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สวนที่ 1 ขอมูลสรุปบริษัท 
 

       บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) เปนบริษทัฯที่ดําเนนิธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเกีย่วกับบานจดัสรร 
โดยการซื้อที่ดนิแปลงใหญมาวางผังแบงแปลงยอย จัดทาํสาธารณูปโภคตามเกณฑของกฎหมายจัดสรร แลว
นํามาสรางบานขายพรอมทีด่ินในระดับราคาที่เหมาะสมกับความตองการของตลาดกลุมเปาหมาย  คือ ผูมี   
รายไดระดับปานกลางจนถึงระดับคอนขางสูง 

 ป 2550 บริษัทฯมีโครงการบานจัดสรรอยู 8 โครงการเปนโครงการสรางบานเดี่ยวขายพรอมที่ดิน 
ระดับราคาขายแตกตางกันไปตามสถานที่ตั้ง โครงการที่ขายบานพรอมที่ดินในราคาคอนขางสูง ตั้งแต         
5 ลานบาทขึ้นไป มี 2 โครงการ คือ โครงการสัมมากรบางกะป และโครงการสัมมากรนครอินทร  สวน 
โครงการที่ขายบานพรอมที่ดินในระดับราคาปานกลาง คือ  ราคาขายตั้งแต 2 ถึง 4 ลานบาท  มี 4 โครงการ 
คือ โครงการสัมมากรมีนบุรี 1  โครงการสัมมากรมีนบุรี 2  โครงการสัมมากรนิมิตใหม  และโครงการ
สัมมากรรังสิต คลอง 7  สวนโครงการที่เหลืออีก 2 โครงการ คือ โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 2 และ   
โครงการสัมมากรราชพฤกษ เปนโครงการที่ขายบานพรอมที่ดินในระดับราคา 3 - 5 ลานบาท                                 

 ในป 2550 โครงการบานจดัสรรของบริษัทฯมีผลการตอบรับจากลูกคาคอนขางด ี และเชื่อวาในป 
2551  ธุรกิจจะสามารถเจริญเติบโตอยางตอเนื่องไดตอไป ตามการขยายตัวของตลาด 

 โครงสรางรายไดในป 2550 บริษัทฯมีรายไดจากการขายบานและที่ดนิจํานวน 588.68 ลานบาท       
คิดเปนสัดสวนรอยละ 91.02 ของรายไดรวม และมีรายไดจากการบริการและรายไดอ่ืน จํานวน 58.09 ลาน
บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.98 ของรายไดรวม เทียบกบัป 2549 บริษัทฯมีรายไดจากการขายบานและที่ดิน
จํานวน 565.21 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 90.58 ของรายไดรวม และมีรายไดจากการบริการและรายไดอ่ืน
จํานวน  58.81   ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.42  ของรายไดรวม 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯในป 2550  บริษัทฯมีรายไดรวมทั้งส้ิน 646.77 ลานบาท  มีกําไรสุทธิ  
48.85 ลานบาท   กําไรสุทธิตอหุน 0.11  บาท มีสินทรัพยรวม 2,244.57  ลานบาท   หนี้สินรวม  625.51  
ลานบาท และสวนของผูถือหุนรวม 1,619.07 ลานบาท

 
หนาที่   1/1 
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สวนที่ 2 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 
 
 

บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญเลขที่ 195 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร  10330  เลขทะเบียนบริษัท เลขที่  บมจ. 290  โทรศัพท  (662) 255-5740-50  โทรสาร    
(662)  255-2806  Home Page  www.sammakorn.co.th   E-mail address   
contact@sammakorn.co.th

http://www.sammakorn.co.th/
mailto:contact@sammakorn.co.th
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2.1 ปจจัยความเสี่ยง 
ในป 2550 แมเศรษฐกิจของประเทศจะประสบปญหามากมาย  แตภาวะเศรษฐกิจโดยรวมก็ยังมีอัตรา

การเติบโตที่ดีพอสมควร สําหรับธุรกิจบานจัดสรรอัตราการเติบโตไดชะลอตัวลง ทั้งนี้เพราะการแขงขันใน
ธุรกิจมีคอนขางสูง วัสดุมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําใหตนทุนสินคามีราคาสูงขึ้น ในขณะที่กําลังซื้อมีแนวโนม
ออนตัวลง  และผูซ้ือบางสวนไดชะลอการตัดสินใจออกไป 
 ในป 2551 ธุรกิจบานจัดสรรของบริษัทฯยังมีความเสี่ยงคอนขางสูง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ มากมาย
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่อาจเปลี่ยนแปลงไดเสมอ ทั้งอาจมีเหตุมาจากปจจัยจากภายในองคกร 
และปจจัยภายนอกที่บริษัทฯไมสามารถควบคุมได แตบริษัทฯไดมีการวิเคราะหและติดตามความเสี่ยงตางๆ 
โดยมีมาตรการติดตามดูแลความเสี่ยงและมาตรการเตือนภัยลวงหนาที่เหมาะสม เพื่อระมัดระวังและลด
ผลกระทบมิใหมีความรุนแรง ซ่ึงเชื่อวาจะทําใหธุรกิจของบริษัทฯสามารถเติบโตอยางยั่งยืนและมั่นคงตอไป
ได 

 
(1) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ  

(ก) ความเสี่ยงเก่ียวกับการแขงขนั 
  ธุรกิจจัดสรรบานและที่ดินเปนธุรกิจที่มีการแขงขันกันสูงมาก ในภาวะที่ เศรษฐกิจดี ก็จะมี
ผูประกอบการเขามาในธุรกิจมากราย ปริมาณการกอสรางบานและอุปทานของบานจะทวีจํานวนขึ้นอยาง
รวดเร็ว เมื่อปริมาณบานมีมากเกินกวาความตองการ และเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลง เชน ปจจุบันผูจัดสรรก็จะ
แขงขันกันลดราคาลงเพื่อเรงการขายใหไดตามเปาหมาย การแขงขันจะยิ่งรุนแรงขึ้น ยอดขายโดยรวมจะลดลง
ในขณะที่ตนทุนและคาใชจายจะสูงขึ้น จึงทําใหกําไรมีแนวโนมลดลง 
 ทางแกไข คือ ตองติดตามภาวะตลาดบานจัดสรรและทิศทางภาวะเศรษฐกิจอยางใกลชิด ในกรณีที่มี
การแขงขันสูง และปริมาณบานพรอมโอนเหลืออยูในตลาดมาก บริษัทฯจะสรางบานตามการจอง ตามความ
ตองการของผูซ้ือ โดยเนนความแตกตาง ทางดานแบบบานและวัสดุอุปกรณ ที่สําคัญอยางยิ่งคือ ตองสรางบาน
คุณภาพดี ควบคุมตนทุนมิใหสูงเกินไป และใหความสําคัญดานบริการเปนพิเศษ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหแก
ลูกคา และจะไมสรางบานพรอมอยูเหลือไวจํานวนมาก เพราะจะเปนภาระในการใชเงินกูยืมเพิ่มขึ้น ยิ่งการขาย
ลาชาจะทําใหเพิ่มคาใชจายและเสียดอกเบี้ยมากขึ้น กําไรจะลดลง 
 
(2) ความเสี่ยงทางดานการกอสราง 
 (ข) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงาน 
 ระบบการกอสรางบานในปจจุบันยังเปนระบบที่ใชแรงงานจํานวนมาก การขยายตัวทางเศรษฐกิจ     
กอใหเกิดปญหาขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานฝมือดียิ่งหายาก จึงทําใหคาจางแรงงานและคาจางเหมา
กอสรางมีราคาเพิ่มขึ้น นอกจากตนทุนจะเพิ่มสูงขึ้นแลวยังมีปญหาเรื่องการกอสรางลาชา และดอยคุณภาพอีก
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ดวย เปนการสรางความไมพึงพอใจใหแกลูกคา และทําใหเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นในการปรับปรุงแกไขสิ่งที่
ชํารุดบกพรองตางๆ 
 ทางแก คือ เลือกวิธีกอสรางที่ใชแรงงานนอยลงใชวัสดุกึ่งสําเร็จรปูมากขึ้น มกีารวางแผนและ
ควบคุมกระบวนการกอสรางอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อชวยประหยดัเวลา ลดความสูญเสีย และชวยลดตนทุน
ใหต่ําลง 
 
(3) ความเสี่ยงจากวัสดุขึ้นราคา 
  มีปจจัยหลายอยางที่เปนตนเหตุใหราคาวัสดุปรับตัวสูงขึ้น เชน การปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามัน  จะมี
ผลใหคาขนสงและตนทุนสินคาปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นอาจเกิดภาวะขาดแคลนเหล็ก เพราะตลาดโลกมี
ความตองการสูง ซ่ึงจะทําใหราคาเหล็กที่ใชในการกอสรางมีราคาสูงและหายาก สาเหตุตางๆ เหลานี้จะทําให
ตนทุน สินคาเพิ่มขึ้น และการกอสรางเสร็จลาชาถาบริษัทฯไมสามารถปรับราคาขายใหสอดคลองกับตนทุนที่
เพิ่มไดจะเกิดความเสี่ยง คือ กําไรจะลดลง 
 ทางแกไข คือ บริษัทฯตองประเมินภาวะตลาดวัสดุใหดี มีการทําสัญญาซื้อขายวัสดุลวงหนา โดย
คํานวณปริมาณที่จะใชทั้งปและทําขอตกลงไวกอน หากเกิดปญหาวัสดุขาดแคลน หรือมีการปรับขึ้นราคา 
บริษัทฯก็จะไดรับผลกระทบไมมาก 
 
(4) ความเสี่ยงจากความไมแนนอนทางดานสังคม และการเมือง 
  ภาวะสังคมและการเมืองในป 2551 อยูในชวงของการปรับเปลี่ยน เพราะจะมีการบริหารโดยรัฐบาล
ใหมที่มาจากการเลือกตั้ง ความคิดของคนในสังคมยังไมคอยมั่นใจ เพราะเปนรัฐบาลผสมมาจากหลายพรรค 
แตสวนมากกย็ังมีความหวังและคิดวานาจะสรางความเชือ่มั่นใหแกนกัลงทุนไดมากขึ้น เศรษฐกิจจะเติบโต
ขึ้น แตความไมแนนอนและสังคมที่แบงแยกกอใหเกิดบรรยากาศที่ไมเอื้ออํานวยตอการลงทุน ตอการบริโภค 
และมีผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ถือเปนความเสี่ยงที่สําคัญของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจบานจดัสรร ซ่ึง
ผูบริโภคมีแนวโนมที่จะชะลอการตัดสินใจออกไปกอน      
 ทางแกไข คือ บริษัทฯตองติดตามภาวะการตางๆ อยางใกลชิด ติดตามนโยบายของรัฐบาล และการ 
กระทําตางๆวาสามารถสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภคและนักลงทุนไดมากนอยเพียงใด และในภาวะที่มี
ความเสี่ยงดังกลาว บริษัทฯจะตองดําเนินธุรกิจดวยความรอบคอบระมัดระวัง ใชการตลาดวิเคราะห และ
เจาะกลุม   ลูกคาใหตรงเปาหมาย ใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและไมกอภาระหนี้สินใหเพิ่มสูงขึ้นจน
อาจเปนอันตรายแกธุรกิจ 
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2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
(1) ประวัตคิวามเปนมา 

  บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทบานจัดสรรเพื่อ
การอยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สวนใหญเปนบานเดี่ยวพรอมที่ดิน นโยบายของบริษัท 
คือการจัดสรรเพื่อขายแกผูมีรายไดระดับปานกลาง โดยเริ่มโครงการจัดสรรมาตั้งแตป 2517 ในป 2549 
บริษัทมี  โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ 8 โครงการดวยกัน และมีเปาหมายที่จะเปดตัวตนป 2551 อีก 1
โครงการ 
 
 (2) การประกอบธุรกิจ  

(ก) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทจะมุงเนนการสรางบานจัดสรรเปนชุมชนขนาดกลางมีจํานวน
ตั้งแต 200 หลังคาเรือนขึ้นไปจนถึง 500 หลังคาเรือน  ซ่ึงปจจุบันโครงการดังกลาว มีอยู 7 โครงการ คือ 
สัมมากรรังสิต คลอง 2 ,สัมมากรรังสิต คลอง 7, สัมมากรนิมิตใหม, สัมมากรมีนบุรีโครงการ 1, สัมมากร
มีนบุรีโครงการ 2 สัมมากรนครอินทร และสัมมากรราชพฤกษ สวนโครงการที่เปนชุมชนขนาดใหญมี
จํานวนผูอยูอาศัยมากกวา 3,000 หลังคาเรือน มีอยู 1 โครงการ คือ สัมมากรบางกะป สวนโครงการที่จะ
เปดตัวใหมอยูที่ถนนรามคําแหง มีจํานวน 140 หลังคาเรือน 
 

(ข) นโยบายการดําเนินธุรกิจ  
• บริษัทฯมีนโยบายการดําเนินธุรกิจเพื่อการอยูอาศัยในลักษณะบานจัดสรรเปนหลัก โดยมีลูกคา

กลุมเปาหมาย คือ ผูมีรายไดระดับปานกลางที่มีความสามารถซื้อบานและที่ดินในระดับราคา 2 - 5  ลานบาท 
ขึ้นอยูกับทําเล สถานที่ตั้ง และสภาพแวดลอมของโครงการเปนสําคัญ  

• แตละโครงการมีแบบบานใหลูกคาเลือกไมนอยกวา 4 - 5 แบบ โดยบริษัทฯจะสรางบานตาม
ความตองการของลูกคา มีทั้งบานที่สรางตามการจอง บานสรางกอนขาย และบานที่สรางเสร็จพรอมขาย 
เพื่อใหลูกคาไดเลือกสรรตามความเหมาะสมและตามความตองการ บานแตละหลังใชเวลาในการกอสราง
ประมาณ 6 - 10 เดือน  

 • บริษัทฯมีนโยบายสรางบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชน จังหวัดนนทบุรี 
และปทุมธานี ในทําเลที่ดีมีศกัยภาพ สาธารณูปโภคพรอม การคมนาคมสะดวก เพื่อตอบสนองความตองการ
ที่อยูอาศัยของผูบริโภค โดยเฉพาะในป 2551 จะมีการพัฒนาโครงการใหมและขยายโครงการเดิม เพื่อให  
กิจการของบรษิัทฯมีการเจริญเติบโตตอเนือ่งอยางมีคุณภาพ รวมทั้งไดมีการพิจารณาจัดทําโครงการเสริม
เพื่อเพิ่มรายไดประเภทคาเชาใหมากขึน้ โดยนําที่ดนิดานหนาโครงการใหบริษัทอื่นเชากอสราง Community 
Mall ซ่ึงถือวาเปนประโยชนตอชุมชนและเพิ่มรายไดคาเชาใหกับบรษิทัฯอีกดวย 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550                                                                         ..    บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 

 • คุณภาพและมาตรฐานของบาน บริษัทฯถือเปนเรื่องสําคัญที่จะตองใหความเอาใจใสดูแลเปน
พิเศษ นอกเหนือจากการดูแลสภาพแวดลอมโครงการ และงานบริการหลังการขาย เพื่อสรางความพึงพอใจ
ใหกับลูกคาและผูอยูอาศัย เพราะลูกคาเดิมของบริษัทฯมีสวนสําคัญอยางมากในการแนะนําและชักชวนให
เพื่อนฝูง ญาติมิตรมาเปนลูกคาใหมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในภายหนา 

 • บริษัทฯมีเปาหมายที่จะพัฒนากิจการของบริษัทใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและมั่นคง โดยให
ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมแกผูถือหุนและผูเกี่ยวของทุกฝาย จึงไดมีแผนการพัฒนาองคกร พัฒนา
บุคลากร และพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง โดยเนนคุณภาพสินคาดวยการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
และกระบวนการผลิต และจะผลิตสินคาที่ตรงตามความตองการของตลาดโดยมีตนทุนต่ํา เพื่อสามารถ    
แขงขันกับผูผลิตรายอื่นได 

 
การพัฒนาองคกร   

 องคกรตองมีการปรับปรุงและพัฒนาตลอดเวลา ตองมีกระบวนการเรียนรูและปรับตัวใหทันยุคทัน  
สมัย และทันกระแสของการเปลี่ยนแปลง ประการสําคัญตองเปนองคกรที่มีเปาหมายชัดเจน พนักงานทุกคน
มีความเขาใจและพรอมปฏิบัติเพื่อความสําเร็จขององคกร มีการใชกระบวนการของระบบ BALANCE 

SCORECARD เปนตัววางเปาหมาย และกําหนดทิศทางในการพัฒนา รวมทั้งเปนหลักในการวัดประสิทธิภาพ
และความสําเร็จขององคกร พรอมกันไปดวย 
  
