39.13 
โครงการนิมิตใหม 42.04 64.90 56.51 
โครงการรังสิตคลอง 2 82.20 85.99 88.16 
โครงการรังสิตคลอง 7 50.81 59.64 65.13 
โครงการนครอินทร 117.27 134.23 189.70 
โครงการราชพฤกษ 101.68 - - 

รวม 446.47 403.31 471.73 
 
 
 



2.4 การวิจัยและการพัฒนา 
บริษัทฯไดสํารวจความตองการของลูกคาและนําขอมูลดังกลาวมาพัฒนาผลิตภัณฑโดย

รวมอยางตอเนื่อง เชน รูปแบบของบาน ประโยชนใชสอย มาตรฐานของวัสดุ มาตรฐานงาน
กอสราง สภาพแวดลอมโครงการและงานบริการตางๆ ใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น เปนการเพิ่มคว า
พึงพอใจใหแกลูกคา ชวยขยายฐานของลูกคาใหกวางขึ้น เพราะภาวะการณปจจุบันมีการแขง
ขันสูง นอกจากความจําเปนตองลดตนทุนสินคาลง เพื่อความไดเปรียบในการกําหนดราคาขา
ใหแขงขันไดดีแลวยังตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหถูกตลาดและตรงใจลูกคาซึ่งเปนสิ่งสําคัญ
อยางยิ่งอีกดวย 
 

บริษัทฯไดทําการสํารวจวิจัยในหลายวัตถุประสงคดังนี้  
1. การวิจัยเพื่อศึกษาความตองการของลูกคา ซึ่งสามารถนําไปใชในการพัฒนาแบบ

บาน  การเลือกวัสดุและพัฒนาเทคนิคการกอสรางตอไป 
2. การวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานของลูกคา ทําใหสามารถเ ขาใจ

รูปแบบระยะเวลา และปจจัยที่มีอ ิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ 
3. การวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอสินคาและการบริการ เพื่อนํามา

ปรับปรุงพัฒนา    สินคาและบริการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. การสํารวจโครงการของคูแขงอยางตอเนื่อง เพื่อใหทราบถึงรูปแบบของสิ นคา

ราคา และการบริการของคูแขง ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะห และปรับปรุงกลยุทธการตลาด 
 
นอกจากนี้ย ังมีการสํารวจ วิเคราะหศักยภาพพื้นที่ท ั้งในบริเวณที่ม ีโครงการตั้งอยู 

และพื้นที่ ที่มี     ศักยภาพการลงทุนในอนาคต 
บริษัทฯไดทําการสํารวจวิจัยความตองการของลูกคากลุ มเปาหมายอยางตอเนื่องทั้ง

การวาจางบุคคลอื่นสํารวจ และโดยการสอบถามความเห็นจากผูเยี่ยมชมโครงการและผูที่ตก
ลงซื้อ  เพื่อนําผลการสํารวจวิจัยมาพัฒนารูปแบบของบานและปรับปรุงมาตรฐานสภาพแวด
ลอมสิ่งอํานวยความสะดวกของโครงการใหไดสินคาออกมาตรงกบัความตองการของผู
บรโิภคมากที่ส ุด   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ    
(1) ลักษณะสําคัญของทรัพยสิน ไดแก ที่ดินคงเหลือของบริษัทฯมีจํานวนเนื้อที่ทั้งหมด 714.13 ไร 

และมูลคาตามราคาตลาด 3,519.37 ลานบาท  
 

ที่ตั้ง 
 

เน้ือที่ (ไร) 
 

ลักษณะกรรมสิทธ ิ ภาระผูกพัน 

ถนนรามคําแหง  2.78 เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน 
ถนนรามคําแหง(สุขาภิบาล 3) 64.75 เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน 
ถนนสามวา (มีนบุรี) 34.57 เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน 
ถนนนิมิตใหม 29.72 เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน 
ถนนไมตรีจิต 337.35 เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน 
ถนนรังสิต นครนายก  คลอง 2 31.09 เปนเจาของ  ไมมีภาระผูกพัน 
ถนนรังสิต นครนายก  คลอง 7 138.47 เปนเจาของ ติดจํานองมูลคา  89.88  ลานบาท
ถนนนครอินทร 28.38 เปนเจาของ ติดจํานองมูลคา 161.57 ลานบา
ถนนราชพฤกษ 47.02 เปนเจาของ ติดจํานองมูลคา 174.50 ลานบา

รวมทั้งสิ้น      714.13   

 

 (2) ราคาประเมินที่ดินและทรัพยสินมีไวเพื่อขายและใหเชา  
 

ราคาขายที่ดินตอตารางวากับราคาประเมิน 
 

โครงการ 
ราคาขาย. 

(บาท/ตรว.) 
ราคาประเมิน* 

(บาท/ตรว.) 
โครงการสัมมากรบางกะป 
โครงการสัมมากรมีนบุรี 1 - 2 
โครงการสัมมากรนิมิตใหม 
โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 2 
โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 7 
โครงการสัมมากรนครอินทร 
โครงการสัมมากรราชพฤกษ 

29,000 – 45,000 
19,000 – 30,000 
16,500 – 19,500 
24,000 – 30,000 
16,000 – 22,000 
32,000 – 35,000 
25,000 – 32,000 

17,000 –  20,000 
19,000 

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

25,000 
28,000 – 30,000 

 



(3) นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 บริษัทฯไดรวมทุนกับ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) ตั้งบริษัทรวมทุนเพื่อ
พัฒนาศูนยการคาชุมชนในทําเลที่เหมาะสม ขั้นแรกไดพัฒนาที่ดินของบริษัทที่โครงการรังสิต
คลอง 2 โครงการจะแลวเสร็จเปดดําเนินการไดไตรมาสที่ 2 ป 2550 ประโยชนที่จะไดรับคือ การ
สรางมูลคาเพิ่มใหแกที่ดินและสรางผลประโยชนตอบแทนระยะยาวใหแกบริษัทฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6 โครงการในอนาคต  
(1) ลักษณะโครงการ 

ในป 2550 บริษัทฯจะพัฒนางานกอสราง และขยายพื้นที่ตอเนื่องกับโครงการเดิมที่เปดอยูแลว          
8  โครงการ และมีเปาหมายจะเปดโครงการใหมเพิ่มเติมอีก กลุมลูกคาเปาหมายเปนผูมีรายไดระดับปาน
กลางที่สามารถซื้อบานพรอมที่ดินไดในระดับราคา 2.5 - 5 ลานบาท  

ในระยะสั้นบริษัทฯยังเนนดําเนินงานโครงการจัดสรรบานพรอมที่ดิน แตในระยะกลางถึงระยะยาว
บริษัทฯจะพัฒนาอาคารชุดใกลระบบราง และเสริมสรางโครงการที่ชวยเพิ่มรายไดจากการใหเชาใหสูงขึ้น
ควบคูกันไปดวย 

 
  (2) ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ 
 แมในปที่ผานมารายไดและกําไรของบริษัทจะลดต่ําลงจากปญหาความไมมีสเถียรภาพทางสังคม
และการเมืองอันมีผลทําใหกําลังซื้อชะลอตัวลง   แตบริษัทฯคาดวารายไดของบริษัทฯจะกลับมาเติบโตตอ
เนื่องปละประมาณรอยละ 10 - 20  ตามเปาหมาย     เพราะบริษัทฯมุงเนนขายสินคาที่ดีมีคุณภาพ และเนน
ความแตกตาง โดยมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพสินคาอยางตอเนื่อง ซึ่งจะชวยพัฒนากิจการใหเจริญเติบโต
อยางยั่งยืนและมั่นคง เพื่อใหผลประโยชนตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมแกผูถือหุนและผูเกี่ยวของทุกฝาย  
 

 (3) ปจจัยที่ทําใหโครงการไมสามารถดําเนินตามแผนได 
 บริษัทฯดําเนินธุรกิจบานจัดสรรมายาวนาน มีความรูและมีความเขาใจในธุรกิจเปนอยางดี ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯจึงเติบโตและมีกําไรอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ผลการดําเนินงานสวนใหญไดใกลเคียง
กับเปาหมายที่วางไว ยกเวนกรณีมีปจจัยที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรุนแรง เชน ปญหาอัตรา
ดอกเบี้ยปรับตัวขึ้นสูงมาก ปญหาสังคมและการเมืองขาดเสถียรภาพ ปญหาวิกฤติทางการเงินของประเทศ 
หรือเกิดปญหาเงินเฟอหรือเงินฝดอยางรุนแรง ปญหาตางๆ เหลานี้จะมีผลบั่นทอนความสามารถของผูซื้อ
ทําใหกําลังซื้อลดลงห รือทําใหประชาชนมีการระมัดระวังเรื่องการใชจายมากขึ้น จนอาจเปนเหตุใหบริษัท
ไมสามารถดําเนินงานใหสําเร็จตามแผนหรือตามเปาหมายที่วางไวได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.7 ขอพิพาททางกฎหมาย 

“ไมมี” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.8 โครงสรางเงินทุน  
(1) บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 

บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน จํานวน 530 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 530 ลานหุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ   1 บาท มีทุนชําระแลวจํานวน 450 ลานบาท  แบงเปนหุนสามัญ 450 ลานหุน  มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท  

 
(2) กลุมผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 

ลําดับที่ 
No. 

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

5 กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
ABERDEEN GROWTH FUND 

19,385,000 4.31 
 

6 SOMES (U.K.) LIMITED 17,288,400 3.84 

7 บริษัท ศรีปวิธ จํากัด 

SRIPAVIDH CO., LTD. 
14,821,500 3.29 

8 นายศิรัตน  ธํารงรัตน 
MR. SIRAT THOMRONGRAT 

11,000,000 2.44 

9 นายชูชาติ  ชัยชูเกียรต ิ
MR. CHUCHART  CHAICHUKIAT 

6,628,200 1.47 

10 พลตํารวจเอก เภา สารสิน 
POLICE GENERAL POW SARASIN 

6,330,000 1.41 



 (3) ผูถือหุนรายใหญ ที่ถือหุนรอยละ 10 ข้ึนไป 

ลําดับที่ 
No. 