 การพัฒนาบุคลากร  
 ทรัพยากรบุคคลถือเปนปจจัยอันสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จขององคกร บริษัทฯใหความสําคัญใน
การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีศักยภาพสูง บุคลากรที่ดีถือเปนทรัพยากรที่มีคาของบริษัท 
เพราะผลงานของบุคลากรที่มีคุณภาพจะชวยลดความสูญเสีย ลดตนทุนการผลิต ลดคาใชจาย และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขนัใหสูงขึ้น  
 บริษัทฯมีเปาหมายในการสงเสริมการเรียนรู พัฒนาความคิดและเพิ่มพูนความเขาใจใหบุคลากร ทุก
คน เพื่อบุคลากรสามารถกําหนดเปาหมายในการทํางานใหมีความสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายรวม
ขององคกร และหนวยงานก็สามารถประเมินศักยภาพของบุคลากรแตละคนได 
 การจะมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพจําเปนจะตองมีโครงการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนื่องเหมาะสม เพื่อใหบุคลากรเปนผูที่มีความรู มีความเขาใจ มีคุณธรรม มีความสามารถ รูจักการทํางาน
เปนทีมและมคีวามรับผิดชอบในการปฏบิัติงานตามภาระหนาที่ของตน ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญในการผลักดัน
ใหกจิการของบริษัทมีความเจริญกาวหนาไดทันกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจและตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคในโลกของการแขงขันไดอยางมั่นคงและยังยืนตลอดไป 
 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550                                                                         ..    บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 

 (3) โครงสรางรายได  
โครงสรางรายได ประกอบดวยรายไดการขายบานและทีด่ิน เปนหลัก ในป 2550 มีสัดสวนรอยละ 

91.02 ของรายไดรวม นอกจากนั้นก็มีรายไดจากการจําหนายน้ํามัน รายไดจากการบริการ รายไดจากการให
เชาและรายไดอ่ืน โครงสรางรายไดในรอบ 3 ป ที่ผานมามีสัดสวนดังนี ้

 
โครงสรางรายไดเปรียบเทียบ 3 ป

ประเภทรายได 2550 2549 2548 

หนวย : ลานบาท รายได สัดสวน รายได สัดสวน รายได สัดสวน 

การขายบานและที่ดิน   588.68 91.02% 565.21 90.58% 648.46 88.50% 
การบริการ 24.16 3.73% 23.36 3.74% 19.50 2.66% 
การจําหนายน้าํมัน - - 3.66 0.59% 38.43 5.25% 
รายไดจากการใหเชา 
และรายไดอ่ืน 33.93 5.25% 31.79 5.09% 

 
26.30 

 
3.59% 

รวมรายได 646.77 100% 624.02 100% 732.69 100% 
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2.3 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลติภัณฑ
(1) ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ  
(ลักษณะผลิตภัณฑไดแยกเปนแตละโครงการและไดแสดงรวมไวในเอกสารประกอบแนบทายหมายเลข 3) 

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

บริหารงานขาย ซ่ึงแสดงถึงความมีมาตรฐานในการดําเนินงานและความมีประสิทธิภาพของบุคลากร ในการ
ดําเนินธุรกิจ 

• บานจัดสรรตองมีเงินทุนเพื่อซ้ือที่ดินขยายโครงการตลอดเวลา ที่ดินบางทําเลอาจติดขอบัญญัติ 
ของกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติผังเมือง  ขอบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และขอบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรร     
ที่ดิน  บริษัทฯจึงตองมีเจาหนาที่เฉพาะทําการศึกษาและติดตามสถานการณอยางใกลชิด เพื่อปองกันไมให
เกิดความผิดพลาดและเสียหาย จากการปฏิบัติผิดกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตางๆ   ซ่ึงเปนขอจํากัดในการ
ดําเนินธุรกิจ  
 
 (2) ตลาดและภาวะการแขงขัน 

(ก) นโยบายและลักษณะตลาดของผลติภณัฑ 
นโยบายการตลาด ของป 2551 

• บริษัทฯมีโครงการที่อยูระหวางการพัฒนาทั้งส้ิน 8 โครงการ คือ โครงการสัมมากรบางกะป     
โครงการสัมมากรมีนบุรี 1  โครงการสัมมากรมีนบุรี 2  โครงการสัมมากรนิมิตใหม  โครงการสัมมากรรังสิต 
คลอง 2   โครงการสัมมากรรังสิต คลอง 7  โครงการสัมมากรนครอินทร และโครงการสัมมากรราชพฤกษ 
และกําลังจะเปดตัวโครงการใหมอีก 1 โครงการประมาณตนป 2551 

• บริษัทฯมุงพัฒนาโครงการใหมีคุณภาพดี  เปนที่พอใจของลูกคา  โดยเนนการดูแลทั้ง
สภาพแวดลอม สังคม   ชุมชน คุณภาพของงานกอสราง และงานบริการ บานสวนใหญเปนบานเดี่ยวระดับ
ราคา 2 - 4 ลานบาท และมีบานเดี่ยวระดับราคา 4 - 6 ลานบาท ในทําเลที่มีศักยภาพสูง เชน โครงการสัมมากร
นครอินทร  และโครงการสัมมากรบางกะป  
กลยุทธการตลาด 
 • บริษัทฯ ยึดมั่นในนโยบายหลัก คือ การผลิตสินคาและบริการที่ตอบสนองความตองการและ
ความ พึงพอใจของลูกคาโดยไมเพียงใหความสําคัญกับคุณภาพงานกอสรางเทานั้น แตยังเนนการสรางสังคม 
การดูแลสภาพแวดลอมในโครงการ ความปลอดภัย และความสะดวกสบายของสมาชิกในโครงการดวย 

• บริษัทฯเนนการเลือกทําเลที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตเปนหลักโดยการจัดซื้อที่ดนิเพื่อการ
พัฒนาที่ติดถนนใหญ สามารถเดินทางสะดวก ในปจจุบนัแบงออกเปน 3 โซนคือ โซนทิศตะวันออก ไดแก   
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บางกะป มีนบุรี และนิมิตใหม โซนทิศเหนือ ไดแก รังสิต-นครนายก โซนทิศตะวันตก ไดแก นครอินทร 
และราชพฤกษ 

การวางแผนการตลาด 
• บริษัทฯไดจัดใหมีการเก็บขอมูลดานความตองการ และความพึงพอใจของลูกคาอยางตอเนื่อง

เพื่อนํามาวเิคราะหและประมวลผลเพื่อใชในการวางแผนการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา 
นอกจากบริษัทฯจะเนนเรื่องการเลือกทําเลเปนสําคัญแลว ยังคํานึงถึงการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ในราคา
สมเหตุสมผล และมีการโฆษณาประชาสมัพันธอยางตอเนื่อง รวมถึงการวางแผนจดัการสภาพโครงการและ
บรรยากาศในโครงการใหรมร่ืนสวยงาม 
 
ท่ีตั้ง 

 • ในการเลือกทําเลที่ตั้งโครงการนั้น บริษัทฯจะเนนในทําเลที่มีศักยภาพสูงมีแนวโนมเจริญเติบโต
ในอนาคต โดยดูจากเสนทางการขยายตัวดานการคมนาคม  และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซ่ึงแตละ
โครงการของสัมมากรมีจุดเดนที่ทําเลที่ตั้งอยูติดถนนใหญ ทําใหเดินทางไดสะดวก ซ่ึงการเลือกทําเลที่ดีนี้ถือ
เปนกลยุทธหลักของบริษัท ซ่ึงบริษัทฯมีโครงการอยูระหวางพัฒนาทั้งส้ิน 8 โครงการคือ โครงการสัมมากร   
บางกะป โครงการสัมมากรมีนบุรี 1 และ 2 โครงการสัมมากรนิมิตใหม โครงการสัมมากรรังสิต คลอง 2 
โครงการสัมมากรรังสิต คลอง 7 โครงการสัมมากรนครอินทร และโครงการสัมมากรราชพฤกษ 

สินคาท่ีมีคุณภาพ  
 •  ดานการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ บริษัทฯใหความสําคัญดานคุณภาพงานกอสราง คุณภาพ

งานบริการ คณุภาพของสิ่งแวดลอมในโครงการรวมถึงความปลอดภยั และคุณภาพของสังคมโดยรวมของ
โครงการดวย ซ่ึงการพัฒนาคุณภาพสังคมในโครงการนัน้บริษัทฯ  ถือวาเปนสิ่งสําคัญเพราะจะเปนรากฐาน
การอยูรวมกันอยางมีความสขุของทุกคน 

ราคา  
 • บริษัทฯใชกลยุทธการตั้งราคาที่แขงขันไดกับคูแขงในทาํเลเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทฯยังเนน

การบริหารตนทุน ตั้งแตตนทุนทางการเงนิ ตนทุนที่ดนิ ตนทุนการพฒันาโครงการ และตนทุนการกอสราง 
ซ่ึงการบริหารตนทุน ดังกลาวเปนการบริหารตนทุนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยดึหลักการคือ ผลิต    
สินคาและบริการที่ไดมาตรฐานตรงตามความตองการของลูกคาในราคาที่เหมาะสม โดยบริษทัฯเนนการ
พัฒนาและสรางบานพรอมที่ดินเพื่อขายแกผูมีรายไดปานกลางในระดบัราคา 3-5 ลานบาท ขนาดทีด่ิน 50-70 
ตารางวา ขนาดบาน 120-200 ตารางเมตรเปนหลัก ซ่ึงกลยุทธในการตั้งราคานั้นใชหลักการตั้งราคาให
สมเหตุสมผล ซ่ึงแตละโครงการจะแตกตางกันตามทําเลที่ตั้ง ขนาดที่ดนิ และขนาดบาน 
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ชองทางการจําหนาย 

 • บริษัทฯเนนการขายที่สํานักงานขายโครงการเปนหลัก โดยสรางบรรยากาศใหอบอุนประทับใจ 
มีบานตัวอยางที่ตกแตงหรูหรา สวยงาม ตามสมัยนิยมเพื่อใหลูกคาสามารถเขาใจรายละเอียดของแบบบาน 
ชวยการตัดสินใจใหงายขึ้น นอกจากนี้ยังไดออกบูธในงานบานและคอนโดตามความเหมาะสม เพื่อนําเสนอ
โครงการของบริษัทฯใหเปนที่รูจักมากขึ้น 

การโฆษณา และประชาสัมพันธ 
 • ดานการโฆษณาประชาสัมพันธนั้น บริษทัฯเนนการประชาสัมพันธแบบเจาะจงกลุมเปาหมาย          

โดยดําเนินการอยางตอเนื่อง ส่ือหลักที่ใชคือ ปายโฆษณา ทั้งบิลบอรด และมินิบอรด นอกจากนี้ยังมไีดเรกเมล    
และส่ืออิเลคทรอนิคตางๆ 

การบริการ  

  • บริษัทฯใหความสําคัญการใหบริการแกลูกคาอยางมีคุณภาพ โดยมีการวัดความพึงพอใจของ   
ลูกคาตอการบริการในดานตางๆ และนําขอมูลเหลานั้นมาปรับปรุงพัฒนา นอกจากนี้ยังมีการอบรมพัฒนา
บุคลากรอยางตอเนื่องใหตระหนักถึงความสําคัญของลูกคา เขาใจความตองการของลูกคา และใสใจการ
ใหบริการ เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด 

ลักษณะลูกคากลุมเปาหมาย 
• การจัดแบงลักษณะของลูกคากลุมเปาหมายแบงออกเปน  2 ประเภทใหญ  คือ 

ก. กลุมลูกคาเดิม 
หมายถึง กลุมลูกคาที่อาศัยและซื้อบานในโครงการของสัมมากรอยูแลว ลูกคากลุมนี้จะเปนกลุม

ที่บริษัทฯใหบริการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อใหเปนสังคมคุณภาพ ลูกคากลุมนี้จะเปนกลุมที่ 
แนะนําญาติ พี่นอง เพื่อน มาเปนลูกคาใหม หรือขยับขยายซื้อบานในโครงการของสัมมากรเพิ่มในเวลาตอมา 

ข. กลุมลูกคาใหม 
 หมายถึง กลุมที่ยังไมไดซ้ือบานของสัมมากร ในกลุมนี้สามารถแบงยอยออกเปน 
•  กลุมที่เคยแวะชมโครงการ จะเปนกลุมที่บริษัทฯใหความสําคัญเพราะถือวามีความตองการซื้อ

บานจะมีการจัดเก็บขอมูลลูกคาเพื่อนํามาวิเคราะหความตองการและนําเสนอสินคาที่ตรงตามความตองการ
ของลูกคา บริษัทฯจะสื่อสารขอมูลใหลูกคาอยางตอเนื่องทั้งทางเอกสารและการติดตอจากพนักงานขาย 

•  กลุมที่ยังไมเคยแวะชมโครงการจะเปนกลุมลูกคาที่ตองใชกลยุทธการโฆษณาประชาสัมพันธ
เพื่อใหเขาถึงลูกคาและกระตุนใหเกิดความสนใจ พรอมทั้งเชิญชวนใหแวะเยี่ยมชมโครงการ และบริษัทฯยัง
นําปจจัยดานอื่น มาพิจารณาเพื่อหากลุมลูกคาเพิ่มขึ้นดวย เชน 
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  -  ดานทําเลที่อยูอาศัยกลุมลูกคาของสัมมากรสวนใหญอาศัยอยูในรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตร
รอบโครงการและในกรณีทีม่ีการตัดถนนใหมหลายเสนทาง ซ่ึงทําใหเกิดกลุมเปาหมายในทําเลใหมๆ ที่
สามารถเดินทางมาถึงโครงการและสามารถเดินทางไปทาํงานไดสะดวก 

 -  ดานอายุ กลุมเปาหมายหลักของสัมมากรมีอายุในชวง 25-35  ป และชวง 36-45 ป ในป 
2550 นี้พบวากลุมเปาหมายที่มีอายุ 36-45 ป เพิ่มมากขึ้นอยางชัดเจน 
  - ดานสถานะทางสังคม กลุมเปาหมายหลักของสัมมากรจัดอยูในระดับ C-B ซ่ึงสอดคลองกับ
ระดับราคาของสินคา คือ สวนใหญประมาณ 3-5 ลานบาท 

(ข) ภาวะการแขงขนั  
 •  สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม  
 ป 2550 ธุรกิจบานจัดสรรไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากการปรับเพิ่มขึ้น

ของราคาน้ํามัน และการชะลอการใชจายของผูบริโภค นอกจากนี้ยังมีปญหาดานความไมสมดุลทางสังคม 
และการเมืองซึ่งสงผลตอความเชื่อมั่นของลูกคา ทําใหมีผลกระทบตอยอดขายโดยรวม  การลดลงของยอดขาย
ทําใหบริษัทฯพัฒนาที่ดินเนนการสรางบานที่เล็กลงเพื่อใหสอดคลองกับกําลังซ้ือของตลาด นอกจากนั้น
อุปสงคในกลุมบานระดับราคาสูงก็ลดลงมาก ทําใหบริษัทพัฒนาที่ดินที่ขายบานในระดับราคาสูงหลายรายหัน
มาพัฒนาบานในระดับราคาต่ําลงคือ ระดับราคา 3-5 ลานบาท เร่ิมตั้งแตป 2549 และจะสงผลรุนแรงยิ่งขึ้นใน
ตนป 2551 ซ่ึงผูประกอบการตางใชกลยุทธการตลาด โดยเฉพาะกลยุทธราคาและการสงเสริมการขายเพื่อเรง
ยอดขาย และรักษาสวนแบงการตลาดไว ทําใหการแขงขันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 

 
คาดวาในป 2551 ตลาดอสังหาริมทรัพยจะชะลอตัวในระยะตนปและจะเริ่มดีขึ้นในระยะกลางปถึง

ปลายปเพราะสถานการณทางดานการเมืองยังอยูในระยะปรับตัวเพื่อสรางความเชื่อมั่นแกนักลงทุนและ
ผูบริโภค สําหรับตลาดคอนโดมิเนียมที่อยูตามแนวรถไฟฟาระบบราง และตลาดทาวนเฮาส ระดับราคา 1-3 
ลานบาท ยังไปไดดี สวนบานเดี่ยวระดับราคา 3-5 ลานบาท จะมีการแขงขันสูง เพราะผูประกอบการราย
ใหญไดหันมาขายบานในระดับราคานี้มากขึ้น  ทําใหราคาขายไมสามารถปรับเพิ่มไดมากในขณะที่ตนทุนมี
แนวโนมปรับเพิ่มขึ้นเพราะราคาน้ํามันที่ปรับตัวเพิ่มสูงทําใหตนทุนการผลิตและคาขนสงปรับเพิ่มขึ้น 
นอกจากนั้นเหล็กที่ใชในการกอสรางมีแนวโนมจะปรับราคาขึ้นมากตามราคาตลาดโลกมีผลกระทบตอ
ตนทุนเชนเดียวกัน 

 •  จํานวนคูแขงขัน   
 สําหรับคูแขงของบริษัทฯ สวนใหญเปนบริษัทพัฒนาอสงัหาริมทรัพยรายใหญ เชน บริษัท แลนด
แอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) ,บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) ,บริษัท เอน็.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด 
(มหาชน) และ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และยังมีบริษัทจัดสรรรายยอยอีกหลายราย 
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คูแขงรายสําคญัท่ีมีระดับราคาขาย กลุมเปาหมาย และที่ตั้งโครงการอยูในทําเลเดียวกับโครงการของสัมมากร 
โครงการ/ทําเล ที่ต้ัง โครงการ 

มีนบุรี และนิมิตใหม ถนนสุวินทวงศ ศุภนิมิตร , คาซาลีนา, นลินเรสซิเดนท 
  โรยัลพารควิลล, นิรันดสิริ, รุงกิจ และ 
  บุญนิมิต 
รังสิต-นครนายก คลอง 1 - 4 ถนนรังสิต - นครนายก ภัสสร 4, สถาพร, มัณฑนารังสิต 2, 
  สินธานี, ดิสคอฟเวอรี่ บาหลีไฮน , 
  ดิสคอฟเวอรี่ บาหลีกา, ลีฟว่ิงนารา 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,  
  เดอะซิต้ี, โนเบิล จีโอ, ธนานนท, สีวลี, 
  บางกอกบูลเลอวารด, กฤษณา และ 
  อรุณวดี 
ราชพฤกษ-ทาอิฐ ถนนราชพฤกษ เพอรเฟค เพลส ทาอิฐ, ธนันธร, สินบดี 
  ประดับดาว 6, ภัสสร 7,ลภาวัน 15, คาซา 
  สราญสิริ และชัยพฤกษ 

 
ศักยภาพในการแขงขนัของบริษัท 

• บริษัทฯไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 แสดงถึงศักยภาพในการดําเนินงานภายใน     
ซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพในการแขงขัน และเปนที่ยอมรับของลูกคา 

• บริษัทฯมีการจัดการดานการเงินที่เปนระบบ  มีหนี้เงินกูนอย ทําใหความเสี่ยงดานการเงิน และ
ภาระดอกเบี้ยจายมีจํากัด สถาบันการเงินใหการสนับสนุนเปนอยางด ี

• บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ผานมาอยูในเกณฑดี มีกําไรสะสมอยูมากทําใหมีศักยภาพการทํา
กําไรสูง และสามารถใหผลตอบแทนผูถือหุนไดอยางสม่ําเสมอ 

• บริษัทฯ มีความแข็งแกรงในตรา “สัมมากร” ทําใหไดรับความเชื่อถือไววางใจจากลูกคา 

• บริษัทฯ เนนการใหบริการหลังการขายอยางตอเนื่องทําใหลูกคาที่ซ้ือแลวเกิดความประทับใจ             
มีการบอกตอหรือแนะนําเพื่อน ญาติ พี่นองมาซื้อ นอกจากนี้ลูกคาใหมที่แวะเขาไปในโครงการของสัมมากร 
ก็จะประทับใจในการเอาใจใส  ดูแลสภาพสังคม  ส่ิงแวดลอม และบรรยากาศในโครงการ 

• บริษัทฯไดมีการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของโครงการใหสามารถแขงขันไดดีทั้งในสภาวะการ
ปจจุบันและในอนาคต 

นอกจากนี้ ไดมีการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานขอมูลความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง ทําให
สามารถพัฒนาสินคาและบริการใหตอบสนองความตองการของลูกคาได 
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 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) มีประสบการณในการทําธุรกิจบานจัดสรรมากวา  30  ป  โดยมี
กลุมเปาหมายหลักคือ ผูมีรายไดระดับปานกลาง  อาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลักในการพัฒนา 
โครงการบานจัดสรรของบริษัทฯจะเนนที่สภาพสังคมรวมถึงสภาพแวดลอม ระบบสาธารณูปโภค    ส่ิง
อํานวยความสะดวก  ความปลอดภัยและการบริการหลังการขาย  เพื่อใหเกิดสังคมคุณภาพทําใหบริษัทเปนที่
ยอมรับตลอดมา 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯยังมีจํานวนโครงการคอนขางนอย และการกระจายตัวยังไมครอบคลุมทั่วทุก
ทําเลในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทําใหบริษัทเปนที่รูจักเฉพาะในทําเลที่มีโครงการตั้งอยูเทานั้น ดังนั้นการ
โฆษณาประชาสัมพันธจะเนนเจาะกลุมเปาหมายแบบเจาะจงในเขตพื้นที่ที่มีโครงการตั้งอยูส่ือหลักที่บริษัท
ฯใช คือ ปายโฆษณา การออกบูธ และไดเรกเมล ซ่ึงบริษัทไดมีการพัฒนาฐานขอมูลของบริษัท เพื่อใหทราบ
ถึงความตองการของกลุมเปาหมาย สามารถนําเสนอสินคาที่ตรงกับความตองการ ทําใหสามารถบริหาร
งบประมาณในการโฆษณาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 (3) การจัดหาผลิตภณัฑและบริการ   

(ก) ลักษณะการจัดใหไดมาซึง่ผลติภัณฑ 
การผลิตและนโยบายการผลติ 

•  บริษัทฯมีนโยบายการสรางที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวระดับราคาปานกลาง เพื่อใหสอดคลอง
กับความตองการที่อยูอาศัยของลูกคา นอกจากนี้บริษัทฯมีนโยบายในการควบคุมคุณภาพของผูรับเหมาใหมี
การกอสรางบานที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตามที่กําหนด เชน มีการกําหนดมาตรฐานการกอสรางและวัสดุ   
กอสรางเอาไว มีหัวหนางานประจําแตละโครงการคอยควบคุมดูแลและมีหนวยงานตรวจสอบรับผิดชอบ
ตรวจตรางานของผูรับเหมา อยางสม่ําเสมอ 

 การจัดหาวัตถุดิบ 
• ในการจัดซ้ือที่ดินนั้นบริษัทฯมีนโยบายจัดซื้อที่ดินโดยพิจารณาจากสภาพแวดลอมและความ

พรอมของระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเปนสําคัญ  เชน สามารถเดินทางไดสะดวก และมีศักยภาพในการ
ที่จะนํามาพัฒนาทั้งในปจจุบันและในอนาคต  ซ่ึงการจัดซ้ือที่ดินดังกลาวนั้นบริษัทฯอาจติดตอซ้ือผาน
นายหนา หรือ ติดตอซ้ือที่ดินโดยทีมงานของบริษัทฯโดยตรง 

 สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดบิ 
• สวนวัสดุกอสรางนั้น สวนใหญใชวัสดุภายในประเทศ บริษัทฯใชวิธีเจรจาซื้อขายลวงหนา

โดยประมาณการจํานวนที่ตองใชแตละป และทําขอตกลงกับผูขายไวเพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถจัดวัสดุเขา
ในกระบวนการกอสรางไดอยางตอเนื่อง และทันเวลา บริษัทฯมีการตกลงซื้อขายวัสดุจากผูจําหนายหลายราย 
ในขณะนี้มีจํานวนกวา 10 ราย เปนการปองกันปญหาความเสี่ยงเรื่องการพึ่งพาผูจัดจําหนายนอยราย 
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(ข) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
• ในการกอสรางที่อยูอาศัยและการกอสรางสาธารณูปโภคตางๆ ของโครงการอาจมีผลกระทบตอ

สภาพสิ่งแวดลอม ที่สําคัญ ไดแก ระบบระบายน้ําของโครงการที่ระบายน้ําเสียจากครัวเรือน เขาสูแหลงน้ํา
สาธารณะหากระบบบําบัดไมดีพอก็อาจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  สําหรับบริษัทฯไดมีการจัดทําระบบ
บําบัดน้ําเสียที่ถูกตองไดมาตรฐานและมีการตรวจสอบซอมบํารุงอุปกรณตางๆ ใหมีสภาพพรอมใชงานไดดี
อยูเสมอ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมมีปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมแตอยางใด 

 
(4) งานที่ยงัไมไดสงมอบ   

งานที่ยังไมไดสงมอบประกอบดวยคากอสรางบานและคาพัฒนาที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มี
มูลคา  537.15  ลานบาท     

 
มูลคางานที่ยังไมไดสงมอบเปรียบเทียบ 3 ป

       หนวย : ลานบาท
คากอสรางและพัฒนาที่ดนิ 2550 2549 2548 

โครงการบางกะป 14.13 25.46 26.97 
โครงการมีนบุรี  38.40 27.01 31.58 
โครงการนิมิตใหม 49.18 42.04 64.90 
โครงการรังสิตคลอง 2 63.52 82.20 85.99 
โครงการรังสิตคลอง 7 153.52 50.81 59.64 
โครงการนครอินทร 103.85 117.27 134.23 
โครงการราชพฤกษ 112.31 101.68 - 

โครงการรามคําแหง 2.24 - - 

รวม 537.15 446.47 403.31 
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2.4 การวิจัยและการพัฒนา 
 บริษัทฯไดสํารวจความตองการของลูกคาและนําขอมูลดังกลาวมาพัฒนาผลิตภัณฑโดยรวมอยาง

ตอเนื่อง เชน รูปแบบของบาน ประโยชนใชสอย มาตรฐานของวัสด ุ มาตรฐานงานกอสราง สภาพแวดลอม   
โครงการและงานบริการตางๆ ใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้นเปนการเพิ่มความพึงพอใจใหแกลูกคา ชวยขยายฐานของ
ลูกคาใหกวางขึ้น เพราะภาวะการณปจจบุันมีการแขงขันสูง นอกจากความจําเปนตองลดตนทนุสินคาลงเพื่อ
ความไดเปรยีบในการกําหนดราคาขาย นอกจากนีย้ังตองมีการพฒันาผลิตภัณฑใหถูกตลาดและตรงใจลูกคา
ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งอีกดวย 
 

บริษัทฯไดทําการสํารวจวิจัยในหลายวตัถุประสงคดงันี้  
1. การวิจัยเพื่อศึกษาความตองการของลูกคา ซ่ึงสามารถนําไปใชในการพัฒนาแบบบาน  การเลือก

วัสดุและพัฒนาเทคนิคการกอสรางตอไป 
2. การวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานของลูกคา ทําใหสามารถเขาใจรูปแบบ

ระยะเวลา และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ 
3. การวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอสินคาและการบริการ เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนา

สินคาและบริการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. การสํารวจโครงการของคูแขงอยางตอเนื่อง เพื่อใหทราบถึงรูปแบบของสินคาราคา และการ

บริการของคูแขง ซ่ึงสามารถนํามาวิเคราะห และปรับปรุงกลยุทธการตลาด 
 
นอกจากนี้ยังมีการสํารวจ วิเคราะหศักยภาพพื้นที่ทั้งในบริเวณที่มีโครงการตั้งอยู และพื้นที่ ที่มี

ศักยภาพการลงทุนในอนาคต และไดทําการสํารวจวิจัยความตองการของลูกคากลุมเปาหมายอยางตอเนื่องทั้ง
การออกสํารวจ และโดยการสอบถามความเห็นจากผูเยี่ยมชมโครงการและผูที่ตกลงซื้อ  เพื่อนําผลการสํารวจ
วิจัยมาพัฒนารูปแบบของบานและปรับปรุงมาตรฐานสภาพแวดลอมส่ิงอํานวยความสะดวกของโครงการให
ไดสินคาออกมาตรงกับความตองการของผูบริโภคมากที่สุด   
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2.5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ    
(1) ลักษณะสาํคัญของทรัพยสิน ไดแก ทีด่ินคงเหลือของบริษัทฯมีจํานวนเนื้อที่ทั้งหมด 648.9 ไร และ

มูลคาตามราคาตลาด 3,202.47 ลานบาท  
 

ท่ีตั้ง
 

เนื้อท่ี (ไร)
 

ลักษณะกรรมสิทธิ ภาระผูกพนั

ถนนรามคําแหง 2.78 เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน

ถนนรามคําแหง(สุขาภิบาล 3) 49.14 เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน

ถนนรามคําแหง (ซอย 32) 14.55 เปนเจาของ ติดจํานองมูลคา 65.18 ลานบาท

ถนนสามวา (มีนบุรี) 27.16 เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน
ถนนนิมิตใหม 26.71 เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน

ถนนไมตรีจิต 337.35 เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน

ถนนรังสิต นครนายก  คลอง 2 28.93 เปนเจาของ  ไมมีภาระผูกพัน
ถนนรังสิต นครนายก  คลอง 7 99.59 เปนเจาของ ติดจํานองมูลคา  161.46  ลานบาท

ถนนนครอินทร 23.14 เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน

ถนนราชพฤกษ 39.55 เปนเจาของ ติดจํานองมูลคา 85.76 ลานบาท 

รวมทั้งสิ้น      648.90   

 

(2) ราคาประเมินท่ีดินและทรัพยสินมีไวเพื่อขายและใหเชา  
 

ราคาขายที่ดินตอตารางวากบัราคาประเมนิ 
 

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 

 

*ท่ีมาของขอมูลราคาท่ีดินมาจากกรมที่ดิน ณ 31 ธ.ค. 2550 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550                                                                           ..    บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 
 

(3) นโยบายการลงทุนในบรษิัทยอยและบริษัทรวม 
 บริษัทฯไดรวมทุนกับ บริษทั ระยองเพยีวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) ตั้งบริษัทรวมทุนเพื่อพัฒนา
ศูนยการคาชุมชนในทําเลที่เหมาะสม ขั้นแรกไดพัฒนาทีด่ินของบริษัทที่โครงการรังสิตคลอง 2 ผลระโยชน 
คือ  ไดรับคาเชาและสวนแบงกําไร ซ่ึงจะสรางผลประโยชนตอบแทนระยะยาวใหแกบริษัทฯ และยังเปนการ
สรางมูลคาเพิ่มใหแกที่ดนิในโครงการดวย 
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2.6 โครงการในอนาคต  
(1) ลักษณะโครงการ 

ในป 2551บริษัทฯจะพัฒนางานกอสราง โดยขยายพื้นที่ตอเนื่องกับโครงการเดิมที่เปดอยูแลว                  
8 โครงการและมีแผนจะเปดโครงการใหมเพิ่มเติมอีก 1 โครงการ กลุมลูกคาเปาหมายเปนผูมีรายไดระดับ
ปานกลางที่สามารถซื้อบานพรอมที่ดินไดในระดับราคา 2.5 - 5 ลานบาท  

ในระยะสั้นบริษัทฯยังเนนดาํเนินงานโครงการจัดสรรบานพรอมที่ดินแตในระยะกลางถึงระยะยาว
บริษัทฯจะพัฒนาอาคารชุดใกลระบบรางและเสริมสรางโครงการที่ชวยเพิ่มรายไดจากการใหเชาใหสูงขึ้น
ควบคูกันไปดวย 
  (2) ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ 
  ในปที่ผานมาแมจะมีปญหาความไมมีสเถียรภาพทางสังคมและการเมอืง อันมีผลทําใหกําลังซ้ือ
ชะลอตัวลงไป   แตบริษัทฯกย็ังมียอดขายและกําไรเพิ่มขึน้ และคาดวารายไดของบริษทัฯจะเติบโตตอเนื่อง 
ปละประมาณรอยละ 10 - 20  ตามเปาหมาย   เพราะบรษิัทฯมุงเนนขายสินคาที่ดีมีคณุภาพ และมีความ
แตกตาง โดยมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพสินคาอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะชวยพัฒนากิจการใหเจริญเติบโตอยาง
ยั่งยนืและมัน่คง เพื่อใหผลประโยชนตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมแกผูถือหุนและผูเกี่ยวของทกุฝาย 
 