ชื่อ 
Name 

จํานวนหุน 

No. of shares 

รอยละ 

% 

1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

H.M. KING BHUMIBOL ADULYADEJ 

197,414,850 43.87 

2 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
H.R.H. PRINCESS GALYANI VADHANA  

KROMLUANG NARADHIWAS RAJANGARINDRA 

45,847,050 10.19 

  
 

(4) นโยบายการจายเงินปนผล   
บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธ ิ

สําหรับ   ผลการดําเนินงานป 2549 บริษัทฯมีกําไรและจายเงินปนผลเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 22.5 ลาน
บาท ในเดือนพฤษภาคม 2550 โดยจายหุนละ 0.05 บาท  ซึ่งมีผลทําใหอัตราการจายเงินปนผลตอกําไร
สุทธิเทากับรอยละ 60.94 บริษัทฯคาดวาจะมีการจายเงินปนผลสําหรับปตอไปตามปกติทุกป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ไดแก  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะ
กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน   
 

1.1 คณะกรรมการบริษทั    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 

 
 



1.2 คณะอนุกรรมการ  1.2 COMMITTEE 

คณะกรรมการบริหาร                                        Executive Committee 

1. นายกวี  อังศวานนท 
ประธานกรรมการบริหาร 

1. Mr. Kavi Ansvananda 
Executive Committee Chairman 

2. นายสมศักดิ์  เขมะรังษ ี
กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาฝายจัดการ 

2. Mr. Somsak Kemarangsi 
Executive Director and Management Consultant 

3. นายพิพิธ พิชัยศรทัต 
กรรมการบริหาร 

3. Mr. Bibit Bijaisoradat 
Executive Director  

4. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 

 

4. 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 

3. Police  Colonel Chinnapat Sarasin 
Nomination and Remuneration Committee Member 

 
 



  ตารางสรุปคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

 
 
 

คณะกรรมการยอยชุดตาง ๆ 

รายชื่อ 
 

คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
และ 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล 
และกําหนด 
ผลตอบแทน 

1. พลเรือตรีหมอมหลวงอัศน ี 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 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

รักษาการ ผูจัดการฝายบริหารโครงการ 
5. Mr. Somchai Laosakuljaroen 

Acting Project Management  Manager 
6. นางสาวศิริวรรณ  สุขไพเราะ 

ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน 
6. Miss Siriwan Suhpairor 

Internal Audit Manager 
7. นายอมรชัย  อมรเจียรศักดิ ์

รักษาการ ผูจัดการฝายพัฒนาระบบงาน 
7. Mr. Amornchai Amornchierasak 

Acting System Development  Manager 
8. นางยุวดี  นุชถาวร 

ผูจัดการฝายบริหารทั่วไป และเลขานุการคณะกรรมการ 
8. Mrs. Yuwadee Nuchtavorn 

Administrative Manager & Secretary to the Board 

 

(2) การกํากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทสัมมากร จํากัด (มหาชน ) มีความมุงมั่ นที่จะกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ใหเปนบริษัทชั้นนําในธุรกิจบานจัดสรรที่ไดรับความนิยมเชื่อถือจากประชาชน มีการดําเนิน
ธุรกิจดวยการบริหารจัดการที่แข็งแกรง มีการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาสินคาใหมีคุณ
ภาพที่ด

 

ี มีการบริการเกินความคาดหวัง  คณะกรรมการบ ริษัทฯจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจ
การตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อ กลไกการควบคุมและการถวงดุลอํานาจเพื่อใหการบริหารงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและโปรงใสตรวจสอบได  มีคณะกรรมการและผูบริหารที่มีวิสัยทัศนและมีความ
รับผิ บตอหนาที่ มีความเคารพในสิทธิความเทา เทียมกันของผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย ซึ่งเปน
สวน าคัญในการเสริมสรางความเชื่อมั่นแก   นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรธุรกิจ ผูถือหุน  ลูกคา 
และผ ีสวนเกี่ยวของ  ดังนี ้

 
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 

ดชอ
สํ
ูม



เปดเผยขอมูลใหผูลงทุนและสาธารณชนไดรับทราบ และตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ
ได เพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

 
2. สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน  

 คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญแกผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยเทา
เทียมกันในการใชสิทธิดูแลรักษาผลประโยชนของตนเอง ปร ะกอบดวยสิทธิในการเขารวมประชุม
แสดงความ    คิดเห็น ใหขอเสนอแนะ และออกเสียงลงมติในที่ประชุมผูถือหุน สิทธิรวมตัดสินใจใน
เรื่องสําคัญ   สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท    ตลอดจนสิทธิในการไดรับรูขอมูลขาวสาร
อยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทันเวลา 
 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผู ถือหุนภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบ
ระยะบัญชีของบริษัทในป 2549 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนในวันที่ 5 เมษายน 2549 
และไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุม พรอมความเห็นของกรรมการ
ตามวาระตางๆ ถึงผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา  7 วัน  เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลดัง
กลาวไดอยางละเอียดและมีการอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนในการมารวมประชุมผูถือหุน จัดเตรียม
สถานที่และหองประชุมที่เขาถึงไดสะดวก มีขนาดเหมาะสมในการรับรองผูเข าประชุม และในกรณีที่ผู
ถือหุนไมสามารถมารวมประชุมดวย    ตนเองก็สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมและลงมติแทน
ได โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการผูเขารวมประชุม ซึ่งกรรมการได
ชี้แจง และตอบขอซักถามของผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและมีการบันทึกการประชุมไวถูกตองครบถวน 

 คณะกรรมการของบริษัทฯไดจัดทํารายงานของคณะกรรมการไวในรายงานประจําปเสนอ
ตอผูถือหุนโดยอธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทควบคูไปกับรายงานทางการเงินโดย
มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องสําคัญๆ ตามขอแนะนําของตลาดหลักทรัพยฯ อยางเพียงพอ 

 
3. สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ   
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ทั้งบท

บาท หนาที่สิทธิประโยชนและความเปนธรรม ไมวาจะเปนพนักงานและผูบริหาร รวมทั้งบุคคลภาย
นอก เชน  ลูกคา  คูคา ผูถือหุน ชุมชน คูแขง เจาหนี้ และผูเกี่ยวของอื่นๆ โดยจะดูแลใหมั่นใจไดวา ผูมี
สวนเกี่ยวของทุกฝายจะไดรับความคุมครองในสิทธิดวยความเปนธรรม และไดรับการปฏิบัติดวยดี 
เพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียดังกลาว อันจะเปนประโยชนต อการ
ดําเนินงานและสรางความเชื่อมั่นตอบริษัทฯซึ่งแยกเปนรายละเอียดไดดังนี ้
 



• บริหารโครงการเพื่อรักษาสภาพแวดลอมที่ดีในโครงการหลังจากลูกคารับโอน
กรรมสิทธิ์แลวดวย 

• พนักงานและผูบริหารบริษัทฯตระหนักวาทรัพยากรบุคคลมีคาและมีความสําคัญ
อยางยิ่งตอองคกรในการขับเคลื่อนใหองคกรเติบโตไปขางหนา จึงไดปฏิบัติกับ
พนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรมรวมทั้งใหผลตอบแทนที่เหมาะสมจัดให
พนักงานไดรับการอบรมความรูเพิ่มเติมในสวนงานที่รับผิดชอบเพื่อการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

• คูคา บริษัทฯดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรมเสมอภาคกับคูคาทุกราย โดยอาศัยหลักผล
ประโยชนรวมกันอยางยุติธรรม โปรงใสเทาเทียมกันทุกรายไมวารายเล็กรายใหญ และ
ปฏิบัติอยางเครงครัดตามเงื่อนไขทางการคา  รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาตอคูคา 

• เจาหนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามขอตกลง 
• คูแขง บริษัทฯปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี ไมสรางขาวอันเปนเท็จ หรือจะ

ไมเสนอผลประโยชนแกผูใดเพื่อทําใหคูแขงเสียหาย และจะไมหาขอมูลของคูแขงดวย
วิธีที่ไมสุจริต 

• ชุมชนและสังคม บริษัทฯจะไมทํากิจกรรมที่สรางปญหาใหกับสังคมและสิ่งแวดลอม 
นอกจากนี้จะชวยเหลือในการแกปญหาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ  และเปนกลางทางการเมือง 

 
4. การประชุมผูถือหุน 
 การประชุมผูถือหุนประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกัน

ในการสอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ รวมทั้งไดบันทึกประเด็นการซักถาม
และขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุม ใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได 

 
5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
 คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ และทิศ

ทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งดูแลใหมีการปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ 
และมติที่ประชุ ม   ผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง โปรงใส รวมทั้งพิจารณา
แผนการดําเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ใหสามารถแขงขันและกาวทันกระแสของ
การเปลี่ยนแปลงได ทั้งคอยติดตามดูแลใหฝายจัดการบริหารงานใหเปนไปตามแผน การดําเนินงานที่

 



 
 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการและดูแลความขัดแยงในเรื่องผล
ประโยชนของผูเกี่ยวของอยางมาก โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รอบคอบ เปนธรรม มีการเปดเผยขอ
มูลอยางครบถวน โปรงใส และสําหรับการพิจารณาเรื่องตางๆ ผูมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุม หรือ
ถาเขารวมประชุมก็จะงดการออกเสียง 
 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและปองกันการแสวงหาผลประโยชนสวนตน   บริษัทฯมีมาตรการดู
แลการใชขอมูลภายใน  โดยจะไมเปดเผยขอมูลภายในกอนการเปดเผยสารสนเทศตอสาธารณชน    ผู
บริหารตองรายงานการซื้อขายและการ ถือครองหลักทรัพยของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง   
บริษัทฯมีขอหามผูบริหารซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวงกอนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน 1 
เดือนและหลังการเปดเผยขอมูล 2 สัปดาหสอดคลองตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของสํานักงานกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