 (3) ปจจัยท่ีทําใหโครงการไมสามารถดําเนินตามแผนได 
  
 บริษัทฯดําเนนิธุรกิจบานจดัสรรมายาวนาน มีความรูและมีความเขาใจในธุรกิจเปนอยางดี ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯจึงเตบิโตและมีกําไรอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ผลการดําเนินงานสวนใหญไดใกลเคียง
กับเปาหมายทีว่างไว ยกเวนกรณีมีปจจัยทีม่ีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรุนแรง เชน ปญหาอัตรา
ดอกเบี้ยปรับตวัขึ้นสูงมาก ปญหาสังคมและการเมืองขาดเสถียรภาพ ปญหาวิกฤติการทางการเงิน ปญหา 
วิกฤติการดานราคาน้ํามัน หรือเกิดปญหาเงินเฟอหรือเงนิฝดอยางรุนแรง ปญหาตางๆ เหลานี้จะมผีลบั่นทอน
ความสามารถของผูซ้ือ ทําใหกําลังซ้ือลดลง หรือทําใหประชาชนมีการระมัดระวงัเรือ่งการใชจายมากขึ้น จน
อาจเปนเหตุใหบริษัทฯไมสามารถดําเนินงานใหสําเร็จตามแผนหรือตามเปาหมายทีว่างไว 
 นอกจากนั้นในปจจุบันนี้ประเทศตางๆทั่วโลกทําการคาขายและติดตอส่ือสารกันใกลชิดมากขึ้น 
ปญหาที่เกิดในประเทศหนึ่งจะมีผลกระทบไปสูประเทศอื่น สวนจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับความสําคัญและ
ขนาดของเศรษฐกิจของประเทศนั้น เชน ปญหา Sub prime ของประเทศสหรัฐอเมริกายอมมีผลกระทบไป  
สูประเทศตางๆ ทั่วโลกเพราะประเทศสหรัฐอเมริกาเปนตลาดสินคาที่สําคัญของทุกประเทศ การที่สหรัฐฯ 
ประสบปญหาจะทําใหการคาของโลกชะลอตัวลง ประเทศไทยก็จะขายสินคาไดนอยลง ซ่ึงจะทําให
เศรษฐกิจเติบโตลดลง  เมื่อเปนเชนนั้นก็จะกระทบถึงการบริโภคภายในประเทศ  กระทบถึงตลาด
อสังหาริมทรัพย ฉะนั้นถาปญหาของประเทศสหรัฐฯ เกิดชะลอตัวรุนแรง และยาวนานขึ้น ก็อาจเปนอีก
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหโครงการของบริษัทไมสามารถดําเนินการสําเร็จตามเปาหมายได  
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2.7 ขอพิพาททางกฎหมาย 
“ไมมี” 
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2.8 โครงสรางเงินทุน  
(1) บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 

บริษัทฯมีทุนจดทะเบยีน จํานวน 530 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 530 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ        
1 บาท มีทุนชําระแลวจาํนวน 450 ลานบาท  แบงเปนหุนสามัญ 450 ลานหุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  

 
(2) กลุมผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2551 

ลําดับที่ ช่ือ จํานวนหุน รอยละ 
Name No. No.of shares % 

1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

H.M. KING BHUMIBOL ADULYADEJ 

197,414,850 43.870

2 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
H.R.H. PRINCESS GALYANI VADHANA  

KROMLUANG NARADHIWAS RAJANGARINDRA 

45,847,050 10.188 

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

25,000,000 5.556 

4 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, FOR LONDON 20,000,000 4.444 

 

5 กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
ABERDEEN GROWTH FUND 

19,385,000 4.308 

 

6 SOMES (U.K.) LIMITED 17,288,400 3.842 

7 บริษัท ศรีปวิธ จํากัด 14,821,500 3.294
SRIPAVIDH CO., LTD. 

8 นายศิรัตน  ธํารงรัตน 11,005,000 2.446
MR. SIRAT THOMRONGRAT 

9 พลตํารวจเอก เภา สารสิน 6,330,000 1.407
POLICE GENERAL POW SARASIN 

10 นายพรเสก  กาญจนจารี 6,000,000 1.333
MR. PORNSAKE  KARNJANAJAREE 

หมายเหตุ : ผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถือหุนที่เปนปจจุบันไดจากเว็บไซตบริษัท www.sammakorn.co.th กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
 
 

http://www.sammakorn.co.th/
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(3) ผูถือหุนรายใหญ ท่ีถือหุนรอยละ 10 ขึ้นไป 

ลําดับที่ 
No. 

ช่ือ 
Name 

จํานวนหุน 

No. of shares 

รอยละ 

% 

1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

H.M. KING BHUMIBOL ADULYADEJ 

197,414,850 43.870

2 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
H.R.H. PRINCESS GALYANI VADHANA  

KROMLUANG NARADHIWAS RAJANGARINDRA 

45,847,050 10.188 

  
(4) นโยบายการจายเงินปนผล   

บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิ สําหรับผล
การดําเนนิงานป 2550 บริษทัฯมีกําไรสุทธิ 48.85 ลานบาท จะจายเงินปนผลเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 27 ลานบาท 
โดยจายหุนละ 0.06 บาท  ในเดือนพฤษภาคม 2551 ซ่ึงมีผลทําใหอัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิเทากับ
รอยละ 55.27  

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

ไดแก  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน   
 

1.1 คณะกรรมการบริษัท    1.1 Board of Directors   

1. พลเรือเอก หมอมหลวงอัศนี  ปราโมช 
ประธานกรรมการ 

1. 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  เขมะรังษี 
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  จันทราวดี 
กรรมการอิสระ 

10. Mr. Sitthichai  Chantravadee 
 Independent Director 

 
11. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา 

กรรมการผูจัดการ 
11. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya 

Managing Director  
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1.2 คณะอนุกรรมการ  1.2 COMMITTEE 

คณะกรรมการบริหาร                                        Executive Committee 

1. นายกวี  อังศวานนท 
ประธานกรรมการบริหาร

1. Mr. Kavi Ansvananda 
Executive Committee Chairman 

2. นายสมศักดิ์  เขมะรังษี 
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  จันทราวดี 
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 
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  ตารางสรุปคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

คณะกรรมการยอยชุดตาง ๆ 

รายชื่อ 
 

คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
และ 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล 
และกําหนด 
ผลตอบแทน 

1. พลเรือเอกหมอมหลวงอัศนี  ปราโมช ประธานกรรมการ    

2. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการอิสระ  ประธาน  
3. นายพงส  สารสิน กรรมการอิสระ    
4. นายกวี  อังศวานนท กรรมการ ประธาน   

ประธาน 5. ดร.อภิชัย  จันทรเสน กรรมการอิสระ  กรรมการ 

6. นายอนุทิพย  ไกรฤกษ กรรมการอิสระ   กรรมการ 
7. พันตํารวจเอก ชินภัทร  สารสิน กรรมการอิสระ   กรรมการ 

8. นายสิทธิชัย  จันทราวดี กรรมการอิสระ  กรรมการ  
9. นายพิพิธ  พิชัยศรทัต กรรมการ กรรมการ   
10. นายสมศักดิ์  เขมะรังษี กรรมการ กรรมการ/ที่ปรึกษา

ฝายจัดการ 
  

11. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการ/กรรมการ
ผูจัดการ 
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1.3 ฝายจัดการ  1.3 MANAGEMENT OFFICERS 
1. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา 

กรรมการผูจัดการ
1. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya 

 Managing Director
2. *นายทินกร คําสุนทร (1) 

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

2. Mr. Tinnakorn Komsunthorn 
  Accounting & Financial Manager 

3. นางประภาศรี ลาภเวที 
ผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน 

3. Mrs. Prapasri Larbvetee 
 Budgeting & Business Planning Manager     

4. นางไขมุก พราหมณีย 
ผูจัดการฝายขายและการตลาด 

4. Mrs. Khaimook Prahmanee 
 Sales & Marketing Manager 

5. *นายสมชาย  เหลาสกุลเจริญ (2) 
รักษาการ ผูจัดการฝายบริหารโครงการ 

5. Mr. Somchai Laosakuljaroen 
Acting Project Management  Manager 

6. นางสาวศิริวรรณ  สุขไพเราะ 

ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน 
6. Miss Siriwan Suhpairor 

Internal Audit Manager 
7. นายอมรชัย  อมรเจียรศักดิ์ 

 ผูจัดการฝายพัฒนาระบบงาน 
7. Mr. Amornchai Amornchierasak 

System Development  Manager 
8. นางยุวดี  นุชถาวร 

ผูจัดการฝายบริหารทั่วไป และเลขานุการคณะกรรมการ 
8. Mrs. Yuwadee Nuchtavorn 

Administrative Manager & Secretary to the Board 
(1) ลาออกจากตําแหนงผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค.51 และแตงตั้ง นางสาวสมศรี กมลาพันธ ผูชวยผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงิน เปน ผูจัดการฝายบัญชีและการเงินตั้งแตวันที่ 2 ม.ค.51 

(2) ลาออกจากตําแหนง รักษาการ ผูจัดการฝายบริหารโครงการ ตั้งแตวัน 1 ม.ค.51 

(2) การกํากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทสัมมากร จํากัด (มหาชน) มีความมุงมั่นที่จะกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
ใหเปนบริษัทชั้นนําในธุรกิจบานจัดสรรที่ไดรับความนิยมเชื่อถือจากประชาชน มีการดําเนินธุรกิจดวยการ
บริหารจัดการที่แข็งแกรง มีการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาสินคาใหมีคุณภาพที่ดี มีการบริการ
เกินความคาดหวัง  คณะกรรมการบริษัทฯจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล 
เพื่อกลไกการควบคุมและการถวงดุลอํานาจเพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส
ตรวจสอบได มีคณะกรรมการและผูบริหารที่มีวิสัยทัศนและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความเคารพใน
สิทธิความเทาเทียมกันของผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการเสริมสรางความเชื่อมั่นแก
นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรธุรกิจ  ผูถือหุน  ลูกคา และผูมีสวนเกี่ยวของทุกคน โดยมีขอปฏิบัติดังนี้ 
1. สิทธิของผูถือหุน 
 คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญแกผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยเทาเทยีม
กันในการใชสิทธิดูแลรักษาผลประโยชนของตนเอง ประกอบดวยสิทธิในการเขารวมประชุมแสดงความ
คิดเห็น ใหขอเสนอแนะ และออกเสียงลงมติในที่ประชมุผูถือหุน สิทธิรวมตัดสินใจในเรื่องสําคญั สิทธิใน
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การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท    ตลอดจนสิทธิในการไดรับรูขอมูลขาวสารอยางถูกตอง ครบถวน 
โปรงใส ทันเวลา  
 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะ
บัญชีของบริษัท ในป 2550 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนในวันที่ 5 เมษายน 2550 และได
จัดสงหนังสือเชิญประชุม ขอมูลประกอบการประชุม พรอมความเห็นของกรรมการตามวาระตางๆ ถึงผูถือ
หุนลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน  เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลดังกลาวไดอยางละเอียด  และมี
การอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนในการมารวมประชุมผูถือหุน จัดเตรียมสถานที่และหองประชุมที่เขาถึง
ไดสะดวกมีขนาดเหมาะสมในการรับรองผูเขาประชุม และในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถมารวมประชุมดวย
ตนเองก็สามารถมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขาประชุมและลงมติแทนได โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความ
คิดเห็นและซักถามกรรมการผูเขารวมประชุม ซ่ึงกรรมการไดช้ีแจงและตอบขอซักถามของผูถือหุนอยางเทา
เทียมกันและมีการบันทึกการประชุมไวถูกตองครบถวน 
 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 บริษัทฯไดจัดประชุมโดยมีขั้นตอนการประชุม
เปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย  มีกรรมการเขารวมประชุมทั้งสิ้น 9 ทาน กรรมการ 2 ทานที่ติด
ภารกิจไมไดเขารวมประชุม แตไดรวมพิจารณาขอมูลตางๆและแสดงความคิดเห็นจากวาระการประชุมที่ได
จัดสงไปใหกอนหนาแลว นอกจากนี้ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้งประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการผูจัดการ ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน รวมถึงผูสอบบัญชีของบริษัทไดเขารวมชี้แจง
ตอบขอซักถามของผูถือหุนดวย โดยประธานที่ประชุมไดจัดสรรเวลาใหอยางเหมาะสมและสงเสริมใหผูถือ
หุนมีโอกาสเทาเทียมกัน ในการแสดงความเห็น ขอเสนอแนะ และตั้งคําถามตอที่ประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยไดบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมที่
มีการจัดทําอยางถูกตอง ครบถวน เสร็จสมบูรณในเวลาที่เหมาะสม และมีระบบการจัดเก็บรายงานการ
ประชุมผูถือหุนที่ดี สามารถตรวจสอบและอางอิงได 
 คณะกรรมการของบริษัทฯไดจัดทํารายงานของคณะกรรมการไวในรายงานประจําปเสนอตอผู
ถือหุนโดยอธบิายถึงความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทควบคูไปกับรายงานทางการเงินโดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องสําคัญๆ ตามขอแนะนําของตลาดหลักทรัพยฯ อยางเพียงพอ 
 
2. ความเทาเทียมกันของผูถือหุน 

 ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้งบริษัทฯไดจดัสงหนังสือนดัประชุมพรอมเอกสารขอมูล
ประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถวน เพียงพอ ใหแกผูถือหุนทุกราย ลวงหนากอนวันประชุมเกิน
กวาระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีโอกาสศึกษาขอมูลดังกลาวไดอยางละเอียด  
ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองก็สามารถมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชมุและ
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ลงมติแทนไดและบริษัทฯไดเสนอชื่อกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ รูปแบบหนังสือมอบฉันทะของ
บริษัทฯสามารถสนองตอบความตองการของผูถือหุนในการกําหนดทิศทางการลงคะแนนไดเปนอยางด ี

 เพื่อความเทาเทียมกันของผูถือหุน บริษัทฯไดเผยแพรขอมูลบนเว็บไซตบริษัทฯใหผูถือหุนทราบ
ถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิม่วาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอคณะกรรมการบริษัท
หรือคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯรวมทั้งการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อ
บุคคล   เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาไดวาจะบรรจุหรือไมบรรจุเปนวาระในหนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯไมเคยเสนอเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาและในวาระที่
เลือกตั้งกรรมการบริษัท ไดมีการลงมตเิลือกกรรมการเปนรายบุคคล และในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2550 ผูถือหุนหลายรายไดมอบอํานาจใหกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯเสนอเปนผูมีอํานาจใหออกเสียง
แทนดวย 

 ในเรื่องปองกนัความขัดแยงทางผลประโยชนบริษัทฯไดกําหนดนโยบายและวิธีดูแลไมให
ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ดังนี้ 
 -  หามไมใหผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายใน เปดเผยขอมูลภายในแก
บุคคลภายนอก  หรือบุคคลที่ไมมีหนาทีเ่กี่ยวของ และตองไมซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน 
กอนที่   งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน  ในระหวางปที่ผานมา  กรรมการและผูบริหารไดปฏิบัติตาม
นโยบายอยางเครงครัดไมปรากฏวามีการซือ้ขายหุนในชวงที่หามเลยและคณะกรรมการไดพิจารณารายการ
ที่อาจมีความความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบทุกครั้งตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรพัยฯและ
ไดเปดเผยรายละเอียดไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1 
 - กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตาม มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย          
พ.ศ. 2535 
 
3. บทบาทผูมีสวนไดเสีย 

 บริษัทฯตระหนักดวีา แรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทั้งลูกคา บริษัทคูคา เจาหนี้        
เจาหนาทีภ่าครัฐและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คูแขง ผูถือหุน ตลอดจนผูบริหารและพนกังานมีสวนชวย
สรางความสามารถในการแขงขัน สรางกําไร และสรางความสําเร็จในระยะยาวใหกับบริษัทฯ   ดังนัน้การให
ความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสยีทุกกลุมไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายในและผูมีสวนไดเสียภายนอก 
บริษัทฯกําหนดเปนนโยบายไวในคูมือจรรยาบรรณและแจกใหแกพนกังานทุกคนเพื่อปฏิบัติ ตามขอกําหนด
ของกฎหมายและกฎระเบยีบตางๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับการดแูลอยางดี  
ซ่ึงในปที่ผานมา บริษัทฯไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกีย่วกับคูแขงทางการคา 
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 นอกจากนี้บริษัทฯยังเนนใหพนักงานทกุคนรวมมือรวมใจกันรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ  
ทํางานเปนทีมมีเปาหมายรวมกันลดความสูญเปลาและดอยประสิทธิภาพ พบเห็นสิ่งใดทีไ่มควรใหแจง
บริษัทฯทางจดหมายโทรศพัทอีเมลหรือเว็บไซตรับขอรองเรียน  www.sammakorn.co.th/whistleblower.php 
หรือแจงตอกรรมการอิสระ เพื่อใหกรรมการอิสระเปนผูพิจารณาดําเนินการ  ใหบริษทัฯดําเนนิธุรกจิอยางมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใส และมีจรรยาบรรณ เปนการสรางความสามารถในการแขงขนัและสราง
กําไรอีกทางหนึ่ง  
 