7. จริยธรรมทางธุรกิจ 
 คณะกรรมการของบริษัทมีหนาที่กํากับดูแลใหฝายบริหารจัดทําจรรยาบรรณการดําเนิน
ธุรกิจ  โดยครอบคลุมในเรื่องการดูแลผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางฯ รายการระหวางกัน การปฏิบัติตาม
กฎหมาย การดูแลทรัพยสิน การดูแลการใชขอมูลภายในแล ะการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท การให
สัมภาษณ และการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน พรอมทั้งเผยแพรเพื่อสงเสริมใหพนักงานทุก
คนมีมาตรฐานและมีจิตสํานึกดานจริยธรรมเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และ
มอบหมายใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหนาที่สอดส องดูแลใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยา
บรรณที่กําหนดและประพฤติเปนแบบอยางที่ดี เพื่อใหภารกิจของบริษัทบรรลุเปาหมายดวยพื้นฐานของ
คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริตและมีความโปรงใส  

8. การถวงดุลของกรรมการ 
  คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกมาจากผูที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณกวางขวางใน
สาขาตางๆ และมีจํานวนกรรมการอยางเพียงพอที่จะกํากับดูแลธุรกิจตางๆ ของบริษัท โดยกําหนดองค
ประกอบของคณะกรรมการบริษัทใหมีจํานวนที่เหมาะสมและมีความสมดุล คือ ไมนอยกวา 5 คน และ
ไมเกิน 12 คน ซึ่งในปจจุบันมีกรรมการทั้งหมด จํานวน 11 คน ประกอบดวยกรรมการอิสระ  จํานวน 6 
คน เกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และเพื่อใหมีการถวงดุลระหวางกรรมการที่ไมเปนผู
บริหารกับกรรมการที่เปนผูบริหาร บริษัทมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน   7  คน กรรมการบริหาร
จํานวน 4  คน องคประกอบของคณะกรรมการบรษิัทจึงนับวามีความเหมาะสมที่จะทําใหคณะกรรมการ
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
 



 

 1. ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท ซึ่งรวมถึงหุนที่ถือโดย
บุคคลที่เกี่ยวของของหุนที่ออกโดยบริษัทฯ  หรือบริษัทยอย  บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ  ในกรณีที่เปน
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหุนดังกลาวจะจํากัดไมใหเกินรอยละ 0.5 
 2. ตองไมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการวันตอวัน หรือเปนที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนจาก
บริษัทฯบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ หรือจากผูถือหุนรายใหญใดก็ตาม 
 3. ไมมีความสัมพันธกับผูสอบบัญชีและทนายความที่ใหบริการ แกบริษัท และพนจากตําแหนง  ดัง
กลาวแลว มากกวา 1 ป 
 4. ไมมีสวนไดเสียทางการเงินหรือผลประโยชนอื่นๆในการบริหารจัดการ และในธุรกิจปจจุบันทั้ง
ในทางตรงหรือทางออมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของอื่นใดก็ตาม หรือผูถือหุน
รายใหญ 
 5. ไมมีความเกี่ยวของหรือเปนญาติกับกรรมการที่เปนผูบริหาร เจาหนาที่บริหาร หรือผูถือหุนราย
ใหญใดก็ตาม 
 6. ไมทําการเปนตัวแทนอยางเปดเผยหรืออยางไมเปดเผยของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ หรือกลุมผู
ถือหุนใดก็ตาม หรือเปนญาติของผูถือหุนรายใหญคนใดหรือกลุมผูถือหุนใด 
 7. ตองทําหนาที่และใชวิจารณญาณของตน โดยไมไดรับอิทธิพลจากกรรมการที่เปนผูบริหารหรือผู
ถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของหรือญาติคนใดก็ตาม  

9. การรวมหรือแยกตําแหนง 
บริษัทฯไดกําหนดใหประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ ต องไมเปนบุคคลคนเดียวกัน เพื่อแบง

แยกบทบาทหนาที่ใหชัดเจน และเพื่อใหมีความสมดุลในอํานาจการดําเนินงานระหวางผูนําฝายนโยบาย และผู
นําฝายบริหาร  ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทเปนตัวแทนของผูถือหุนใหญลําดับที่ 1 และลําดับที่ 3 ที่แสดง
ไวในโครงสรางการถือหุน เปนผูนําของคณะกรรมการในฐานะผูนําฝายนโยบาย ปฏิบัติหนาที่ในฐานะประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทและในฐานะประธานการประชุมผูถือหุน  ดานบริหารมี             คณะกรรมการ
บริหารเปนผูรับผิดชอบกํากับดูแลโดยตรง  มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลการบริหารงาน
ประจํา โดยกําหนดขอบเขตหนาที่ของฝายบริหารในแตละระดับชั้นไวชัดเจนสามารถตรวจสอบไดงาย  นอก
จากนี้ คณะกรรมการบริหารยังไดรับมอบหมายใหเปนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ทําหนาที่กําหนดแนว
ปฏิบัติ และปรับปรุงการกํากับดูแลกิจการของบริษัทใหสอดคลองตามแนวทางของตลาดหลัก ทรัพยแหง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ มาตรฐานสากล 

10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร  



อยางเปนอิสระ กอนเสนอตอที่ประชุมผูถ ือหุนเพื่อลงมติแตงตั้ง คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําหรับ
ป 2549 ดูไดจาก ขอ (3) คาตอบแทนของกรรมการ และผูบริหาร 

 
11. การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประชุมโดยปกติอยางนอยปละ  4 ครั้งโดยจะกําหนดวันประชุมไวลวง
หนาตลอดปอยางชัดเจน  แจงวาระการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน รวมทั้งมีการสงรายละเอียดประกอบวาระ
การประชุมใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาและพิจารณาลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา    7 วัน การพิจารณา
วาระตางๆ ประธานกรรมการเปนผู ด ูแลใหใชเวลาในการประชุมอยาง เหมาะสม และเปดโอกาสใหกรรมการมีการ
แสดงความเห็นอยางอิสระ นอกจากนี้อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน  

 ในป 2549 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 4 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดยอยตามความ
จําเปน โดยกรรมการบริษัทสามารถติดตอสื่อสาร กับฝายบริหารทุกคนโดยตรงเพื่อซักถาม ปรึกษาหารือ และให
ความเห็นในเรื่องที่เปนนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัท  เพื่อใหฝายบริหารไดดําเนินการแตละเรื่องใหถูก
ตองครบถวน ทันเวลา เปนประโยชนกับธุรกิจบริษัท โดยการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทานสรุปไดดังนี ้

 การเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ป 2549  

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย 

รายช่ือ  วาระการดํารง
ตําแหนง 

การเขาประชุม/ 
การประชุมทั้งหมด 

คณะกรรมการ
บริหาร  

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และคณะ
กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล
และกําหนดผล

ตอบแทน 
1.  พลเรือตรีหมอมหลวงอัศนี  ปราโมช เม.ย.49-เม.ย.52 4/4    
2.  นายพารณ  อิศรเสนา ณ  อยุธยา เม.ย.47-เม.ย.50  4/4  4/4  
3.   นายพงส  สารสิน เม.ย.47-เม.ย.50  2/4    
4. ดร.อภิชัย  จันทรเสน เม.ย.48-เม.ย.51 4/4  4/4 1/1 
5. พันตํารวจเอก ชินภัทร  สารสนิ เม.ย.48-เม.ย.51 4/4   1/1 
6.      นายสิทธิชัย  จันทราวดี  เม.ย.48-เม.ย.51 4/4  4/4  
7.      นายอนุทิพย  ไกรฤกษ  เม.ย.48-เม.ย.51 4/4   1/1 
8. นายกวี  อังศวานนท * เม.ย.49-เม.ย.52 4/4 12/12    
9. นายพิพ ิธ  พิชัยศรทัต * เม.ย.49-เม.ย.52 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    

* กรรมการผูมีอ ํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
 
 

 



12. คณะกรรมการชุดยอย  

  บริษัทกําหนดใหมีคณะกรรมการชุดยอยเฉพาะเรื่องขึ้นเพื่ อรับผิดชอบในการกํากับดูแลและ 
กลั่นกรองงานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานแทนคณะกรรมการบริษัท ไดแก คณะกรรมการ
บริหาร     คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน คณะ
กรรมการบริหาร     ความเสี่ยง และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ โดยมี วาระการดํารงตําแหนงคราว
ละ 3 ป  ตามวาระของการครองตําแหนงกรรมการบริษัทและเมื่อครบกําหนดออกตามวาระแลวอาจได
รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไปได 

 การประชุมคณะกรรมการชุดยอยเปนไปตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบและตามความจํา
เปน เพื่อใหงานลุลวงตามเปาหมาย และใหรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารกําหนดใหมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง กําหนดวันประชุม
ไว      ลวงหนาตลอดปอยางชัดเจน  โดยทําหนาที่กลั่นกรองนโยบาย กลยุทธและโครงสรางการบริหาร
งาน รวมทั้งกํากับดูแลและบริหารจัดการตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตอยางมั่นคง
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและการแขงขัน พิจารณากําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจ
บริหารตางๆ รวมถึงตรวจสอบ   ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ติดตามผลการดําเนินงานและพิจารณากลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญของบริษัท 
รวมทั้งดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน ซึ่งในป 2549 
มี       การประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 12 ครั้ง  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่วางหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดี สอบทาน
กระบวนการจัดทํารายงานฐานะการเงินและกํากับการดําเนินงานของบริษัทใหถูกตองตามนโยบาย 
ระเบียบ ขอบังคับ  ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแลสงเสริม
ใหพัฒนาระบบรายงานทางการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ โปรงใสและตรวจสอบได รวมทั้งสอบทานใหบริษัทมี
ระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที่ไดมาตรฐาน  และมีการประเมินระบบ
บริหารความเสี่ยงทีม่ีประสิทธิภาพ  รัดกุม เหมาะสมทันสมัยและมีการจัดทํารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

 
 
 



ยังมีหนาที่ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพข องผูสอบบัญชีโดยเสนอคณะกรรมการ
บริษัทใหความเห็นชอบในการเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชี โดยแตงตั้งผูสอบ
บัญชีแหง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2549 โดยกําหนด
คาตอบแทนในการสอบบัญชีและคาสอบทานงบการเงิน เปนจํานวน 600,000 บาท 

3. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน 
  คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทนทําหนาที่พิจารณาสรรหาผูที่มี
ความรู   ความสามารถเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ฝายจัดการและที่ปรึกษาของ
บริษัท  ทดแทน ผูที่พนจากตําแหนงรวมทั้งพิจารณาทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการบริษัท  และมีหนาที่ศึกษาพิจารณาและติดตามการเปลี่ยนแปลง และแนวโนมของการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร โดยเปรียบเทียบกับคาตอบ
แทนของบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน  เพื่อเสนอเปนนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ
และผูบริหารใหมีความเหมาะสมและเปนธรรม  โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯไดกําหนดผลตอบ
แทนในป 2549 ตามอัตราเดิมของป 2548 ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย  (IOD) ซึ่งเปนหนวยงานที่รักษาผลประโยชนใหกับกรรมการบริษัทไดทําการศึกษาจาก
บริษัทตางๆ   และไดเปดเผยขอมูลดังกลาวไวในรายงานประจําป   
   การอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร กําหนดไวดังนี ้
 1. ผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการซึ่งไดพจิารณาจากหนาที่และความ

รับผิดชอบ ตามนโยบายของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน 

 2. คณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของผูบริหารโดยพิจารณาจากหนาที่       
ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายของ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่กําหนดนโยบายและหลักเกณฑในการบริหาร
ความเสี่ยงตามหลักสากลและการประเมินความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนด
มาตรการ      ปองกันและสัญญาณเตือนภัย  เพื่อจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม  มีการกํากับดูแลให
ทุกหนวยงานปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ  
 ในป 2549 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดกําหนดใหจัดทํารายงานการบริหารความ
เสี่ยงเปนประจําทุกไตรมาส   มีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงเปนประจํา  ที่สําคัญ ไดแก ความ
 



การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 บริษัทฯกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Self 
Assessment) เพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการอยาง
สม่ําเสมอและเปรียบเทียบ      การดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทวา ไดดําเ นินการตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ไดอนุมัติไวและ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม  เพื่อปรับปรุง
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการใหสอดคลองกับแนวนโยบายที่กําหนดไว ซึ่งผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการในป  2549 คะแนนที่ไดอยูในเกณฑดี  2.97 จากคะแนนเต็ม 3 หรือ 
รอยละ 99.13 
 
 13. การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 บริษัทฯใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในเปนอยางยิ่ง โดยมุงเนนใหมีระบบการควบ
คุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
บริษัทฯโดยครอบคลุม ทั้งดานการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบดูแลทรัพยสิน การบริหาร
จัดการ การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งไดจัดวางระบบการควบคุมภาย
ในตามระเบียบปฏิบัติงานและไดทําการประเมินผลการควบคุมภายในสม่ําเสมอ 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการตรวจสอบภายในที่ดี     จึงจัดใหฝายตรวจสอบภายใน
ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และประเมินการควบคุมภายใน ทุกดานทั่วทั้งบริษัทฯ   และรายงาน
ตรงตอ            คณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ  ทั้งนี้การปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ ยังไดยึดถือปฏิบั ติตามกฎบัตร  ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย  โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภาย
ในของบริษัทฯ ไดดังนี ้
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ทําหนาที่พิจารณาความเพียงพอของการควบคุมภายในของบริษัทฯ  โดยทบทวนผลการปฏิ บัติ
งานของฝายตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีอิสระของบริษัทฯอยางตอเนื่อง เนนการพิจารณาความ
เพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน การควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ และนโยบาย    ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  หากคณะกรรมการตรวจสอบมีขอเสนอแนะ หรือพบขอบก
พรองที่เปนสาระสําคัญ  จะรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหมีการปรับปรุงแกไขตอไป 

 
 



การดําเนินงานของบริษัทฯและนําเสนอผลการตรวจสอบแกคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส    รวมท
นําเสนอตอผูบริหารที่รับผิดชอบในกรณีที่มีขอสังเกตหรือขอเสนอแนะที่มีนัยสําคัญตอความเสียหาย          ผูจัดการฝายตรว
สอบภายในจะรายงานตอกรรมการผูจัดการ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขและนําเสนอตอ            คณะกรรมการตรวจสอบตอไป 
 
การบริหารความเสี่ยง  
  บริษัทฯตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยงอยาง            มีประสิทธิ
ภาพ  โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่กํากับดูแลการดําเ นินการบริหาร    ความเสี่ยงใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ และทบทวน   การบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
เหมาะสม รวมทั้งใหขอเสนอแนะ วิธีปฏิบัติที่เปนมาตรฐานกําหนด       กลยุทธ  และการวัดความเสี่ยงโดยรวม เพื่อใหการ
บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยกําหนดขั้นตอนและกระบวนการจัดการบริหารความเสี่ยง 
และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเปนระบบและตอเนื่อง และเปนผู
ประสานงานติดตาม กํากับดูแล และ ติดตามผลในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงาน รวมถึงใหคําแนะนําและคํา
เตือนไปยังหนวยงานตาง  ๆ ในเรื่องของความเสี่ยงและวิธีการจัดการ ตลอดจนพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง  เพื่อชวยในการ
วิเคราะห และจัดทํารายงานความเสี่ยงเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯดวย 

 
14. รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯมีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแล            งบการเงิน 

และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปเพื่อใหงบการเงินที่จัดทําขึ้นมีความถูกตอง ครบถวนมีการเปดเผยขอ
มูลอยางเพียงพอและจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ   

 ในดานการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจและสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทฯ
นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกับฝายตรวจสอบภายในและฝายบริหารของบริษัทในการจัดทํามาตรการการ
บริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบดวย 

 
15. การเปดเผยขอมูลและความสัมพันธกับผูลงทุน 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหมีการเปดเผยขอมูลและขาวสารของบริษัท แกนักลงทุนอยางถูกตอง ครบถวน 
โปรงใส และทันเวลา  เพื่อใหนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของไดใชประกอบการตัดสินใจลงทุน  โดยจัดใหมีผูบริหารและเจาหนา
ที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับผูลงทุนสัมพันธเปนตัวแทนในการให    ขอมูลและ 

 



 

สื่อสารกับผูลงทุน และนักวิเคราะหตางๆ    ตลอดจนมีการเผยแพรขอมูลขาวสารโดยผานสื่อมวลชน
เปน    ครั้งคราวดวย 

 16. การจัดการดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายแนวแนที่จะดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมมี
สวนรวมเพื่อประโยชนของผูเก ี่ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญที่
จะชวย        เสริมสรางใหบริษัทฯเติบโตอยางมีคุณภาพ ดังปรัชญาในการดําเนินธุรกิจขอหนึ่งที่ว า  “เรา
ไมเพียงสรางบาน แตเราสรางสังคม ” โดยบริษัทฯรวมกับหนวยราชการที่เกี่ยวของไดส งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อ     การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมหมูบ านในโครงการของบริษัทให
เปนชุมชนที่นาอยูอาศัย บรรยากาศดี และ  มีความปลอดภัย 
 ในดานความปลอดภัย บริษัทฯมีแนวปฏิบัต ิเรื่องความปลอดภัยในการทํางานแบบยั่งยืน 
โดยจัดตั้งคณะกรรมการความปลอด ภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพ ื่อดูแลและจัด
การดาน           ความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ทั้งในสวนของลูกจาง นาย
จาง และผูเก ี่ยวของ     ทุกคน 
(3) คาตอบแทนของกรรมการ และผูบริหาร 

(ก) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
คาตอบแทนสําหรับกรรมการของบริษัทฯและฝายจัดการ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังนี้   

     หนวย : บาท 

 
 
คาตอบแทนอื่นๆ          “ไมมี” 

 

คาตอบแทน 
คาตอบแทนของ 

จํานวน 
(คน) ประธาน กรรมการ 

คาตอบแทน
รวม 

ลักษณะคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริษ ัท 11  252 ,000 /คน/ป 156 ,000 /คน/ป 1,812 ,000  คาตอบแทนรายเดือน 
คณะกรรมการตรวจสอบ  และ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3  
180 ,000 /คน/ป 156 ,000 /คน/ป 492 ,000  คาตอบแทนรายเดือน 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล 
และกําหนดผลตอบแทน 

3  15,000 /คน/ครั้ง 13,000 /คน/ครั้ง 41,000  เบ ี้ยประชุม 

คณะกรรมการบริหาร 5  - - 4,356 ,365  เงินเดือนและโบนัส 
ฝายจัดการ 6  - -      4 ,792 ,565  เงินเดือนและโบนัส 



(4) บุคลากร 
 (ก) จํานวนบุคลากร 

จํานวนพนักงานของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวนทั้งสิ้น  161  คน  
 

 
 
  
 
 
 
  
 
 

•  ผลตอบแทนพนักงานประจําป 

 ประเภทคาตอบแทน (บาท) ป 2549 ป 2548  ป 2547  

เงินเดือน / ลวงเวลา 37,435,123 35,485,988 32,730,702 
โบนัส 2,452,595 4,225,878 2,693,661 

ผลตอบแทนรวม 39,887,718 39,711,866 35,424,363 

   
  • ลักษณะผลตอบแทนที่ใหกับพนักงาน 

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

• วินัยและมาตรการลงโทษ 
1. เตือนดวยวาจา 
2. ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 

จํานวนพนักงานสายงานหลัก/ฝายบริหารงานกอสราง จํานวนพนักงาน 
ฝายบริหาร 5 คน 
ฝายบัญชีและการเงิน 10 คน 
ฝายขายและการตลาด                                     10 คน 
ฝายงบประมาณและแผนงาน                                     3 คน 
ฝายบริหารทั่วไป                                                       17 คน 
ฝายตรวจสอบ                        7 คน 
ฝายพัฒนาระบบ                                  3  
ฝายบริหารโครงการ 106 คน 

รวม 161 คน 

 



  •  นโยบายพัฒนาพนักงาน 
1. มีการคัดเลือกพนักงานอยางถี่ถวนเพื่อใหไดพนักงานที่มีความเหมาะสมสามารถรับผิดชอบ 