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหมีการเปดเผยขอมูลและขาวสารของบริษัท แกนักลงทุนอยาง
ถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา  เพื่อใหนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของไดใชประกอบการตัดสินใจลงทุน  
โดยจัดใหมีผูบริหารและเจาหนาที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับผูลงทุนสัมพันธเปนตัวแทนในการใหขอมูล และ
ส่ือสารกับผูลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพยทั่วไป ใหมีความชัดเจน และโปรงใส    ตลอดจนมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารโดยผานสื่อมวลชนเปนครั้งคราวดวย  ไดมีการเปดเผยสาระสนเทศและรายงานขอมูล
ทางการเงินอยางครบถวน ถูกตอง และภายในกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด ผูลงทุนสามารถติดตอที่ 
หมายเลขโทรศัพท     0 2 255 5740  ตอ 49  หรือ e-mail address: chitra.p@sammakorn.co.th

งบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปและเวบ็ไซตของ
บริษัทฯ www.sammakorn.co.th  จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  โดยเลือกใชนโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมดัระวังและประมาณการที่ดทีี่สุดในการ
จัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ เพื่อเปนประโยชนตอ
ผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปทีจ่ะไดรับทราบขอมูลที่แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่ครบถวนเปน
จริงและสมเหตุสมผล ซ่ึงคุณภาพของรายงานทางการเงินปรากฏอยูในรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงินในรายงานประจําป 

ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการที่มี
ความเปนอิสระและไมเปนผูบริหารเปนผูดแูลเกี่ยวกับคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม
ภายใน ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว   คณะกรรมการบริษัท มีความเหน็วาระบบควบคุมภายในของ
บริษัท โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบ
การเงินของบริษัทฯ ณ วันที ่ 31 ธันวาคม  2550 
 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกมาจากผูที่มีความรูความสามารถ และมีประสบการณกวางขวางใน
สาขาตางๆโดยกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทใหมจีํานวนทีเ่หมาะสมและมีความสมดุล

http://www.sammakorn.co.th/whistleblower.php
mailto:chitra.p@sammakorn.co.th
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กํากับดแูลธุรกิจตางๆของบริษัทฯ คือ ไมนอยกวา 5 คน และไมเกิน 12 คน ซ่ึงในปจจุบันบริษัทฯมกีรรมการ
ทั้งหมด จํานวน 11 คน ประกอบดวยกรรมการอิสระ 6 คน เกนิกวากึ่งหนึ่งของจาํนวนกรรมการทั้งหมด  
และเพื่อใหมีการถวงดุลระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหารกับกรรมการที่เปนผูบริหาร บริษัทมีกรรมการที่
ไมเปนผูบริหาร  7 คน กรรมการบริหาร 4 คน องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทจึงนับวามีความ
เหมาะสมที่จะทําใหคณะกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 บริษัทฯไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเทากบัขอกําหนดขัน้ต่ําของ ก.ล.ต. หรือตลาด
หลักทรัพยฯในเรื่องการถือหุนในบริษัท  คือ ตองถือหุนในบริษัทไมเกินรอยละ 5  ของจํานวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด และไมไดบริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ เปนอิสระตอการบริหาร
จัดการจากผูถือหุนใหญ และไมมีธุรกิจกับบริษัทฯ ซ่ึงอาจทําใหผลประโยชนของบริษัทฯ และ/หรือ 
ผลประโยชนของผูถือหุนตองลดลง  โดยบริษัทฯไดกําหนดคณุสมบัติไวดังนี ้
 1. ถือหุนไมเกนิรอยละ 5 ของจํานวนหุนทีม่สิีทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท ซ่ึงรวมถึงหุนที่ถือ
โดยบุคคลที่เกีย่วของ  ของหุนที่ออกโดยบริษัทฯ  หรือบริษัทยอย  บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของในกรณี
ที่เปนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหุนดงักลาวจะจํากดัไมใหเกนิรอยละ 0.5 
 2. ตองไมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการวันตอวนัหรอืเปนที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดอืนจาก
บริษัทฯ บริษทัยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ หรือจากผูถือหุนรายใหญใดก็ตาม 
 3. ไมมีความสัมพันธกับผูสอบบัญชี และทนายความทีใ่หบริการแกบริษัท และพนจากตาํแหนง
ดังกลาวแลว มากกวา 1 ป 
 4. ไมมีสวนไดเสียทางการเงินหรือผลประโยชนอ่ืนๆในการบริหารจัดการ และในธุรกิจปจจุบัน
ทั้งในทางตรงหรือทางออมของบริษทัฯ หรือบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัททีเ่กีย่วของอืน่ใดก็ตาม หรือผู
ถือหุนรายใหญ 
 5. ไมมีความเกีย่วของหรือเปนญาติกับกรรมการที่เปนผูบริหาร เจาหนาที่บริหาร  หรือผูถือหุน
รายใหญใดก็ตาม 
 6. ไมทําการเปนตัวแทนอยางเปดเผย หรืออยางไมเปดเผยของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ หรือ
กลุมผูถือหุนใดก็ตาม หรือเปนญาติของผูถือหุนรายใหญคนใดหรือกลุมผูถือหุนใด 
 7. ตองทําหนาทีแ่ละใชวิจารณญาณของตน โดยไมไดรับอิทธิพลจากกรรมการที่เปนผูบริหาร
หรือผูถือหุนรายใหญของบรษิัทฯ รวมทั้งบคุคลที่เกี่ยวของหรือญาติคนใดก็ตาม 
 บริษัทฯไดกําหนดใหประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ ตองไมเปนบุคคลคนเดียวกัน เพื่อ
แบงแยกบทบาทหนาที่ใหชัดเจน และเพื่อใหมีความสมดุลในอํานาจการดําเนินงานระหวางผูนําฝายนโยบาย 
และผูนําฝายบริหาร  ปจจุบันประธานกรรมการบริษัทเปนตัวแทนของผูถือหุนใหญลําดับที่ 1 และลําดับที่ 3 
ที่แสดงไวในโครงสรางการถือหุน เปนผูนําของคณะกรรมการในฐานะผูนําฝายนโยบาย ปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและในฐานะประธานการประชุมผูถือหุน  ดานบริหารมีคณะ
กรรมการบริหารเปนผูรับผิดชอบกํากับดูแลโดยตรง มีหนาที่ในการวางกรอบนโยบายและกํากับดูแลการ
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บริหารงานประจํา โดยกําหนดขอบเขตหนาที่ของฝายบริหารในแตละระดับชั้นไวชัดเจนสามารถตรวจสอบ
ไดงาย นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารยังไดรับมอบหมายใหเปนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ทําหนาที่
กําหนดแนวปฏิบัติและปรับปรุงการกํากับดูแลกิจการของบริษัทใหสอดคลองตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
และมาตรฐานสากล 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประชมุโดยปกติอยางนอยปละ 4 คร้ังโดยจะกําหนดวัน
ประชุมไวลวงหนาตลอดปอยางชัดเจน  แจงวาระการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน รวมทั้งมีการสง
รายละเอียดประกอบวาระการประชุมใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาและพิจารณาลวงหนากอนวนัประชุม
ไมนอยกวา 7 วัน การพิจารณาวาระตางๆ ประธานกรรมการเปนผูดูแลใหใชเวลาในการประชุมอยาง
เหมาะสม  และเปดโอกาสใหกรรมการมีการแสดงความเห็นอยางอสิระ นอกจากนี้อาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มตามความจําเปน  
 ในป 2550 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 4 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดยอย
ตามความจําเปน โดยกรรมการบรษิัทสามารถติดตอส่ือสารกับฝายบริหารทุกคนโดยตรงเพื่อซักถาม 
ปรึกษาหารือ และใหความเห็นในเรื่องที่เปนนโยบายและมติของคณะกรรมการบรษิัท เพื่อใหฝายบริหารได
ดําเนินการแตละเรื่องใหถูกตองครบถวน ทันเวลา เปนประโยชนกับธุรกิจบริษัท 

คณะกรรมการชุดยอย
  บริษัทกําหนดใหมีคณะกรรมการชุดยอยเฉพาะเรื่องขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการกํากับดแูลและ
กล่ันกรองงานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานแทนคณะกรรมการบริษัท ไดแก คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป  ตามวาระของการ
ครองตําแหนงกรรมการบริษัท และเมือ่ครบกําหนดออกตามวาระแลว อาจไดรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไปได 
  การประชุมคณะกรรมการชุดยอยเปนไปตามภาระหนาทีค่วามรับผิดชอบและตามความจําเปน 
เพื่อใหงานลุลวงตามเปาหมาย  และใหรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ 

 1. คณะกรรมการบริหาร 
  คณะกรรมการบริหารกําหนดใหมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง กําหนดวันประชุมไว

ลวงหนาตลอดปอยางชัดเจน โดยทําหนาที่กล่ันกรองนโยบาย กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงาน 
รวมทั้งกํากับ  ดูแลและบริหารจัดการตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตอยางมั่นคง
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและการแขงขัน พิจารณากําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจ
บริหารตางๆ รวมถึงตรวจสอบติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานใหเปนไปอยางมี
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ประสิทธิภาพ ติดตามผลการดําเนินงานและพิจารณากลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญของบริษัท 
รวมทั้งดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน ซ่ึงในป 2550  มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 12 ครั้ง  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ  ทําหนาที่วางหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดี   สอบทาน

กระบวนการจัดทํารายงานฐานะการเงิน และกํากับการดําเนินงานของบริษัทใหถูกตองตามนโยบาย 
ระเบียบ ขอบังคับ  ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล สงเสริม
ใหพัฒนาระบบรายงานทางการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ โปรงใส และตรวจสอบได รวมทั้งสอบทานใหบริษัทมี
ระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที่ไดมาตรฐาน  และมีการประเมินระบบ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ   รัดกุม  เหมาะสม  ทันสมัย  และมีการจัดทํารายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท

  คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่และการแสดงความคิดเห็นตางๆ 
โดยใหหนวยงานตรวจสอบภายในของบรษิัทรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและใหมีสิทธิใน
การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอนหวัหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาอนุมัติงบประมาณ
และกําลังพลของหนวยงานตรวจสอบภายในและมีสิทธิจางที่ปรึกษาแนะนําทางวิชาชพีซ่ึงเปน
บุคคลภายนอกได นอกจากนี้ ยังมีหนาทีใ่นการพจิารณาผลการปฏิบัติงานและประสทิธิภาพของผูสอบ
บัญชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทใหความเหน็ชอบในการเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหเปลี่ยนแปลง
ผูสอบบัญชี โดยแตงตั้งผูสอบบัญชีแหง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทในป 2550 โดยกําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีและคาสอบทานงบการเงิน เปนจาํนวน 
650,000 บาท (ในป2549 คาตอบแทนในการสอบบัญชีและคาสอบทานงบการเงิน เปนจํานวน 600,000 
บาท)  

 3. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน 
   คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน ทําหนาที่พิจารณาสรรหาผูที่มีความรู 

ความสามารถ เหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ฝายจัดการ และที่ปรึกษาของบริษัท 
ทดแทนผูที่พนจากตําแหนง  รวมทั้งพิจารณาทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการบริษัท  และมีหนาที่ศึกษา พิจารณา และติดตามการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมของการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร โดยเปรียบเทียบกับ
คาตอบแทนของบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน เพื่อเสนอเปนนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของ
กรรมการและผูบริหาร ใหมีความเหมาะสมและเปนธรรม  โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯได



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550                                                                           ..    บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 
 

กําหนดผลตอบแทนในป 2550 ตามอัตราเดิมของป 2548-2549 ซ่ึงปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราที่สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซ่ึงเปนหนวยงานที่รักษาผลประโยชนใหกับกรรมการ
บริษัทไดทําการศึกษาจากบริษัทตางๆ   และไดเปดเผยขอมูลดังกลาวไวในรายงานประจําป   

   การอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร กําหนดไวดังนี ้
 1. ผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการซึ่งไดพิจารณาจากหนาที่และความ

รับผิดชอบ ตามนโยบายของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน 
2. คณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของผูบริหาร โดยพิจารณาจากหนาทีค่วาม

รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกําหนดผลตอบแทน 

 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาทีก่าํหนดนโยบายและหลักเกณฑในการบรหิารความ

เสี่ยงตามหลักสากลและการประเมินความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนด
มาตรการปองกันและสัญญาณเตือนภัย  เพื่อจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม  มีการกํากับดูแลใหทุก
หนวยงานปฏบิัติตามกฎหมายและขอกาํหนดที่เกีย่วของ  

  ในป 2550 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดกําหนดใหจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
เปนประจําทกุไตรมาส   มีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงเปนประจํา  ที่สําคัญ ไดแก ความเสีย่ง
จากการขายและการโอนไมไดตามเปาหมาย   ความเสี่ยงจากตนทนุการกอสรางบานสูงขึ้น  และความ
เสี่ยงจากภาระดอกเบี้ยเงินกูยมืที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงจากการตรวจสอบบริหารความเสี่ยงดังกลาวที่ผานมาเหน็
วา อยูในระดบัที่ยอมรับได 

 
 การเขาประชมุของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ป 2550 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย 

รายช่ือ วาระการดํารง
ตําแหนง 

การเขาประชุม/ 
การประชุมทั้งหมด 

คณะกรรมการ
บริหาร  

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และ
คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดผลตอบแทน 

1.  พลเรือเอกหมอมหลวงอัศนี  ปราโมช เม.ย.49-เม.ย.52 4/4    
2.  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เม.ย.50-เม.ย.53 4/4  4/4  
3.   นายพงส  สารสิน เม.ย.50-เม.ย.53 2/4    
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 3/4   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   
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9. นายพิพิธ  พิชัยศรทัต * เม.ย.49-เม.ย.52 3/4 12/12   
10. นายสมศักดิ์  เขมะรังษี * เม.ย.50-เม.ย.53 4/4 11/12   
11. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา * เม.ย.50-เม.ย.53 4/4 12/12   

* กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

 . การควบคุมและการตรวจสอบภายใน  
 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในเปนอยางยิ่ง โดยมุงเนนใหมีระบบการ  ควบคุม
ภายในที่เพียงพอ และเหมะสมกับการดําเนินธุรกิจ  เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดย
ครอบคลุมทั้งดานการเงิน การตรวจสอบดูแลทรัพยสิน การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง และการ
กํากับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งไดจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบปฏิบัติงาน และไดทําการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการตรวจสอบภายในที่ดี จึงจัดใหมีฝายตรวจสอบภายในทํา
หนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินการควบคุมภายใน  และรายงานตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ  ทั้งนี้การปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ยังไดยึดถือปฏิบัติตาม
กฏบัตรซึ่งมีความสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยสามารถสรุป
สาระสําคัญของระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ไดดังนี้ 
 การควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมัติแผนการตรวจสอบรวมทั้งไดสอบ
ทานผลการตรวจสอบภายในเปนรายไตรมาส และใหขอเสนอแนะในการพัฒนางานตรวจสอบ ในระหวางป 
2550 สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในพบวาเพียงพอ
เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ และมีการนําระบบงานคอมพิวเตอรเขามาชวยในการควบคุมการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น รวมทั้งการกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 อยางจริงจัง 
 ในการประเมินการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนด
คูมือการบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติเร่ืองการบริหารความเสี่ยงโดยมีการสอบทานเปนรายไตรมาส เพื่อจะ
ไดจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสม ทันเวลา และกําหนดกลยุทธในการปรับปรุงแกไขปญหาอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 และในปนี้บริษัทฯ ไดกําหนดวิธิการใหพนักงานและบุคคลอื่นไดมีสวนรวมในการใหขอมูลท่ีเปน
ประโยชนกับองคกร (Whistle Blower) ผลการนํามาใชเปนที่นาพอใจ 
 การบริหารความเสี่ยง  
  บริษัทฯตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยงอยางมี            
ประสิทธิภาพ  โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ และทบทวน
การบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งใหขอเสนอแนะ วิธีปฏิบัติที่เปนมาตรฐานกําหนด 
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กลยุทธ  และการวัดความเสี่ยงโดยรวม เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น โดยกําหนดขั้นตอนและกระบวนการจัดการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
และรัดกุม เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเปนระบบและตอเนื่อง และเปนผูประสานงานติดตาม 
กํากับดูแล และ ติดตามผลในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงาน รวมถึงใหคําแนะนําและคํา
เตือนไปยังหนวยงานตาง  ๆ ในเรื่องของความเสี่ยงและวิธีการจัดการ ตลอดจนพัฒนาตัวช้ีวัดความเสี่ยง  
เพื่อชวยในการวิเคราะห และจัดทํารายงานความเสี่ยงเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯดวย 

 การจัดการดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายแนวแนที่จะดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมมีสวน
รวมเพื่อประโยชนของผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ซ่ึงถือเปนส่ิงสําคัญที่จะชวย
เสริมสรางใหบริษัทฯเติบโตอยางมีคุณภาพ ดังปรัชญาในการดําเนินธุรกิจขอหนึ่งที่วา “เราไมเพียงสราง
บาน แตเราสรางสังคม” โดยบริษัทฯรวมกับหนวยราชการที่เกี่ยวของไดสงเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมหมูบานในโครงการของบริษัทใหเปนชุมชนที่นาอยูอาศัย 
บรรยากาศดี และมีความปลอดภัย ในดานความปลอดภัย บริษัทฯมีแนวปฏิบัติเร่ืองความปลอดภัยในการ
ทํางานแบบยั่งยืน โดยจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
เพื่อดูแลและจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ทั้งในสวนของลูกจาง 
นายจาง และผูเกี่ยวของทุกคน 
 
 (3) คาตอบแทนของกรรมการ และผูบริหาร 

(ก) คาตอบแทนที่เปนตวัเงิน 
คาตอบแทนสําหรับกรรมการของบริษัทฯและฝายจดัการ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังนี้   

     หนวย : บาท 

คาตอบแทน คาตอบแทนของ 
จํานวน 
(คน) ประธาน กรรมการ 

คาตอบแทน
รวม 

ลักษณะคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท 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 เบี้ยประชุม 

ฝายบริหาร 5  - - 4,617,795  เงินเดือนและโบนัส 

ฝายจัดการ 6  - -      4,948,125 

 

เงินเดือนและโบนัส 

คาตอบแทนอืน่ๆ          “ไมมี” 
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(4) บุคลากร  
 (ก) จํานวนบคุลากร

จํานวนพนกังานของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวนทั้งส้ิน  152  คน  
 

จํานวนพนกังานสายงานหลกั/ฝายบริหารงานกอสราง จํานวนพนกังาน 
 

ฝายบริหาร 5 คน  
ฝายบัญชีและการเงิน 12 คน   

คน ฝายขายและการตลาด                                    10  
คน ฝายงบประมาณและแผนงาน                                    3  
คน ฝายบริหารทั่วไป                                                      16  
คน ฝายตรวจสอบภายใน                      6   

ฝายพัฒนาระบบงาน                                 4 คน  
ฝายบริหารโครงการ 96 คน  

รวม 152  
 

คน 

•  ผลตอบแทนพนักงานประจําป 
 ประเภทคาตอบแทน (บาท) ป 2550 ป 2549 ป 2548 

เงินเดือน / ลวงเวลา 36,450474 37,435,123 35,485,988 
โบนัส 2,938,310 2,452,595 4,225,878 

ผลตอบแทนรวม 39,388,784 39,887,718 39,711,866 

   
  • ลักษณะผลตอบแทนที่ใหกับพนักงาน 

1. คาจางและเงนิเดือน 
2. สวัสดิการตางๆ ตามกฎหมาย 
3. เงินรางวัลประจําป (พิจารณาตามความเหมาะสมและสภาพเศรษฐกจิ) 
4. เงินบําเหน็จ (พนักงานปฏิบตัิงานไมนอยกวา 10 ปและออกจากงานโดยไมมีความผิดรายแรง) 
5. เงินทดแทนตางๆ เชน อุบัติเหตุเนื่องจากการทํางาน,คารักษาพยาบาลฯลฯ 

• วินัยและมาตรการลงโทษ 
1. เตือนดวยวาจา 
2. ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
3. พักงานไมเกิน 7 วัน โดยไมไดรับคาจาง 
4. เลิกจางโดยไดรับคาชดเชย 
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5. เลิกจาง โดยไมไดรับคาชดเชย กรณีประพฤติ หรือกระทาํการที่ฝาฝนวนิัยขั้นรายแรง 

  •  นโยบายพัฒนาพนักงาน 
1. มีการคัดเลือกพนักงานอยางถี่ถวนเพื่อใหไดพนักงานที่มคีวามเหมาะสมสามารถรับผิดชอบ 

และปฏิบัติงานไดตรงกับลักษณะงานทีไ่ดรับมอบหมายไดด ี
2. มีการอบรมพนักงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหพนักงานมีทกัษะในการปฎิบัติงานเพิ่มขึน้ 
3. มีการประเมินผลงานของพนักงานอยางเปนระบบและเปดเผย 
4. มีการพิจารณาเลื่อนขั้นตามความเหมาะสมโดยจะพิจารณาจากพนักงานภายในองคกรกอน 
5. มีการพิจารณาผลตอบแทนตามผลงานอยางเปนธรรมและเปดเผย 
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2.10 การควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญในการเสริมสรางระบบควบคุมภายในและระบบการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยสงเสริมใหพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสําคัญ และการปฏิบัติ
ตามระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมกับการดําเนินงานและพัฒนาคุณภาพพนักงานใหสามารถกํากับ ควบคุม สอบ
ทาน และประเมินผลการทํางานไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 
 ในดานการตรวจสอบภายในกําหนดใหสํานักงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงมีหนาที่ตรวจสอบดานการจัดการ การเงนิ และการปฏิบัติงานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบาย 
แผนงาน อํานาจดําเนนิการ มติ คําส่ัง ระเบียบ และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง
การประเมินผลการตรวจสอบภายในเพื่อใหมั่นใจวางานตรวจสอบเปนประโยชนกับหนวยงานตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว 
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2.11 รายการระหวางกัน 
 ในป 2550 ไมมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามขอกําหนดของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ 
และบริษัทฯไดจัดทําโครงสรางที่ใชในการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันตามขอกําหนดของคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย 
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(ก) สรุปรายงานการสอบบัญช ี
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550   

และ 2549 งบกําไรขาดทุน  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดที่เกี่ยวของสําหรับ
ปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ      
กิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนของ บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของ
กิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้  สวนขาพเจาเปนผูรับ 
ผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว จากผลการตรวจสอบของขาพเจา  

 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซ่ึงกําหนดใหขาพเจา

ตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญหรือไม  การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน  การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ  ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม โดยเชื่อวาการตรวจสอบ      
ดังกลาว ใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความคิดเห็นของขาพเจา 
 

 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม   2550  และ 2549  ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)  
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
 รายชื่อผูสอบบัญชียอนหลัง 3 ป  

ป รายชื่อ บริษัท 

2550 นายณรงค  พนัตาวงษ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยงั จํากัด 
2549 นายณรงค  พันตาวงษ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
2548 นางสาวธนาวรรณ  อนุรัตนบดี สํานักงานดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ 
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(ข) ตารางสรุปงบการเงินเปรียบเทียบ  3  ป 
งบดุล 2550 2549 2548 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ 

        สินทรัพย       
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 28,379,357 1.26% 19,279,901 0.89% 44,915,899 2.00% 
  ลูกหนี้การคา - สุทธิ 855,500 0.04% 131,741 0.01% 1,136,483 0.05% 
  ลูกหนี้คาขายเงินลงทุน-สุทธิ - 0.00% 4,662,986 0.21% 4,662,986 0.21% 
  สินคาคงเหลือ-สุทธิ 1,717,127,655 76.50% 1,152,986,156 52.97% 1,099,634,204 48.94% 
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 22,407,334 1.00% 10,943,957 0.50% 9,962,552 0.45% 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 

1,768,769,846 78.80% 1,188,004,741 54.57% 1,160,312,124 51.64% 

  ลูกหนี้คาขายเงินลงทุน-สุทธิ - 0.00% 4,662,986 0.21% 9,325,972 0.42% 
  ที่ดินรอการพัฒนา 166,930,625 7.44% 673,380,428 30.94% 869,998,187 38.72% 
  เงินลงทุนในบริษัทรวม 15,132,006 0.67% 13,747,271 0.63%   
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 293,413,805 13.07% 296,581,743 13.63% 206,862,253 9.21% 
     เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 

326,891 
475,803,327 

0.01% 
21.20% 

326,891 
988,699,319 

0.02% 
45.43% 

326,891 
1,086,513,303 

0.01% 
48.36% 

รวมสินทรัพย 2,244,573,173 100.00% 2,176,704,060 100% 2,246,825,427 100% 
หนี้สินหมุนเวียน       
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 80,000,000 3.56% 41,301,844 1.90% 60,000,000 2.67% 
  เจาหนี้การคา 12,188,600 0.54% 12,215,557 0.56% 19,381,782 0.86% 
  เจาหนี้คาซื้อที่ดิน 78,695,420 3.51% - 0.00 - 0.00 
  เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - 0.00% 161,460,980 7.42% 14,219,387 0.63% 
  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 748,516 0.03% 681,229 0.03% 652,513 0.03% 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  88,470,886 3.94% 74,954,025 3.44% 68,505,804 3.04% 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 
หนี้สินไมหมุนเวียน 

260,103,422 11.59% 290,613,635 13.35% 162,759,486 7.24% 

  เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 312,059,240 13.90% 236,253,072 10.85% 420,484,464 18.71% 
  ประมาณการหนี้สินเงินบําเหน็จพนักงาน 38,638,293 1.72% 37,772,745 1.74% 38,742,810 1.72% 
  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ 
  ภายในหนึ่งป 

- 0.00% 755,608 0.03% 1,437,838 0.06% 

  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 

14,704,696 
365,402,229 

0.66% 
16.28% 

18,589,211 
293,370,636 

0.85% 
13.48% 

22,605,440 
483,270,552 

1.01% 
21.51% 

รวมหนี้สิน 625,505,651 27.87% 583,984,271 26.83% 646,030,038 28.75% 
สวนของผูถอืหุน       
  ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 450,000,000 20.05% 450,000,000 20.67% 450,000,000 20.03% 
สวนเกินมูลคาหุน 468,966,000 20.89% 468,966,000 21.54% 468,966,000 20.87% 
  จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 53,000,000 2.36% 53,000,000 2.43% 53,000,000 2.36% 
  ยังไมไดจัดสรร 647,101,522 28.83% 620,753,789 28.52% 628,829,389 27.99% 
รวมสวนของผูถอืหุน 1,619,067,522 72.13% 1,592,719,789 73.17% 1,600,795,389 71.25% 
รวมหนี้สินและสวนของผูถอืหุน 2,244,573,173 100.00% 2,176,704,060 100% 2,246,825,427 100% 
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งบกําไรขาดทุน 2550 2549 2548 

สิ้นสุดเพียง วันที่ 31 ธันวาคม  บาท บาท รอยละ บาท บาท รอยละ 

รายได 
รายไดจากการขาย 

 
588,679,160 

 
91.02% 

 
568,865,810 

 
91.16% 

 
686,892,211 

 
93.75% 

รายไดอื่น 58,092,086 8.98% 55,150,903 8.84% 45,802,668 6.25% 

รวมรายได 646,771,246 100% 624,016,713 100% 732,694,879 100% 

ตนทุนขาย 389,756,036 60.26% 385,782,900 61.82% 448,035,620 61.15% 

คาใชจายในการขายและบริหาร 152,857,161 23.63% 151,054,963 24.21% 150,458,076 20.54% 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 6,822,765 1.05% 2,545,229 0.41% - - 

ดอกเบี้ยจาย 24,967,499 3.86% 35,833,331 5.74% 26,412,171 3.60% 

รวมคาใชจาย 574,403,461 88.81% 575,216,423 92.18% 624,905,867 85.29% 

กําไรสุทธิกอนภาษีเงินได 72,367,785 11.19% 48,800,290 7.82% 107,789,012 14.71% 

ภาษีเงินได 23,520,122 3.64% 11,875,890 1.90% 30,299,340 4.14% 

กําไรสุทธิสําหรับป 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 
จํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญ 
(หุน) 

48,847,663 
0.11 

450,000,000 

7.55% 36,924,400 
0.08 

450,000,000 

5.92% 77,489,672 
0.17 

450,000,000 

10.58% 
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งบกระแสเงินสด 2550 2549สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน    
กําไรสุทธิสําหรับป 48,847,663 36,924,400 77,489,672 
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน    
      หนี้สงสัยจะสูญ  1,860,652 1,894,308 2,408,364 
      คาเสื่อมราคา 12,610,548 12,366,719 10,164,063 
      สํารองคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา - - 4,076,219 
      กําไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (353,000) (870,000) (2,369,991) 
     ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 565,908 - 2,435,014 
     รายไดจากการรับรูคาตอบแทนสิทธิการเชาที่ยังไมถือเปนรายได (3,884,515) (4,016,299) (3,220,900) 
     รายไดจากการรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุนตั้งพัก (1,818,664) (1,044,953) (1,044,953) 
     โอนกลับคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน (1,684,122) (842,061) (842,061) 
     สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 6,822,765 2,545,229 - 
  62,967,235 46,957,413 89,095,427 
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)     
     ลูกหนี้การคา (723,759) 927,001 2,435,904 
     สินคาคงเหลือและที่ดินรอพัฒนา 8,786,181 46,427,406 98,721,388 
     รายไดคางรับ (2,078,994) (1,546,198) (1,478,717) 
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ 927,508 (1,251,774) (575,451) 
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    
     เจาหนี้การคา (26,957) (7,166,225) 4,762,572 
     เงินประกันการกอสราง 316,508 50,314 (2,941,545) 
     เงินมัดจํารับ (7,992,049) 9,392,147 (13,255,313) 
     ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 8,559,536 (5,093,172) (9,867,272) 
     ประมาณการหนี้สินเงินบําเหน็จพนักงาน 865,548 (970,065) 3,903,740 
     หน้ีสินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ 12,632,866 2,098,932 6,355,325 
     หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ - - 10,404,340 

 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 84,278,623 89,825,779 187,560,398 
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งบกระแสเงินสด(ตอ) 
2550 2549สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน    
     เงินลงทุนในบริษัทรวม (8,207,500) (16,292,500) -
     เงินสดรับจากลูกหนี้คาขายเงินลงทุน 12,828,758 6,550,000 6,550,000 
     เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (10,008,518) (5,247,808) (28,555,255) 
     เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 353,000 870,000 2,370,000 
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (5,034,260) (14,120,308) (19,635,255) 
    
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน    
     กูยืม(ชําระคืน)เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน  
การเงิน  
 

38,698,156 (18,698,156) (5,000,000) 

     เงินปนผลจาย (22,499,930) (45,000,000) (40,500,000)
     ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (85,654,812) (36,989,799) (125,239,101) 
     ชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (688,321) (653,514) (617,671) 
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (70,144,907) (101,341,469) (171,356,772)
    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด(เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ (9,099,456) (25,635,988) (3,431,629) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 19,279,901 44,915,899 48,347,528
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

 

28,379,357 19,279,901 44,915,899 
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(ค) อัตราสวนทางการเงิน  
 

อัตราสวนการเงิน 2550 2549 2548 

สภาพคลอง    

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 6.80 4.09 7.13 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.11 0.07 0.28 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.31 0.40 1.07 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 31.94 24.42 26.36 

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 11.43 14.95 13.85 

ความสามารถในการทํากําไร    

อัตรากําไรขั้นตน   33.79% 32.43% 36.77% 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน   15.05% 13.56% 18.32% 

อัตรากําไรสุทธิ   7.55% 5.92% 10.58% 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน   3.02% 2.32% 4.84% 

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 2.18% 1.70% 3.45% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร 10.27% 3.73% 7.13% 

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.29% 0.29 0.33 
นโยบายการเงิน    

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.39 0.37 0.40 

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา) 3.90 2.36 5.08 

อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม  27.87% 26.83% 28.75% 

อัตราสวนกําไร (ขาดทุน) ตอหุน(บาท) 0.11 0.08 0.17 
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(2) คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 ผลการดําเนินงานในป 2550 เปรียบเทียบกับป 2549 ยอดขายบานและที่ดินมีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 
4.15 สวนยอดรายไดรวมมอัีตราเพิ่มขึ้นรอยละ 3.65 สาเหตุที่เพิ่มขึน้สวนใหญเปนเพราะยอดขายบานและ
ยอดรับรูรายไดมีอัตราเพิ่มขึน้ รายไดจากการขายบานและที่ดินจะเปนประมาณรอยละ 91.02 ของรายไดรวม 
กําไรสุทธิในป 2550 ของบริษัทฯ เทากับ 48.85  ลานบาท  หรือเพิ่มขึน้รอยละ 32.31   สามารถแยกวิเคราะห
รายละเอียดในเรื่องตางๆ ไดดังนี ้
 

(ก) ผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2550 
รายได 

ในป 2550 บริษัทฯมีรายไดจากการขายบานและที่ดิน จํานวน 588.68  ลานบาท คิดเปนรอยละ 91.02 
ของรายไดรวม ซ่ึงมีจํานวน 646.77  ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549  ซ่ึงมีรายไดจากการขายบานและที่ดิน 
จํานวน 565.21 ลานบาท และรายไดดังกลาว คิดเปนรอยละ 90.58  ของรายไดรวม ซ่ึงมีจํานวน 624.02  ลาน
บาท   

 
ตนทุนขาย คาใชจายในการขาย และดอกเบี้ยจาย 

บริษัทฯมีตนทุนขายในป 2550 จํานวน 389.76  ลานบาท คิดเปนรอยละ 66.21 ของรายไดจากการ
ขาย เปรียบเทียบกับป 2549 ซ่ึงมีตนทุนขายจํานวน 381.90  ลานบาท คิดเปนรอยละ 67.56 ของรายไดจาก
การขาย  ตนทุนขาย ลดลงรอยละ 1.35 สวนคาใชจายในการขายและบริหารในป 2550  มีจํานวน 152.86 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ 23.63 ของรายไดรวม เทียบกับป 2549 ซ่ึงมีจํานวน 157.48  ลานบาท หรือรอยละ 
25.24 ของ รายไดรวม    คาใชจายในการขายและบริหารมีอัตราลดลงรอยละ 0.58  เมื่อเทียบกับรายไดรวม  
สวนดอกเบี้ยจายลดลงรอยละ 30.32 จากป 2549  ซ่ึงในป 2550  มีดอกเบี้ยจายจํานวน 24.97  ลานบาท 
 
กําไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในป 2550 จํานวน 48.85  ลานบาท คิดเปน กําไรสุทธิตอหุน เทากับ 0.11 บาท 
เทียบกับป 2549 ซ่ึงมีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.08  กําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการรับรูรายไดจากขาย
บานและที่ดินเพิ่มขึ้นรอยละ 4.15  

 
(ข) ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งส้ิน จํานวน 2,244.57  ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 

2549 เทากับ 67.87  ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.12 แบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน 1,768.77  ลานบาท คิด
เปนรอยละ 78.80  ของ สินทรัพยรวม  เปนสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 475.80  ลานบาท หรือคิดเปนรอย
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ละ 21.20  ของสินทรัพยรวม สินทรัพยที่ลดลงเปนผลมาจากบริษัทฯ มีการขายบานและที่ดินออกไปมากกวา
การลงทุนพัฒนา  ที่ดินและซื้อทรัพยสินเพิ่ม 
 
หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ  มีหนี้สินทั้งสิ้น 625.51  ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 
41.53  ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.11 แบงออกเปนหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 260.10  ลานบาท เปนหนี้สิน
ระยะยาวและหนี้สินอื่นๆ จํานวน 365.40  ลานบาท  
สวนของผูถือหุน 

บริษัทฯมีสวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2550 จํานวน 1,619.07 ลานบาท เทียบกับป 2549 ซ่ึงมีสวนของ
ผูถือหุน จํานวน 1,592.72 ลานบาท เพิ่มขึน้ 26.35 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 1.65 
กระแสเงินสด 

บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงานจํานวน 84.28 ลานบาท สวนกิจกรรมลงทุน บริษัทฯ
ใชไปจํานวน 5.03 ลานบาท  

สวนกระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิไดใชไปจํานวน 70.14 ลานบาท รวมแลวยอดเงินสด
เพิ่มขึ้น 9.10 ลานบาท ทําใหเงินสดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 จํานวน 19.28 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 28.38 
ลานบาท  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2550 
 

(ค) อัตราสวนการเงินท่ีสําคญั 
อัตราสวนสภาพคลอง 

บริษัทฯมีอัตราสวนสภาพคลอง ในป 2550 เทากับ 6.80  เทา  เพิ่มขึ้นจากป 2549 ที่มีอัตรา 4.09  เทา  
ทั้งนี้เพราะไมมีสวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป  เปนผลใหมีหนี้สินระยะสั้นลดลง ทํา
ใหอัตราสวนสภาพคลองสูงขึ้น  
 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

บริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ในป 2550 เทากับ 0.39 เทา เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 
2549 ที่มีสัดสวนอยูที่ 0.37 เทา ทั้งนี้เพราะบริษัทฯมีการกูเงินเพิ่มขึ้น อัตราสวนดังกลาวถือวาอยูในระดับ
คอนขางต่ํา จึงทําใหสถานะการเงินมีความมั่นคงด ี
อัตราสวนการทํากําไร 

บริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมป 2550 เทากับรอยละ 7.55  เพิ่มขึ้นจากป 2549 อัตรารอยละ 
5.92 และมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 2.18  และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือ
หุนเทากับรอยละ 3.02 แสดงถึงความสามารถในการทํากําไรและผลตอบแทนการลงทุน มีอัตราเพิ่มขึ้น
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เนื่องจากมีการรับรูรายไดจากการขายบานและที่ดินเพิ่มขึ้น และคาใชจายและดอกเบี้ยจายมียอดลดลง ทําให
กําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุทธิมีเพิ่มขึ้นจากป 2549 ดังกลาวแลว 
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3) คาตอบแทนของผูสอบบญัชี  
 (ก) คาตอบแทนของผูสอบบญัชี  
 บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีให  

• ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมาเปนจํานวนเงินรวม  650,000. -บาท 

• สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกบัผูสอบบัญชีและ 
 สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงนิรวม........-.........บาท  
   
 (ข ) คาบริการอื่น  

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

•  ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม .........-..........บาท และจะตองจายใน
อนาคตอันเกดิจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงนิรวม.......-.....
บาท 

 • สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานกังาน
บัญชี  

 ดังกลาว ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม...........-............บาท และจะตองจายในอนาคตอันเกิด
จากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงนิรวม........-.......บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550                                                                           ..    บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 

 
หนาที ่ 2/3 

 
2.13 ขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ
ชื่อบริษัท : บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 
ท่ีต้ัง  : เลขที่ 195 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 
   เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
   โทรศัพท (66) 0 2255-5740-50 
   โทรสาร (66) 0 2255-2806 
   E-mail : contact@sammakorn.co.th
   Website : www.sammakorn.co.th

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

ทุนจดทะเบียน : 530 ลานบาท 

ทุนชําระแลว :  450 ลานบาท 

จํานวนหุนที่ออกจําหนาย  :  หุนสามัญ 450,000,000 หุน 

มูลคาที่ตราไว : หุนละ 1 บาท 

ผูสอบบัญชี : 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
โดย นายณรงค  พันตาวงษ   
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ 
  นายศุภชัย  ปญญาวัฒโน  
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930  
 ช้ัน 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 ช้ัน 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) 

mailto:contact@sammakorn.co.th
http://www.sammakorn.co.th/


แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550                                                                           ..    บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 

 
หนาที ่ 3/3 

 
เอกสารแนบ  อ่ืน ๆ 
 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร 
เอกสารแนบ 2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

แบบยืนยันความถูกตองครบถวนของคาตอบแทนที่จายใหแกผูสอบบญัชี 
เอกสารแนบ 3 ลักษณะโครงการที่เปดดําเนนิการอยูในปจจุบันในแตละโครงการ 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550                                                                                       บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 

 
หนาที่  1/8 

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล
 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวัง
ในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา
ขอมูลดังกลาวถูกตอง ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ นอกจากนี้ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัท
ยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ด ี เพื่อใหแนใจวา บริษัท
ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญ ทั้งของบริษัทและบรษิัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ัง
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัตติามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมี
การปฏิบัติตามระบบดังกลาวและขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณวันที่                  
14  กุมภาพันธ 2551  ตอผูสอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรอง
และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการ
จัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท 

ในการนี ้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกนักับที่ขาพเจาไดรับรองความ
ถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวท ี เปนผูลงลายมือช่ือ กํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย
หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ  นางประภาศรี ลาภเวท ี กํากับไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับ
รองความถูกตองแลว ดังกลาวขางตน
 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ
1. นายกวี  อังศวานนท ประธานกรรมการบริหาร ____________________________ 
    

2. นายพิพิธ  พิชัยศรทัต กรรมการบริหาร ____________________________ 
    

3. นายสมศักดิ์   เขมะรังษี กรรมการบริหาร ____________________________ 
    

4. นายกติติพล  ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผูจัดการ ____________________________ 
    

5. นางสาวสมศรี  กมลาพันธุ ผูจัดการฝายบญัชีและการเงนิ ____________________________ 
    
6. ผูรับมอบอํานาจ 

นางประภาศรี  ลาภเวที
ผูจัดการฝายงบประมาณ 

และแผนงาน
 

____________________________ 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550                                                                                       บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 

 
หนาที่  2/8 

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวัง
ในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตอัุนควรสงสัยวาขอมูลดังกลาว ไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืน
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนีเ้พื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ขาพเจาไดสอบทานแลว  และ
ไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวที เปนผูลงลายมือช่ือ กํากบัเอกสารนี้ไว
ทุกหนาดวยหากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ  นางประภาศรี ลาภเวท ี  กํากับไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่
ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน

 
ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ

   
พลเรือเอก หมอมหลวงอัศนี  ปราโมช ประธานกรรมการ _______________________ 
   

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ   
นางประภาศรี  ลาภเวที ผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน _______________________ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550                                                                                       บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 

 
หนาที่  3/8 

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนีแ้ลวและดวยความระมัดระวงั
ในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตอัุนควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืน
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนีเ้พื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ขาพเจาไดสอบทานแลว  และ
ไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทาํใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวท ีเปนผูลงลายมือช่ือ กํากับเอกสารนี้ไว
ทุกหนาดวยหากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ  นางประภาศรี ลาภเวท ี กํากับไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่
ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน

 
ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ

   
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการอิสระ _______________________ 
   

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ   
นางประภาศรี  ลาภเวที ผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน _______________________ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550                                                                                       บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 

 
หนาที่  4/8 

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวัง
ในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตอัุนควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืน
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนีเ้พื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ขาพเจาไดสอบทานแลว  และ
ไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวที เปนผูลงลายมือช่ือ กํากบัเอกสารนี้ไว
ทุกหนาดวยหากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ  นางประภาศรี ลาภเวท ี  กํากับไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่
ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน

 
ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ

   
นายพงส  สารสิน กรรมการอิสระ _______________________ 
   

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ   
นางประภาศรี  ลาภเวที ผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน _______________________ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550                                                                                       บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 

 
หนาที่  5/8 

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวัง
ในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตอัุนควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืน
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนีเ้พื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ขาพเจาไดสอบทานแลว  และ
ไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวที เปนผูลงลายมือช่ือ กํากบัเอกสารนี้ไว
ทุกหนาดวยหากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ  นางประภาศรี ลาภเวท ี  กํากับไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่
ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน

 
ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ

   
ดร.อภิชัย  จันทรเสน กรรมการอิสระ _______________________ 
   

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ   
นางประภาศรี  ลาภเวที ผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน _______________________ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550                                                                                       บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 

 
หนาที่  6/8 

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนีแ้ลวและดวยความระมัดระวงั
ในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตอัุนควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืน
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนีเ้พื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ขาพเจาไดสอบทานแลว  และ
ไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวที เปนผูลงลายมือช่ือ กํากบัเอกสารนี้ไว
ทุกหนาดวยหากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ  นางประภาศรี ลาภเวท ี  กํากับไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่
ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน

 
ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ

   
นายอนุทพิย  ไกรฤกษ กรรมการอิสระ _______________________ 
   

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ   
นางประภาศรี  ลาภเวที ผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน _______________________ 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550                                                                                       บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 

 
หนาที่  7/8 

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนีแ้ลวและดวยความระมัดระวงัใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืน
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนีเ้พื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ขาพเจาไดสอบทานแลว  และ
ไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวที เปนผูลงลายมือช่ือ กํากบัเอกสารนี้ไว
ทุกหนาดวยหากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ  นางประภาศรี ลาภเวท ี  กํากับไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่
ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน

 
ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ

   
พันตํารวจเอก ชินภัทร  สารสิน กรรมการอิสระ _______________________ 
   

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ   
นางประภาศรี  ลาภเวที ผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน _______________________ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550                                                                                       บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 

 
หนาที่  8/8 

สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนีแ้ลวและดวยความระมัดระวงัใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืน
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนีเ้พื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ขาพเจาไดสอบทานแลว  และ
ไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวที เปนผูลงลายมือช่ือ กํากบัเอกสารนี้ไว
ทุกหนาดวยหากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ  นางประภาศรี ลาภเวท ี  กํากับไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่
ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน

 
ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ

   
นายสิทธิชัย  จนัทราวดี กรรมการอิสระ _______________________ 
   

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ   
นางประภาศรี  ลาภเวที ผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน _______________________ 
   
 
 
 



รายละเอียด คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล อายุ        จํานวนหุนที่ถือ สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ตําแหนง 31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 49 การถือหุน ระหวางกรรมการ และประวัติการอบรม

พลเรือเอก หมอมหลวงอัศนี ปราโมช 73 5,077,500   4,707,000  1.13% มีความสัมพันธเปนบิดาของ Barrister-at-law, Gray's Inn, London, UK. 2512 - ปจจุบัน ผูจัดการทรัพยสินสวนพระองค 

ประธานกรรมการ นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา Director Accreditation Program (DAP) 2516 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทโรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)

2521 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟูจิซีร็อกซ จํากัด

2527 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซิงเกอร ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

นายพงส  สารสิน 80 2,110,000 2,110,000 0.47% มีความสัมพันธเปนลุงของ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2542 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด

กรรมการอิสระ  พันตํารวจเอก ชินภัทร  สารสิน สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2533 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

2534 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตอุปกรณกอสราง จํากัด

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 80 - - - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2535 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชินวัตรแซทเทลไลท จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2535 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วิชัยยุทธ จํากัด

Director Accreditation Program (DAP) 

Improving The Quality of Financial Report

The Characteristics of Effective Directors

Role of The Compensation Committee

ดร.อภิชัย  จันทรเสน 59 150,000 150,000 0.03% นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปารีส (ซอรบอน) 2535 - ปจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย  มูลนิธิชัยพัฒนา

กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน เนติบัณฑิตไทย รุนที่ 23 2535 - ปจจุบัน กรรมการ สภากาชาดไทย

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง Director Accreditation Program (DAP) 2535 - ปจจุบัน กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย ธ. กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

Finance for Non - finance Director (FN)

Developing Corporate Governance Policy

Role of the Compensation Committee (RCC)

พันตํารวจเอก ชินภัทร  สารสิน 44 20,000 20,000 0.004% มีความสัมพันธเปนหลานของ ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2541 - 2544 รอง ผกก.1 บก.ปส.1 สํานักงานตํารวจแหงชาติ

กรรมการอิสระ  กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน นายพงส  สารสิน Director Accreditation Program (DAP) 2544 - 15 ธ.ค.45 ผูกํากับการกลุมงานนักวิเคราะหขาว บก. อก. ปช. ปส.

16 ธ.ค. - ปจจุบัน รอง ผบก.ปส.2 บช. ปส.