และปฏิบัติงานไดตรงกับลักษณะงานที่ไดรับมอบหมายไดดี 
2. มีการอบรมพนักงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหพนักงานมีทักษะในการปฎิบัติงานเพิ่มขึ้น 
3. มีการประเมินผลงานของพนักงานอยางเปนระบบและเปดเผย 
4. มีการพิจารณาเลื่อนขั้นตามความเหมาะสมโดยจะพิจารณาจากพนักงานภายในองคกรกอน 
5. มีการพิจารณาผลตอบแทนตามผลงานอยางเปนธรรมและเปดเผย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.10 การควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญในการเสริมสรางระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจ
สอบภายในที่มีประสิท ธิภาพ โดยสงเสริมใหพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสําคัญ และการปฏิบัติตาม
ระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมกับการดําเนินงานและพัฒนาคุณภาพพนักงานใหสามารถกํา กับ ควบคุม สอบทาน
และประเมินผลการทํางานไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 
 ในดานการตรวจสอบภายในกําหนดใหสํานักงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบดานการจัดการ การเงิน และการปฏิบัติงานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบาย 
แผนงาน อํานาจดําเนินการ มติ  คําสั่ง ระเบียบ และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง
การประเมินผลการตรวจสอบภายในเพื่อใหมั่นใจวางานตรวจสอบเปนประโยชนกับหนวยงานตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.11 รายการระหวางกัน 
 ในป 2549 ไมมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามขอกําหนดของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ 
และบริษัทฯไดจัดทําโครงสรางที่ใชในการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันตามขอกําหนดของคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  
(1) งบการเงิน : สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 3 ป ที่ผานมา 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญช ี
ผูสอบบัญชี ไดตรวจสอบงบดุล  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549   งบกําไรขาดทุน   งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน  และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ  บริษัท     สัมมากร จํากัด 
(มหาชน)  ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงิน  เหลา
นี้  สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว จากผลการตรวจสอบของขาพเจา 
งบการเงินของบริษัทดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2548 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นซึ่งแสดง
ความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2549 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม  การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน   การประเมินความเหมาะสมของหลักการ บัญชีที่กิจการใชและประมาณ
การเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ  ซึ่งผูบริหารเปนผู จัดทําขึ้น ตลอดจน          การประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม โดยเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาว  ใหขอ
สรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความคิดเหน็ของขาพเจา 
 

 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม   2549  ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษัท สัมมากร จํากัด  (มหาชน)  โดยถูกตองตามที่
ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
 รายชื่อผูสอบบัญชียอนหลัง 3 ป  

ป รายชื่อ บริษัท 

2549 นายณรงค  พันตาวงษ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
2548 นางสาวธนาวรรณ  อนุรัตนบด ี สํานักงานดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ 
2547 นางสาวธนาวรรณ  อนุรัตนบด ี สํานักงานดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ 

   
 
 

 



 

2547 

(ข) ตารางสรุปงบการเงินเปรียบเทียบ  3  ป 
งบดุล 2549 2548 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ 

ทรัพย       
สดและรายการเทียบเทาเงินสด 19,279,901 0.89% 44,915,899 2.00% 48,347,528 2.06% 
หนี้การคา  131,741 0.01% 1,136,483 0.05% 3,572,387 0.15% 
หนี้คาขายเงินลงทุน-สุทธิ 4,662,986 0.21% 4,662,986 0.21% 4,662,986 0.20% 
คาคงเหลือ-สุทธิ 1,152,986,156 52.97% 1,099,634,204 48.94% 1,260,097,597 53.75% 
ทรัพยห ียนอื่น 10,943,957 0.50% 9,962,552 0.45% 10,316,749 0.44% มุนเว
มสินทรัพยหมุนเวียน 
รัพยไม มุนเวียน 

1,188,004,741 54.57% 1,160,312,124 51.64% 1,326,997,247 56.60% 
ท ห
หนี้คาขายเงินลงทุน-สุทธิ 4,662,986 0.21% 9,325,972 0.42% 13,988,958 0.60% 
นรอการ  673,380,428 30.94% 869,998,187 38.72% 812,332,401 34.65% พัฒนา
ลงทุนในบริษัทรวม-สุทธิ 13,747,271 0.63%     
น อาคาร ุปกรณ-สุทธิ 296,581,743 13.63% 206,862,253 9.21% 190,906,083 8.14% และอ
ฝากธนา รทีมีภาระผูกพัน คา
สินทรัพยไมหมุนเวียน 

326,891 
988,699,319 

0.02% 
45.43% 

326,891 
1,086,513,303 

0.01% 
48.36% 

326,891 
1,017,554,333 

0.01% 
43.40% ม

มสินทรัพย 2,176,704,060 100% 2,246,825,427 100% 2,344,551,580 100% 
สิน       
เบิกเกิน ีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 41,301,844 1.90% 60,000,000 2.67% 65,000,000 2.77% บัญช
หนี้การค 12,215,557 0.56% 19,381,782 0.86% 14,619,210 0.62% า 
้สินระยะยาวถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 161,460,980 7.42% 14,219,387 0.63% 20,000,0000 0.85% 
้สินตามส เชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระใน1ป 681,229 0.03% 652,513 0.03% 617,671 0.03% ัญญา
้สินหมุนเวียนอื่น - อืน่ๆ 74,954,025 3.44% 68,505,804 3.04% 88,214,609 3.76% 
มหนี้สินหมุนเวียน 
สินไมห วียน 

290,613,635 13.35% 162,759,486 7.24% 188,451,490 8.04% 
มุนเ

กูยมืระยะยาว-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 236,253,072 10.85% 420,484,464 18.71% 539,942,952 23.03% 
ะมาณการหนี้สินเงินบําเหน็จพนักงาน 37,772,745 1.74% 38,742,810 1.72% 34,839,070 1.49% 
้สินตามส เชาการเงิน-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระัญญา
นึ่งป 

755,608 0.03% 1,437,838 0.06% 2,090,351 0.09% 
ห
สินไมห วียนอื่น มุนเ
หนี้สิน หมุนเวียน 

18,589,211 
293,370,636 

0.85% 
13.48% 

22,605,440 
483,270,552 

1.01% 
21.51% 

15,422,000 
592,294,373 

0.66% 
25.26% ม ไม

มหนี้สิน 583,984,271 26.83% 646,030,038 28.75% 780,745,863 33.30% 
และสวน องผูถือหุน       ข
ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 450,000,000 20.67% 450,000,000 20.03% 450,000,000 19.19% 
นเกินมูล ุน 468,966,000 21.54% 468,966,000 20.87% 468,966,000 20.00% คาห
รองตามก หมาย 53,000,000 2.43% 53,000,000 2.36% 53,000,000 2.26% ฎ
ไรสะสม ังไมไดจัดสรร 620,753,789 28.52% 628,829,389 27.99% 591,839,717 25.24% ที่ย
มสวนขอ ูถือหุน 1,592,719,789 73.17% 1,600,795,389 71.25% 1,563,805,717 66.70% งผ



 

 
 
 
 
 
 

 

งบกําไรขาดทุน 2549 2548 2547 

สิ้นสุดเพียง วันที่ 31 ธันวาคม  บาท บาท รอยละ บาท บาท รอยละ 

รายไดจากการขาย 568,865,810 91.16% 686,892,211 93.75% 588,163,4922 94.55% 

รายไดอ่ืน 55,150,903 8.84% 45,802,668 6.25% 33,896,274 5.45% 

รวมรายได 624,016,713 100% 732,694,879 100% 622,059,766 100% 
ตนทุนขาย 385,782,900 61.82% 448,035,620 61.15% 371,857,727 59.78% 

คาใชจายในการขายและบริหาร 151,054,963 24.21% 150,458,076 20.54 133,200,134 21.41

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท
รวม 

2,545,229 0.41% - - - - 

ดอกเบี้ยจาย 35,833,331 5.74% 26,412,171 3.60% 22,529,737 3.62% 

รวมคาใชจาย 575,216,423 92.18% 624,905,867 85.29 527,587,598 84.81

กําไรสุทธิกอนภาษีเงินได 48,800,290 7.82% 107,789,012 14.71 94,472,168 15.19

ภาษีเงินได 11,875,890 1.90% 30,299,340 4.14% 28,520,169 4.58% 

กําไรสุทธ ิ
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 
จํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญ 
(หุน) 

36,924,400 
0.08 

450,000,000 

5.92% 77,489,672 
0.17 

450,000,000 

10.58 65,951,999 
0.15 

450,000,000 

10.60

 



 
 

งบกระแสเงินสด 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2549 2548 2547 

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน    
กําไรสุทธ ิ 36,924,400 77,489,672 65,951,999 
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน    
      หนี้สงสัยจะสูญ  1,894,308 2,408,364 - 
      คาเสื่อมราคา 12,366,719 10,164,063 5,462,857 
      สํารองคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา - 4,076,219 - 
      กําไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (870,000) (2,369,991) - 
     ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ - 2,435,014 295,292 
     รายไดจากการรับรูคาตอบแทนสิทธิการเชาที่ยังไมถือเปนรายได (4,016,299) (3,220,900) (1,000,000) 
     รายไดจากการรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุนตั้งพัก (1,044,953) (1,044,953) (1,044,953) 
     โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน (842,061) (842,061) (842,061) 
     สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 2,545,229 -  
  46,957,413 89,095,427 68,823,134 
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)      
     ลูกหนี้การคา 927,001 2,435,904 757,613 
     ลูกหนี้คาขายเงินลงทุน - - 6,550,000 
     สินคาคงเหลือและที่ดนิรอพัฒนา 46,427,406 98,721,388 (203,906,929) 
     รายไดคางรับ (1,546,198) (1,478,717) (1,311,098) 
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - อ่ืนๆ (1,251,774) (575,451) 1,375,405 
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    
     เจาหนี้การคา (7,166,225) 4,762,572 (707,045) 
     เจาหนี้คาซื้อที่ดิน - - (77,288,264) 
     เงินประกันการกอสราง 50,314 (2,941,545) 7,233,045 
     เงินมัดจํารับ 9,392,147 (13,255,313) 11,046,735 
     ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย (5,093,172) (9,867,272) (4,124,280) 
     ประมาณการหนี้สินเงนิบําเหน็จพนักงาน (970,065) 3,903,740 6,651,066 
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อ่ืนๆ 2,098,932 6,355,325 866,983 
     หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น - อ่ืนๆ - 10,404,340 (578,000) 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 89,825,779 187,560,398 (184,611,635) 

 
 



 
 
 
 
 
 

งบกระแสเงินสด(ตอ) 
2549 2548 2547 

 
 