นายอนุทิพย  ไกรฤกษ 58 166,000     166,000     0.04%   B.A.(Fine and Applied Art) 2535 - 2544 ผูจัดการสวนบริการตลาด ฝายผูแทนจําหนาย บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ   กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน Northeastern University, U.S.A 2535 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตอุปกรณกอสราง จํากัด

Director Accreditation Program (DAP) 2544 - 2548 ผูจัดการลูกคาสัมพันธ ฝายประสานงานและการตลาด บริษัท ซิเมนตไทยการตลาด จํากัด

2549 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดรากอน วัน จํากัด (มหาชน)

นายสิทธิชัย  จันทราวดี 57 - - - ปริญญาโทบัญชี (ตนทุน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2538 - 2543 ผูอํานวยการฝายบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง Fostering A Board and Management Team 2544 - 2546 นายกสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย

Director Accreditation Program (DAP) 2543 - ปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

Directors Certification Program  (DCP) ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

Audit Committee Program (ACP)

Board Performance Evaluation

Raising The Awaveness of Corporate Fraud in Thailand

นายกวี  อังศวานนท 72 440,000 440,000 0.10% บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2518 - 2540 ผูชวยผูจัดการทรัพยสินสวนพระองค

กรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร Directors Certification Program (DCP) 2541 - ปจจุบัน ผูจัดการทรัพยสินสวนพระองค 

Audit Committee Program (ACP) 2537 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 

The Role of Chairman (RCM) 2543 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Finance for Non - finance Director (FN) 2543 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สุวรรณชาด จํากัด

Improving Quality of Financial Reporting (QFR) 2547 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

นายสมศักดิ์  เขมะรังษี 65 630,000 630,000 0.14% ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2535 - ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการทรัพยสินสวนพระองค

กรรมการ  กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาฝายจัดการ Director Certification Program (DCP) 2544 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ศรีพัฒน จํากัด

2547 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาฝายจัดการ บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)

      ประวัติการทํางาน



ชื่อ-สกุล อายุ        จํานวนหุนที่ถือ สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ตําแหนง 31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 49 การถือหุน ระหวางกรรมการ และประวัติการอบรม
      ประวัติการทํางาน

นายพิพิธ พิชัยศรทัต 46 100,000     100,000     0.02% พัฒนาบริหารศาสตร มหาบัณทิต 2539 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จํากัด

กรรมการ และกรรมการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2543 - ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการทรัพยสินสวนพระองค

Directors Certification Program (DCP) 2543 - ปจจุบัน รองผูอํานวยการ โครงการพัฒนาสวนพระองค

Audit Committee Program (ACP) 2543 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สุวรรณชาด จํากัด

2544 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 35 610,000 610,000 0.14% มีความสัมพันธเปนบุตรของ ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 2543 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการผูจัดการ พลเรือเอก ม.ล.อัศนี ปราโมช จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2543 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ธนาคมและการพัฒนา จํากัด

Directors Certification Program (DCP ) 2548 - ปจจุบัน อุปนายก และเลขาธิการ สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย

Audit Committee Program (ACP)

รายละเอียดฝายจัดการ

ชื่อ-สกุล อายุ สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ตําแหนง 31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 49 การถือหุน ระหวางผูบริหาร และประวัติการอบรม

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 35 610,000     610,000     0.14% ดูรายละเอียดในหัวขอรายละเอียดคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผูจัดการ 

*นายทินกร  คําสุนทร 59           -           -           - เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร 2537 - 31 ธ.ค.50 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน  บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ลาออกจาก ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551

นางประภาศรี  ลาภเวที 55 147,000 147,000 0.03% บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2537 - ปจจุบัน  ฺผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน   บริษัท สัมมากร จํากัด  (มหาชน)

 ฺผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงานน

นางไขมุก  พราหมณีย 54 100,000 100,000 0.02% ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2537 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายขายและการตลาด   บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)

ผูจัดการฝายขายและการตลาด

*นายสมชาย เหลาสกุลเจริญ 57 30,000 30,000 0.00% สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ส.ค. 49 - 31 ธ.ค.50 รักษาการ ผูจัดการฝายบริหารโครงการ บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)

รักษาการ ผูจัดการฝายบริหารโครงการ 2537 - เม.ย.49 ผูจัดการฝายบริหารงานกอสราง บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)

ลาออกจาก รักษาการ ผูจัดการฝายบริหารโครงการ และที่ปรึกษา  ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551

นางสาวศิริวรรณ สุขไพเราะ 39 70,000 70,000 0.02% ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ก.ค.47 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน  บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)

ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต

นายอมรชัย  อมรเจียรศักดิ์ 39          -          -           - วิทยาศาสตรบัณฑิต 17 เม.ย.50 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายพัฒนาระบบงาน บริษัท  สัมมากร จํากัด (มหาชน) 

ผูจัดการฝายพัฒนาระบบงาน  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ก.ค. 48 - ก.ค. 49 ผูจัดการสวนตรวจรับระบบงาน บริษัท เงินทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ก.ย.37 - มิ.ย. 48 พนักงานตรวจสอบคอมพิวเตอรอาวุโส ฝายตรวจสอบ  ธ.ทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นางยุวดี  นุชถาวร 54 145,000 145,000 0.03% บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายบริหารทั่วไปและเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)

ผูจัดการฝายบริหารทั่วไป และเลขานุการคณะกรรมการ Company Secretary Program of  IOD

*นางสาวสมศรี  กมลาพันธุ 43          -          -           - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2533-2548 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จํากัด (มหาชน)

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 2549-2550 ผูจัดการแผนกบัญชี บริษัท ริเวอรเอนจิเนียริ่ง จํากัด

1 มิ.ย 50.-31 ธ.ค.50 ผูชวยผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)

2 ม.ค.51 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน  บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : *แตงตั้งนางสาวสมศรี กมลาพันธุ ผูชวยผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน เปนผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2551 แทนนายทินกร คําสุนทร  ที่ลาออก

  จํานวนหุนที่ถือ
      ประวัติการทํางาน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัทไดมอบใหคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่ในการกํากับดูแล        
กิจการที่ดีตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.)  และแนวทางตามมาตรฐานสากล
ในเรื่องสําคัญๆ ไดแกการสอบทานงบการเงินใหมีความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา เชื่อถือได ดูแลให
บริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดของ ตลท. กฎหมาย และระเบียบขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของ ตลอดจน   การ
สอบทานระบบการควบคุมภายในใหมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพเพียงพอ มีการประเมิน    การ
บริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายในและการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติงาน
อ่ืนๆที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย   ในป 2550 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   4 คร้ัง โดย

คณะกรรมการตรวจสอบเขาประชุมอยางพรอมเพียงกันทุกครั้ง ซ่ึงสรุปผลไดดังนี้ 

 ในรอบระยะเวลาบัญชีป 2550 นี้  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินบริษัทและ

งบการเงินรวมรายไตรมาส และประจําปของบริษัทฯ และบริษัทยอย คือ บริษัท เพียวสัมมากร            ดี
เวลลอปเมนท จํากัด โดยมีการประชุมรวมกันกับผูสอบบัญชี  ผูบริหารของบริษัท และผูตรวจสอบ
ภายใน และมีการซักถามขอสงสัยหารือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นถึงเรื่องการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานการบัญชี  ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ    ตลาดหลักทรัพย 
(กลต.) และ ตลท. อยางถูกตองตามสมควรเปนที่เชื่อถือไดแก  ผูถือหุน  นักลงทุน และผูที่เกี่ยวของ
ทั่วไป  และมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดไว   อนึ่งใน
ระหวางปคณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมเฉพาะกับผูสอบบัญชี 1 ครั้ง           เพื่อปรึกษาในเรื่องงบ

การเงินอยางอิสระ  ผลการหารือเห็นวางบการเงินที่จัดทําเปนที่พอใจของทุกฝาย  และคณะกรรมการ
ตรวจสอบก็ไดทราบจากฝายบริหารวาพอใจในผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีเชนกัน 

 ในดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ไดมีการสอบทานใหมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล   
กิจการที่ดีของ ตลท. และมาตรฐานสากล  ซ่ึงไดรับการประเมินจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทยรวมกับสํานักงานกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ในระดับดีมาก นอกจากนั้นยังไดมี      
การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องความพรอม ขอบเขตหนาที่
ความรับผิดชอบ  และการดําเนินการประชุม  ซ่ึงผลการประเมินอยูในระดับเปนที่นาพอใจอยางยิ่ง     
ตอเนื่องกับปกอน 

และในปนี้บริษัทฯ ไดกําหนดวิธีการใหพนักงานและบุคคลอื่นไดมีสวนรวมในการใหขอมูลที่
เปนประโยชนกับองคกร (Whistle Blower) ผลการนํามาใชเปนที่นาพอใจ 
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ในเรื่องการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมัติแผนการตรวจสอบ รวมทั้งได
สอบทานผลการตรวจสอบภายในเปนรายไตรมาส และใหขอเสนอแนะในการพัฒนางาน ตรวจสอบ     
ในระหวาง ป 2550 สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในรวมกับผูสอบบัญชี  และผูตรวจสอบ

ภายในพบวาเพียงพอเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ  และมีการนําระบบงานคอมพิวเตอรเขามาชวยใน
การควบคุมการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งการกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 อยางจริงจัง 

ในการประเมินการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กําหนดคูมือการบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติเร่ืองการบริหารความเสี่ยงโดยมีการสอบทานเปน       ราย
ไตรมาส เพื่อจะไดจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสม ทันเวลา และกําหนดกลยุทธในการปรับปรุงแกไข
ปญหาอยางมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงของบริษัทที่สําคัญไดแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีแลวมีความเห็นวา    ได
ปฏิบัติงานสอบบัญชีเปนที่นาพอใจ และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑของ กลต.และตลท. จึงเสนอ   
คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบในการเสนอผูถือหุน  เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง   
นายศุภชัย ปญญาวัฒโน   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930  หรือ นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3315 หรือนางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844  แหงบริษัท 

สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2551 โดยกําหนด    

คาธรรมเนียมในการสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 680,000.-บาท(หกแสนแปดหมื่นบาทถวน) ซ่ึงสูงกวา  ป
ที่แลว 30,000.- บาท(สามหมื่นบาทถวน) เพิ่มขึ้นรอยละ 4.62 (รอยละสี่จุดหกสอง) 

       ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

     (นายพารณ   อิศรเสนา ณ อยธุยา) 

      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

             วันที ่18 มกราคม 2551 
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แบบยืนยนัความถูกตองครบถวนของคาตอบแทนที่จายใหแกผูสอบบญัชี 
รอบปบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

 

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (AUDIT FEE) 
รายการที ่ ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อผูสอบบัญชี คาสอบบัญชี* 

1 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) นายณรงค  พันตาวงษ 650,000.00 บาท 

รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญชี 650,000.00 บาท  
*คาสอบบัญชีดังกลาว ไดรวมคาสอบทานงบการเงินระหวางกาลสําหรับไตรมาสและสําหรับงวดที่เกี่ยวของแลว 

 

คาบริการอื่นๆ (NON-AUDIT FEE) 
คาตอบแทนของงานบริการอื่น 

ชื่อบริษัทผูจาย ประเภทของงานบริการอื่น ผูใหบริการ สวนที่จายไปใน
ระหวางปบัญชี 

สวนที่จะตฮง
จายในอนาคต 

- - - - - 

รวมคาตอบแทนสําหรับงานบริการอื่น - - 

 

ขอมูลขางตน 

  ถูกตองครบถวนแลว ทั้งนี้ ขาพเจาขอยืนยันวาไมมีขอมูลใหบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทยอยจายใหขาพเจา 
สํานักงานสอบบัญชีที่ขาพเจาสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับขาพเจาและสํานักงานสอบบัญชีที่ขาพเจา
สังกัด  ที่ขาพเจาทราบและไมมีการเปดเผยไวขางตน 

 

 ไมถูกตอง ไมครบถวน กลาวคือ........................................................................................................................    
................................................................................................................................................. 
เมื่อปรับปรุงขอมูลขางตน (ถามี) แลว ขาพเจาขอยืนยันวาขอมูลทั้งหมดในแบบฟอรมนี้แสดงคาตอบแทนสอบ
บัญชีและคาบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทยอยจายใหขาพเจา สํานักงานสอบบัญชีที่ขาพเจาสังกัด และบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกับขาพเจาและสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ที่ถูกตองครบถวน 
 

 

 
 ลงช่ือ........................................................ 
              (นายณรงค  พันตาวงษ) 
       บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

                                                    วันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 



เอกสารแนบ 3ขอมูลประกอบลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ (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. 2550
ลักษณะโครงการ จํานวน ขนาดที่ดิน พื้นที่ขาย กรรมสิทธิ์ ระยะเวลาพัฒนา มูลคาเงินลงทุน       ความคืบหนางานกอสราง วันที่เปดขาย ราคาขาย มูลคาโครงการ          ความคืบหนาการขาย วิธี ยอดรับรู        เงินชําระเขาสะสม มูลคาที่ขาย    จํานวนที่โอนแลว

ชื่อ/ที่ตั้งโครงการ (1) หนวย โครงการ (ไร) ในที่ดิน และกอสราง (ลานบาท) เงินที่ลงทุนไปแลว รอยละของ โครงการ ตอหนวย (ลานบาท) มูลคาที่ขายแลว รอยละของ รับรู รายไดสะสม มูลคา รอยละของ ใหกลุมผูบริหาร หนวย มูลคา
(ลานบาท) (ลานบาท) งานที่เสร็จ (ลานบาท) มูลคาโครงการ รายได (ลานบาท) (ลานบาท) มูลคาที่ขายแลว หรือผูถือหุน (ลานบาท)

สัมมากรบางกะป 3 และสวนขยาย/ถ.สุขาภิบาล 3 บานพรอมที่ดิน 498 224-2-64.8 133-0-07 บมจ.สัมมากร มิ.ย.33-ธ.ค.49 1,041.24 952.98 91.52 30 มิ.ย. 2535 5.7-9.8 2,603.11 2,601.22 99.93 1 2,593.08 2,593.08 99.69 ไมมี 495 2,593.08
สัมมากรมีนบุรี 1/ถ.สามวา บานพรอมที่ดิน 410 145-1-09 82-2-53 บมจ.สัมมากร ธ.ค.35-ธ.ค.50 766.41 693.35 90.47 23 ธ.ค. 2535 2.4-7.8 1,277.35 1,106.67 86.64 1 1,105.58 1,105.58 99.90 ไมมี 375 1,105.58
สัมมากรนิมิตใหม/ถ.นิมิตใหม บานพรอมที่ดิน 602 154-3-89 108-1-34 บมจ.สัมมากร มี.ค.37-ธ.ค.51 938.26 737.37 78.59 25 ธ.ค. 2537 2.3-5.1 1,563.76 1,205.80 77.11 1 1,150.97 1,154.64 95.76 ไมมี 462 1,150.97
สัมมากรรังสิต คลอง 2/ถ.รังสิต-นครนายก บานพรอมที่ดิน 391 82-2-00 57-3-72 บมจ.สัมมากร ต.ค.37-ธ.ค.52 907.60 691.84 76.23 25 พ.ย. 2538 2.4-7.8 1,296.57 736.98 56.84 1 688.89 690.62 93.71 ไมมี 228 688.89
สัมมากรรังสิต คลอง 7/ถ.รังสิต-นครนายก บานพรอมที่ดิน 651 215-3-96 136-1-37 บมจ.สัมมากร ต.ค.38-ธ.ค.56 1,331.98 655.38 49.20 25 พ.ย. 2539 2.2-5.4 1,902.83 469.92 24.70 1 445.63 446.21 94.95 ไมมี 199 445.63
สัมมากรมีนบุรี 2 /ถ.สามวา บานพรอมที่ดิน 284 61-2-37 45-0-94 บมจ.สัมมากร ก.ค.44-ก.ค.51 471.23 314.41 66.72 9 มี.ค. 2545 2.5-3.9 785.38 451.84 57.53 1 427.70 428.27 94.78 ไมมี 152 427.70
สัมมากรนครอินทร /ถ.นครอินทร บานพรอมที่ดิน 236 66-0-40 45-0-67 บมจ.สัมมากร ม.ค.46-ธ.ค.51 942.07 628.92 66.76 9 เม.ย. 2547 4.7-7.9 1,449.34 652.42 45.01 1 535.71 536.28 82.20 ไมมี 99 535.71
สัมมากรราชพฤกษ /ถ.ราชพฤกษ บานพรอมที่ดิน 294 67-2-38 44-3-11 บมจ.สัมมากร ก.ค.48-ธ.ค.53 649.38 396.46 61.05 29 มี.ค. 2549 3.1-5.5 1,142.73 379.24 33.19 1 203.73 220.01 58.01 ไมมี 54 203.73

3. รายละเอียดการชําระเงินของโครงการที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2550
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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สัมมากรมีนบุรี 1/ถ.สามวา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สัมมากรนิมิตใหม/ถ.นิมิตใหม 35.27 4.02 11.40 3.67 91.29 0.35 8.71 31.25 88.60
สัมมากรรังสิต คลอง 2/ถ.รังสิต-นครนายก 15.85 1.99 12.56 1.73 86.93 0.26 13.07 13.86 87.44
สัมมากรรังสิต คลอง 7/ถ.รังสิต-นครนายก 9.00 0.58 6.44 0.58 100.00 0.00 0.00 8.42 93.56
สัมมากรมีนบุรี 2 /ถ.สามวา 7.23 4.88 67.50 0.57 11.68 0.62 12.70 2.35 32.50
สัมมากรนครอินทร /ถ.นครอินทร 70.39 11.36 16.14 9.56 84.15 1.80 15.85 59.03 83.86
สัมมากรราชพฤกษ /ถ.ราชพฤกษ 164.23 17.47 10.64 16.28 93.19 1.19 6.81 146.76 89.36

4. รายละเอียดการชําระเงินของโครงการที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน 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 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
สัมมากรมีนบุรี 1/ถ.สามวา 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
สัมมากรนิมิตใหม/ถ.นิมิตใหม 6 0.35 5 0.27 1 0.08 0 0
สัมมากรรังสิต คลอง 2/ถ.รังสิต-นครนายก 2 0.26 2 0.26 0 0 0 0
สัมมากรรังสิต คลอง 7/ถ.รังสิต-นครนายก 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
สัมมากรมีนบุรี 2 /ถ.สามวา 1 0.62 1 0.62 0 0 0 0
สัมมากรนครอินทร /ถ.นครอินทร 9 1.80 8 1.58 1 0.22 0 0
สัมมากรราชพฤกษ /ถ.ราชพฤกษ 13 1.19 11 0.72 2 0.47 0 0
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