 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน    
     เงินลงทุนในบริษัทรวม (16,292,500) - - 
     เงินสดรับจากลูกหนี้คาขายเงินลงทุน 6,550,000 6,550,000  
     เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (5,247,808) (28,555,255) (17,717,106) 
     เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 870,000 2,370,000 - 
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (14,120,308) (19,635,255) (17,717,106) 
    
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน    
     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง  
     (เพิ่มขึ้น) 

(18,698,156) (5,000,000) 5,000,000 

     เงินปนผลจาย (45,000,000) (40,500,000) (67,500,000) 
     เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวอื่น  - 302,751,784 
     ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (36,989,799) (125,239,101) (95,966,600) 
     ชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (653,514) (617,671) (561,698) 
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (101,341,469) (171,356,772) 143,723,486 
    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง(เพิ่มขึ้น) สุทธ ิ (25,635,988) (3,431,629) (58,605,255) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 44,915,899 48,347,528 106,952,783 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 19,279,901 44,915,899 48,347,528 
    

 
 
 
 
 
 
 
 



(ค) อัตราสวนทางการเงิน  
 

อัตราสวนการเงิน 2549 2548 2547 

สภาพคลอง    

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 4.09 7.13 7.04 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.07 0.28 0.28 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.40 1.07 (0.80) 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 897.26 291.80 148.86 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 0.41 1.25 2.45 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 0.34 0.38 0.31 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย(วัน) 960.53 960.53 1,177.42 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 24.42 26.36 24.84 

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 14.95 13.85 14.69 

Cash cycle (วัน) 945.99 947.93 1,165.18 

ความสามารถในการทํากําไร    

อัตรากําไรขั้นตน   38.18% 38.85% 40.22% 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน   13.56% 18.32% 19.89% 

อัตรากําไรสุทธิ   5.92% 10.58% 10.60% 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน   2.32% 4.84% 4.22% 

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 1.70% 3.45% 2.81% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร 3.73% 7.13% 6.48% 

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.29 0.33 0.27 
นโยบายการเงิน    

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.37 0.40 0.50 

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา) (2.36) 5.08 5.19 

อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม  26.83% 28.75% 33.30% 

อัตราสวนกําไร (ขาดทุน) ตอหุน(บาท) 0.08 0.17 0.15 

 
 

 
 



(2) คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 ผลการดําเนินงานในป 2549 เปรียบเทียบกับป 2548 ยอดขายบานและที่ดินมีอัตราลดลงรอยละ
12.83 สวนยอดรายไดรวมมีอัตราลดลงรอยละ 14.83 สาเหตุที่ลดลงสวนใหญเปนเพราะยอดขายบาน
และยอดรับรูรายไดมีอัตราลดลง รายไดจากการขายบานและที่ดินจะเปนประมาณรอยละ 90.58 ของราย
ไดรวม กําไรสุทธิในป 2549 ของบริษัทฯ เทากับ 36.92  ลานบาท  หรือลดลงรอยละ 52.35    สามารถ
แยกวิเคราะหรายละเอียดในเรื่องตางๆ ไดดังนี ้
 

(ก) ผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2549 
รายได 

ในป 2549 บริษัทฯมีรายไดจากการขายบานและทิ่ดิน จํานวน 565.21  ลานบาท คิดเปนรอยละ
90.58 ของรายไดรวม ซึ่งมีจํานวน 624.02  ลานบาท ลดลงจากป 2548  ซึ่งมีรายไดจากการขายบานและ
ที่ดิน จํานวน 648.46 ลานบาท และรายไดดังกลาว คิดเปนรอยละ 88.50  ของรายไดรวม ซึ่งมีจํานวน 
732.69     ลานบาท   

 
ตนทุนขาย คาใชจายในการขาย และดอกเบี้ยจาย 

บริษัทฯมีตนทุนขายในป 2549 จํานวน 385.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 67.82 ของรายไดจาก
การขาย เปรียบเทียบกับป 2548 ซึ่งมีตนทุนขายจํานวน 448.04  ลานบาท คิดเปนรอยละ 65.23 ของราย
ไดจากการขาย  ตนทุนขายเพิ่มขึ้นรอยละ 2.59 สวนคาใชจายในการขายและบริหารในป 2549  มีจํานวน
151.05 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 24.21 ของรายไดรวม เทียบกับป 2548 ซึ่งมีจํานวน 150.46  ลาน
บาท หรือรอยละ 20.54 ของรายไดรวม  คาใชจายในการขายและบริหารมีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 3.67  เมื่อ
เทียบกับรายไดรวม  สวน    ดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้นรอยละ 0.36 จากป 2548 ซึ่งในป 2549 มีดอกเบี้ยจาย
จํานวน 35.83 ลานบาท 
 
กําไรสุทธ ิ

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในป 2549 จํานวน 36.92  ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิตอหุน เทากับ 0.08
บาท เทียบกับป 2548 ซึ่งมีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.17  กําไรสุทธิที่ลดลงเปนผลมาจากการรับรูรายได
จากขายบานและที่ดินลดลงรอยละ12.83  

(ข) ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย 
 
 



รวม สินทรัพยที่ลดลงเปนผลมาจากบริษัทฯ มีการขายบานและที่ดินออกไปมากกวาการลงทุน
พัฒนาที่ดินและซื้อทรัพยสินเพิ่ม 
 
หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ  มีหนี้สินทั้งสิ้น 583.98  ลานบาท ลดลงจากป 2548 จํานวน
62.05  ลานบาท หรือลดลงรอยละ 9.61 แบงออกเปนหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 290.61 ลานบาท เปนหน้ี
สินระยะยาวและหนี้สินอื่นๆ จํานวน 293.37  ลานบาท  

การลดลงของหนี้สินสวนใหญมาจาก บริษัทฯ มีการรับรูรายไดจาการขายบานและที่ดินอยูใน
ระดับสูง ในขณะที่ใชเงินไปในการลงทุนนอย จึงสามารถชําระหนี้เงินกูยืมไดเพิ่มขึน้ 
สวนของผูถือหุน 

บริษัทฯมีสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2549 จํานวน 1,592.72 ลานบาท เทียบกับป 2548 ซึ่งมีสวน
ของ   ผูถือหุน จํานวน 1,600.80 ลานบาท ลดลง 8.08 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 0.51 
กระแสเงินสด 

บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 89.83 ลานบาท สวนกิจกรรมลงทุน 
บริษัทฯใชไปจํานวน 14.12 ลานบาท  

สวนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินไดใชไปจํานวน 101.34 ลานบาท รวมแลวยอดเงินสด
ลดลง 25.64 ลานบาท ทําใหเงินสดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 จํานวน 44.92 ลานบาท ลดลงเหลือ
19.28 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 

(ค) อัตราสวนการเงินที่สําคัญ 
อัตราสวนสภาพคลอง 

บริษัทฯมีอัตราสวนสภาพคลอง ในป 2549 เทากับ 4.09 เทา  ลดลงจากป 2548 ที่มีอัตรา 7.13
เทา  ทั้งนี้เพราะมีสวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป เพิ่มขึ้น เปนผลใหมีหนี้สิน
ระยะสั้นสูงขึ้น ทําใหอัตราสวนสภาพคลองลดลง แตบริษัทฯไดติดตอธนาคารขอขยายระยะเวลาการ
ชํ ืนเงินกูยืมออกไป ซึ่งธนาคารไดตอบตกลงแลวจะมีผลในตนป 2550 
 
อั วนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน

าระค

 

ตราส  
บริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ในป 2549 เทากับ 0.37 เทา ลดลงจากป 2548 ที

มี สัดสวนอยูที่ 0.40 เทา ทั้งนี้เพราะบริษัทฯมีภาระหนี้สินลดลง เนื่องจากมีรายรับเพิ่มขึ้น อัตราสวนดั   ง
ก  ถือวาอยูในระดับคอนขางต่ํา จึงทําใหสถานะการเงินมีความมั่นคงด ีลาว



อัตราสวนการทํากําไร 
บริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมป 2549 เทากับรอยละ 5.92 ลดลงจากป 2548 และมีอัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพยรวมเทากับรอยละ 1.70  และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเทากับรอยละ 2.32 แสดงถึงความสามารถ
ในการทํากําไรและผลตอบแทนการลงทุน มีอั ตราลดลงเนื่องจากยอดรายไดลดลง ขณะที่คาใชจายและดอกเบี้ยจายยังอยู
ในระดับสูง ทําใหกําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุทธิมีอัตราลดลงจากป 2548 ดังกลาวแลว 
 
3) คาตอบแทนของผูสอบบัญชี  
 
 (ก) คาตอบแทนของผูสอบบัญชี  
 บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีให  

• ผูสอบบญัชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมาเปนจํานวนเงินรวม  600,000. -บาท 

• สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและ 
 สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม........-.........บาท  
   
 (ข ) คาบริการอื่น  

บริษัทจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ไดแก ................................-.................................. ใหแก 

•  ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม .........-..........บาท และจะตองจายในอนาคต
อันเกิดจากการตกลงทีย่ังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม.......-.....บาท 

 • สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานบัญชี  
 ดังกลาว ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม ...........-............บาท และจะต องจายในอนาคตอันเกิดจากการ

ตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม........-.......บาท 
 

 



 

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

2.13 ขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 
   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 สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
โดย นายณรงค  พันตาวงษ   
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ 
  นายศุภชัย  ปญญาวัฒโน  
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930  
 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137   ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท (66) 0 2264 - 0777, 0 2661 9190  
โทรสาร (66) 0 2264 - 0789 - 90, 0 2661 9192 

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 



 

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
บริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง ครบถวน ไมเปน
เทจ็ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระ
สําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวา บริษัทไดเปดเผยขอมูลใน
สวนที่เปนสาระสําคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดัง
กลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาวและขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณวันที่                  15  กุมภาพันธ 2550  ตอผูสอบ
บัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ข าพเจาได
มอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวที เปนผูลงลายมือชื่อ กํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวยหากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ  นาง
ประภาศรี ลาภเวท ี กํากับไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว ดังกลาวขางตน 
 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1. นายกวี  อังศวานนท ประธานกรรมการบริหาร ____________________________ 
    

2. นายพิพิธ  พิชัยศรทัต กรรมการบริหาร ____________________________ 
    

3. นายสมศักดิ์   เขมะรังษ ี กรรมการบริหาร ____________________________ 
    

4. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผูจัดการ ____________________________ 
    

5. นายทินกร คําสุนทร ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ____________________________ 
    
6. ผูรับมอบอํานาจ 

นางประภาศรี  ลาภเวท ี
ผูจัดการฝายงบประมาณ 

และแผนงาน 
 

____________________________ 
 



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาว ไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูล
ที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว  และไมมีเหตุอันควร
สงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาได
มอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวที เปนผูลงลายมือชื่อ กํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวยหากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ  นาง
ประภาศรี ลาภเวท ี กํากับไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 

 
ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

   
พลเรือตรี หมอมหลวงอัศนี  ปราโมช ประธานกรรมการ _______________________ 
   

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 
ผูรับมอบอํานาจ   
นางประภาศรี  ลาภเวท ี ผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน _______________________ 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ ื่น
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว  และ
ไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ ื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ  ขาพเจาไดมอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวที เปนผูลงลายมือชื่อ กํากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวยหากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ  นางประภาศรี ลาภเวท ี กํากับไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่
ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 

 
ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

  
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา กรรมการอิสระ _______________________ 
   

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 
ผูร ับมอบอํานาจ   
นางประภาศรี  ลาภเวท ี ผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน _______________________ 
   

 
 
 
 

 



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวัง
ในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ ื่น
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว  และ
ไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ ื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ  ขาพเจาไดมอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวที เปนผูลงลายมือชื่อ กํากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวยหากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ  นางประภาศรี ลาภเวที   กํากับไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่
ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 

 
ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

  
นายพงส  สารสิน กรรมการอิสระ _______________________ 
   

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 
ผูร ับมอบอํานาจ   
นางประภาศรี  ลาภเวท ี ผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน _______________________ 
   

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
บริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ค วรตอง
แจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว  และไมมีเหตุอันควร
สงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาได
มอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวที เปนผูลงลายมือชื่อ กํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวยหากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ  นาง
ประภาศรี ลาภเวท ี กํากับไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 

 
ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

   
ดร.อภิชัย  จันทรเสน กรรมการอิสระ _______________________ 
   

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 
ผูรับมอบอํานาจ   
นางประภาศรี  ลาภเวท ี ผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน _______________________ 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน 
เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทาน
แลว  และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ
ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวที เปนผูลงลาย
มือชื่อ กํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวยหากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ  นางประภาศรี ลาภเวที   กํากับ
ไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 

 
ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

  
นายอนุทิพย  ไกรฤกษ กรรมการอิสระ _______________________ 
   

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 
ผูรับมอบอํานาจ   
นางประภาศรี  ลาภเวท ี ผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน _______________________ 
   

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน 
เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทาน
แลว  และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือ
ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวที เปนผูลงลาย
มือชื่อ กํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวยหากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ  นางประภาศรี ลาภเวที   กํากับ
ไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 

 
ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

  
พันตํารวจเอก ชินภัทร  สารสิน กรรมการอิสระ _______________________ 
   

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 
ผูรับมอบอํานาจ   
นางประภาศรี  ลาภเวท ี ผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน _______________________ 
   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท 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 

  
นายสิทธิชัย  จันทราวด ี กรรมการอิสระ _______________________ 
   

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 
ผูรับมอบอํานาจ   
นางประภาศรี  ลาภเวท ี ผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน _______________________ 
   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียด คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน 

ชื่อ - สกุล อายุ        จํานวนหุนที่ถือ สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว

ตําแหนง 31 Dec 49 31 Dec 48 การถือหุน ระหวางกรรมการ

72 4 , 707 , 000   4 , 707 , 000  1 . 05 % มีความสัมพันธเปนบิดาของ

ประธานกรรมการ นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 79 - - -

กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

นายพงส  สารสิน 79 2 , 110 , 000 2 , 110 , 000 0 . 47 % มีความสัมพันธเปนลุงของ

กรรมการอิสระ  พันตํารวจเอก ชินภัทร  สารสิน

นายกวี  อังศวานนท 71 440 , 000 440 , 000 0 . 10 %

กรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร 

ดร . อภิชัย  จันทรเสน 58 150 , 000 150 , 000 0 . 03 %

กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอนุทิพย  ไกรฤกษ 57 166 , 000      166 , 000     0 . 04 %

กรรมการอิสระ   กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน 

พันตํารวจเอก ชินภัทร  สารสิน 43 20 , 000 20 , 000 0 . 00 % มีความสัมพันธเปนหลานของ

กรรมการอิสระ  กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน นายพงส  สารสิน

นายสิทธิชัย  จันทราวดี 56 - - -

กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

พลเรือตรี หมอมหลวงอัศนี ปราโมช



 

รายละเอียดฝายจัดการ

ชื่อ -สกุล อายุ        จํานวนหุนที่ถือ สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว

ตําแหนง 31 Dec 49 31 Dec 48 การถือหุน ระหวางผูบริหาร

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 34 610,000      610,000     0.14%

กรรมการผูจัดการ 

นายทินกร  คําสุนทร 58           -           -           -

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

นางประภาศรี  ลาภเวที 54 147,000 147,000 0.03%

 ฺผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงานน

นางไขมุก  พราหมณีย 53 100,000 100,000 0.02%

ผูจัดการฝายขายและการตลาด

นายสมชาย เหลาสกุลเจริญ 56 30,000 30,000 0.00%

รักษาการ ผูจัดการฝายบริหารโครงการ

นางสาวศิริวรรณ สุขไพเราะ 38 70,000 70,000 0.02%

ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน

นายอมรชัย  อมรเจียรศักดิ์ 38          -           -           -

รักษาการ ผูจัดการฝายพัฒนาระบบงาน

นางยุวดี  นุชถาวร 53 145,000 145,000 0.03%

ผจดการฝายบรหารทวไป และเลขานการคณะกรรมการู ั  ิ ั่ ุ



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                             Report 
From The Audit Committee 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ใหปฏิบัติหนาที่ในการกํากับ  ดูแล
กิจการที่ดีตามประกาศของตล าดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  (ตลท.)  และแนวทางตามมาตรฐานสากลในเรื่อง
สําคัญๆ ไดแกการสอบทานงบการเงินใหมีความถูกตอง  ครบถวน  ทันเวลา  เชื่อถือได ดูแลใหบริษัทปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของ ตลท. กฎหมาย และระเบียบขอบังคับตางๆ ที่     เกี่ยวของ ตลอดจนการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในใหมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพเพียงพอ  มีการประเมินการบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลงานตรวจ
สอบภายในและการสอบบัญชีของบริษัทฯ  รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย   ในป 2549 
มีการประชุมคณะกรรมการ   ตรวจสอบ 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการเขาประชมุครบทุกครั้ง ซึ่งสรุปผลไดดังนี ้

 ในรอบระยะเวลาบัญชีป 2549 นี้  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานงบการเงิน ประจําป และ

รายงานงบการเงินรายไตรมาส   โดยเชิญผูสอบบัญชี  ผูตรวจสอบภายใน และผูบริหารของบริษัทเขาประชุมรวม
กัน โดยมีการซักถามขอสงสัยหารือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นถึงเรื่องการจัดทํา งบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการ
บัญชี  ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  (กลต.) และ ตลท.     อยางถูกตองตามสม
ควรเปนที่เชื่อถือไดแก ผูถือหุน นักลงทุน และผูที่เกี่ยวของทั่วไป  และมีการเปดเผยขอมูลในงบการ เงินอยางเพียง
พอ 

 ในดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ไดมีการสอบทานใหมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล   กิจการที่ดีของ
ตลท. และมาตรฐานสากล ซึ่งไดรับการประเมินจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรวมกับสํานักงาน
กํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ในระดับดีมาก ในปนี้ไดมีการกําหนดวิธีการใหพนักงานและบุคคลอื่นไดมี
สวนรวมในการดูการปฏิบัติงานของธุรกิจเรียกวา การใหขอมูลที่เปนประโยชนกับองคกร (Whistle Blower) ซึ่ง

จะนํามาใชในป 2550 นอกจากนั้นยังไดมี      การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบใน
เรือ่

 

งความพรอม ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ  และการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมิน
อ ระดับดีมาก  เปนที่นาพอใจอยางยิ่ง 

 ในเรื่องการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน สอบ
ทานผลการตรวจสอบภายในและใหขอเสนอแนะในการพั ฒนางานตรวจสอบ  ในระหวาง ป 2549 สรุปผลการ

ประเมินระบบการควบคุมภายในรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในพบวา เพียงพอเหมาะสมในการดําเนิน
ธุ ิจ  และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา ปรับปรุงแกไข              การปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสถานการณ

ยูใน

รก



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหเหมาะสม  ทันเวลา  รวมทั้งมีการกําหนดสัญญาณเตือนภัยไวเพื่อติดตาม วิเคราะห และกําหนดกล
ยุทธในการปรับปรุงแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงของบริษัท   ที่สําคัญไดแสดงไวในราย
งาน       ประจําปแลว 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี แลวมีความเห็นเปนที่
นาพอใจ และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑของ กลต .และตลท . จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทให      
ความเห็นชอบในการเสนอผูถือหุน  เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง   นายศุภชัย ปญญาวัฒโน   ผู
สอบบัญชี          รับอนุญาตเลขที่ 3930  หรือ นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 
หรือนางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844  แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท 

แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2550 

       ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

     (นายพารณ   อิศรเสนา ณ อยุธยา) 

      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

          วันที่ 15 กุมภาพันธ 2550 

 

 



 
 
 

 

แบบยืนยันความถูกตองครบถวนของคาตอบแทนที่จายใหแกผูสอบบัญช ี
รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549  

 

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (AUDIT FEE) 
รายการที่  ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญช ี คาสอบบัญช*ี 

1 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) นายณรงค  พันตาวงษ 600,000.00 บาท 

รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญช ี 600,000.00 บาท  
*คาสอบบัญชีดังกลาว ไดรวมคาสอบทานงบการเงินระหวางกาลสําหรับไตรมาสและสําหรับงวดที่เกี่ยวของแลว 
 

 

คาบริการอื่นๆ (NON-AUDIT FEE) 
คาตอบแทนของงานบรกิารอื่น 

ชื่อบริษัทผูจาย ประเภทของงานบริการอื่น ผูใหบริการ สวนที่จายไปใน
ระหวางปบัญชี 

สวนที่จะตอง
จายในอนาคต 

- - - - - 

รวมคาตอบแทนสําหรับงานบริการอื่น - - 

 

ขอมูลขางตน 

  ถูกตองครบถวนแลว ทั้งน้ี ขาพเจาขอยืนยันวาไมมีขอมูลใหบริการอ่ืนที่บริษัทและบริษัทยอยจายใหขาพเจา 

สํานักงานสอบบั ญชีที่ขาพเจาสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับขาพเจาและสํานักงานสอบบัญชีที่

ขาพเจาสังกัด  ที่ขาพเจาทราบและไมมีการเปดเผยไวขางตน  
 

 ไมถูกตอง ไมครบถวน กลาว

คือ .............................................................................. ..........................................    

...............................................................................................................................................................

............  
เม่ือปรับปรุงขอมูลขางตน (ถามี ) แลว ขาพเจาขอยืนยันวาขอมูลทั้งหมดในแบบฟอรมน้ีแสดงคาตอบแทน

สอบบัญชีและคาบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทยอยจายใหขาพเจา สํานักงานสอบบัญชีที่ขาพเจาสังกัด และ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับขาพเจาและสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ที่ถูกตองครบถวน  





 

ขอมูลประกอบลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ ( ธุรกิจอสังหาริมทรัพย )

1 . โครงการในอดีต
ชื่อ / ที่ตั้งโครงการ /บริษัทที่ดําเนินการ ลักษณะโครงการ จํานวน ขนาดที่ดิน พื้นที่ขาย มูลคา มูลคาขาย ระยะเวลาขาย ระยะเวลาพัฒนา

หนวย โครงการ (ไร ) เงินลงทุน (ลานบาท )
(ลานบาท )

โครงการสัมมากรบางกะป 1 /ถ .สุขาภิบาล 3 บานพรอมที่ดิน 1 ,842 553 -3 -97 347 -1 -68 133 .23 605 .6 เม .ย .18 -พ .ค .35 ม .ค .16 -ต .ค .35

โครงการสัมมากรบางกะป 2 /ถ .สุขาภิบาล 3 บานพรอมที่ดิน 1 ,153 406 -3 -07 228 -0 -17 252 .14 1 ,146 .09 ส .ค .28 - มิ .ย .35 มิ .ย .24 -ต .ค .35

โครงการสัมมากรบางกะป 4 /ถ .สุขาภิบาล 3 บานพรอมที่ดิน 50  25 -1 -04  10 -1 -20 42 .18 136 .06 พ .ย .36 -ก .พ .37 มิ .ย .34 -ธ .ค .37

โครงการสัมมากรคอนโดมิเนียม /บางกะป อาคารชุด 100 3 -0 -62 6000 ตร .ม . 100 .1 120 .6 ก .ค .36 -ธ .ค .37 ก .ค .36 -ธ .ค .37

2 . โครงการที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธ .ค . 2549
ลักษณะโครงการ จํานวน ขนาดที่ดิน พื้นที่ขาย กรรมสิทธิ์ ระยะเวลาพัฒนา มูลคาเงินลงทุน       ความคืบหนางานกอสราง วันที่เปดขาย ราคาขาย มูลคาโครงการ

ชื่อ /ที่ตั้งโครงการ (1 ) หนวย โครงการ (ไร ) ในที่ดิน และกอสราง (ลานบาท ) เงินที่ลงทุนไปแลว รอยละของ โครงการ ตอหนวย (ลานบาท )
(ลานบาท ) (ลานบาท ) งานที่เสร็จ (ลานบาท )

สัมมากรบางกะป 3 และสวนขยาย /ถ .สุขาภิบาล 3 บานพรอมที่ดิน 498 224 -2 -64 .8 133 -0 -07 บมจ .สัมมากร มิ .ย .33 -ธ .ค .49 1 ,041 .24 924 .51 88 .79 30 Jun 2535 5 .7 -9 .8 2 ,603 .11
สัมมากรมีนบุรี 1 /ถ .สามวา บานพรอมที่ดิน 410 145 -1 -09 82 -2 -53 บมจ .สัมมากร ธ .ค .35 -ธ .ค .50 766 .41 691 .53 90 .23 23 Dec 2535 2 .4 -7 .8 1 ,277 .35
สัมมากรนิมิตใหม /ถ .นิมิตใหม บานพรอมที่ดิน 602 154 -3 -89 108 -1 -34 บมจ .สัมมากร มี .ค .37 -ธ .ค .51 938 .26 707 .75 75 .43 25 Dec 2537 2 .3 -5 .1 1 ,563 .76
สัมมากรรังสิต คลอง 2 /ถ .รังสิต -นครนายก บานพรอมที่ดิน 391 82 -2 -00 57 -3 -72 บมจ .สัมมากร ต .ค .37 -ธ .ค .52 907 .60 649 .17 71 .53 25 Nov 2538 2 .4 -7 .8 1 ,296 .57
สัมมากรรังสิต คลอง 7 /ถ .รังสิต -นครนายก บานพรอมที่ดิน 651 215 -3 -96 136 -1 -37 บมจ .สัมมากร ต .ค .38 -ธ .ค .56 1 ,331 .98 640 .15 48 .06 25 Nov 2539 2 .2 -5 .4 1 ,902 .83
สัมมากรมีนบุรี 2 /ถ .สามวา บานพรอมที่ดิน 284 61 -2 -37 45 -0 -94 บมจ .สัมมากร ก .ค .44 -ก .ค .51 471 .23 271 .27 57 .57 9 Mar 2545 2 .5 -3 .9 785 .38
สัมมากรนครอินทร /ถ .นครอินทร บานพรอมที่ดิน 236 66 -0 -40 45 -0 -67 บมจ .สัมมากร ม .ค .46 -ธ .ค .51 942 .07 510 .99 54 .24 9 Apr 2547 4 .7 -7 .9 1 ,449 .34
สัมมากรราชพฤกษ /ถ .ราชพฤกษ บานพรอมที่ดิน 294 67 -2 -38 44 -3 -11 บมจ .สัมมากร ก .ค .48 -ธ .ค .53 649 .38 293 .31 45 .17 29 Mar 2549 3 .1 -5 .5 1 ,142 .73

3 . รายละเอียดการชําระเงินของโครงการที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธ .ค . 2549
มูลคาที่ขายแลว       เงินที่ถึงกําหนดชําระสะสม         เงินที่ชําระแลวสะสม                 เงินที่คางชําระสะสม         คงเหลือจํานวนเงินที่ยัง

(2 ) (3 ) (2 ) -( 3 )         ไมถึงกําหนดชําระสะสม
ชื่อ /ที่ตั้งโครงการ (1 ) (ลานบาท ) รอยละของมูล (ลานบาท ) รอยละของเงินที่ถึง (ลานบาท ) รอยละของเงินที่ถึง (ลานบาท ) รอยละของ

(ลานบาท ) คาที่ขายแลว กําหนดชําระสะสม กําหนดชําระสะสม มูลคาที่ขายแลว

สัมมากรบางกะป 3 /ถ .สุขาภิบาล 3 40 .29 7 .37 18 .29 6 .44 87 .38 0 .93 12 .62 32 .92 81 .71
สัมมากรมีนบุรี 1 /ถ .สามวา 3 .91 0 .02 0 .51 0 .02 100 .00 0 .00 0 .00 3 .89 99 .49
สัมมากรนิมิตใหม /ถ .นิมิตใหม 24 .90 1 .31 5 .26 1 .17 89 .31 0 .14 10 .69 23 .59 94 .74
สัมมากรรังสิต คลอง 2 /ถ .รังสิต -นครนายก 19 .31 0 .41 2 .12 0 .10 24 .39 0 .31 75 .61 18 .90 97 .88
สัมมากรรังสิต คลอง 7 /ถ .รังสิต -นครนายก 8 .85 0 .88 9 .94 0 .88 100 .00 0 .00 0 .00 7 .97 90 .06
สัมมากรมีนบุรี 2 /ถ .สามวา 24 .72 3 .26 13 .19 3 .17 97 .24 0 .09 2 .76 21 .46 86 .81
สัมมากรนครอินทร /ถ .นครอินทร 101 .18 8 .68 8 .58 7 .70 88 .71 0 .98 11 .29 92 .50 91 .42
สัมมากรราชพฤกษ /ถ .ราชพฤกษ 155 .72 15 .86 10 .18 15 .46 97 .48 0 .40 2 .52 139 .86 89 .82

4 . รายละเอียดยอดคางชําระของโครงการที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธ .ค . 2549
     เงินคางชําระสะสม      คางชําระ 1 -3 เดือน      คางชําระ 3 -6 เดือน      คางชําระ 6 เดือน ขึ้นไป

ชื่อ / ที่ตั้งโครงการ จํานวนราย (ลานบาท ) จํานวนราย (ลานบาท ) จํานวนราย (ลานบาท ) จํานวนราย (ลานบาท )
สัมมากรบางกะป 3 /ถ .สุขาภิบาล 3 3 0 .93 3 0 .93 0 0 0 0
สัมมากรมีนบุรี 1 /ถ .สามวา 0 0 .00 0 0 .00 0 0 0 0
สัมมากรนิมิตใหม /ถ .นิมิตใหม 2 0 .14 2 0 .14 0 0 0 0
สัมมากรรังสิต คลอง 2 /ถ .รังสิต -นครนายก 1 0 .31 1 0 .31 0 0 0 0
สัมมากรรังสิต คลอง 7 /ถ .รังสิต -นครนายก 0 0 .00 0 0 .00 0 0 0 0
สมมากรมนบรั ี ุ ี 2 /ถ .สามวา 1 0 .09 1 0 .09 0 0 0 0

 /สัมมากรนครอินทร ถ .นครอินทร 8 0 .98 8 0 .98 0 0 0 0
สัมมากรราชพฤกษ /ถ .ราชพฤกษ 9 0 .40 9 0 .40 0 0 0 0


