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หนาท่ี   1/1 

 สวนท่ี 1 ขอมูลสรุปบริษัท 

 
       บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) เปนบริษทัฯท่ีดําเนนิธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเกีย่วกับท่ีอยูอาศัย 
สวนใหญเปนบานจัดสรร โดยการซ้ือท่ีดนิแปลงใหญมาวางผังแบงแปลงยอย ถมดนิ และจัดทําสาธารณูปโภค
ตามเกณฑของกฎหมายจัดสรร แลวนํามาสรางบานขายพรอมท่ีดินในระดับราคาท่ีเหมาะสมกับความตองการ
ของตลาดกลุมเปาหมาย  บริษัทไดเนนตลาดสําหรับผูมีรายไดระดับปานกลางข้ึนไปจนถึงระดับคอนขางสูง 

 ป 2551  บริษัทฯมีโครงการบานจัดสรรอยู 8 โครงการเปนโครงการสรางบานเดีย่วขายพรอมท่ีดิน 
ระดับราคาขายแตกตางกันไปตามสถานท่ีต้ัง โครงการที่ขายบานพรอมท่ีดินในราคาคอนขางสูง ต้ังแต         
5 ลานบาทข้ึนไป มี 1 โครงการ คือ โครงการสัมมากรนครอินทร  สวน โครงการที่ขายบานพรอมท่ีดินใน
ระดับราคาปานกลาง คือ  ราคาขายต้ังแต 2 ถึง 4  ลานบาท มี 4 โครงการ คือ โครงการสัมมากรมีนบุรี 1  
โครงการสัมมากรมีนบุรี 2  โครงการสัมมากรนิมิตใหม  และโครงการสัมมากรรังสิต คลอง 7  สวน
โครงการที่เหลืออีก 3 โครงการ คือ โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 2    โครงการสัมมากรราชพฤกษ และ
โครงการสัมมากรรามคําแหง เปนโครงการท่ีขายบานพรอมท่ีดินในระดับราคา 3 - 5 ลานบาท                                 

 โครงสรางรายไดในป 2551 บริษัทฯมีรายไดจากการขายบานและท่ีดนิจํานวน 603.14 ลานบาท       
คิดเปนสัดสวนรอยละ 90.71 ของรายไดรวม และมีรายไดจากการบริการและรายไดอ่ืน จํานวน 61.79 ลาน
บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.28 ของรายไดรวม เทียบกบัป 2550 บริษัทฯมีรายไดจากการขายบานและท่ีดิน
จํานวน 588.68 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 91.02 ของรายไดรวม และมีรายไดจากการบริการและรายไดอ่ืน
จํานวน  58.09   ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.98  ของรายไดรวม 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯในป 2551  บริษัทฯมีรายไดรวมท้ังส้ิน 664.92 ลานบาท  มีกําไรสุทธิ  
70.23 ลานบาท   กําไรสุทธิตอหุน 0.16  บาท มีสินทรัพยรวม 2,345.15  ลานบาท   หนี้สินรวม  653.55  ลาน
บาท และสวนของผูถือหุนรวม 1,691.6 ลานบาท 

 ในป 2551 โครงการบานจัดสรรของบริษัทฯมีผลการตอบรับจากลูกคาคอนขางด ี ดังนั้นแมในป 
2552 จะเกดิภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ตาม บริษัทฯยงัเช่ือม่ันวาธุรกิจบานจดัสรรของบริษัทฯจะสามารถ
กาวหนาฝากระแสความผันผวนตางๆ ไปไดดวยด ี
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สวนท่ี 2 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 
 

 
บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญเลขที่ 195 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 เลขทะเบียนบรษิทั 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   
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2.1 ปจจัยความเสี่ยง 
ในป 2551 เปนปที่เศรษฐกิจของประเทศประสบปญหามากมาย ทั้งปญหาภายในประเทศและปญหาจาก

เศรษฐกิจโลก แตภาวะเศรษฐกิจโดยรวมกย็ังมีอัตราการเติบโตที่ดพีอสมควร แมชวงปลายปวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
ของโลกจะมีผลกระทบทาํใหเศรษฐกิจของประเทศไทยในไตรมาสท่ี 4 มีอัตราการเติบโตที่ติดลบก็ตาม สถานการณ
สําหรับธุรกิจบานจัดสรรมอัีตราการเติบโตโดยรวมท่ีชะลอตัวลง ทั้งน้ีเพราะการแขงขันในธรุกิจมีคอนขางสูงและวัสดุ
กอสรางมีการปรับราคาสูงข้ึน ทําใหตนทนุสินคามีราคาเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีกําลังซ้ือมีแนวโนมออนตัวลง และผูซ้ือ
บางสวนไดชะลอการตัดสินใจออกไป ย่ิงชวงปลายปผลกระทบยิ่งชัดเจนขึ้น สถานการณดังกลาวจึงเปนความเส่ียงสําคัญ
ที่กระทบตอธรุกจิ 

 ในปท่ีผานมาเปนปท่ีภาวะเศรษฐกิจของไทยมีความผันผวนมากที่สุด สาเหตุเกิดจากปญหา Subprime และ
วิกฤตการณทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดกอความเสียหายและขยายไปท่ัวโลก วาณิชธนกจิขนาดใหญ
และธนาคารตางๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและยโุรปไดรับผลกระทบอยางหนัก เกิดปญหาขาดสภาพคลองอยางรุนแรง มี
สถาบันการเงนิหลายแหงอยูในภาวะลมละลาย รัฐบาลของประเทศตางๆ ตองเขาแทรกแซงโดยระดมเงินเขาชวยเหลือ 
แตสถานการณกย็ังลกุลามตอไปยังไมหยดุ ธนาคารไมสามารถปลอยสินเช่ือได ทําใหเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ท่ัวโลก
อยูในในภาวะที่ยากลําบากย่ิงข้ึน และมีแนวโนมท่ีจะตองใชเวลาเยียวยาหลายปกวาจะฟนตัวสูภาวะปกติ สวนประเทศ
ไทยยังดีที่สถาบันการเงินเขมแข็งไมมีปญหาขาดสภาพคลอง แตปญหาสําคัญจะเกิดจากการสงออกที่ลดลง กระทบถึง
การผลิต การเลิกจาง ทําใหการวางงานสูงข้ึน มีผลใหเศรษฐกิจชะลอตวัลง กําลังซ้ือลดลง ธรุกิจอสังหาริมทรัพยจะไดรับ
ผลกระทบท่ีรนุแรงตามไปดวย 

 ในป 2552 ธุรกิจบานจัดสรรของบริษัทฯยังคงมีความเส่ียงคอนขางสูง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ มากมายทั้งดาน
เศรษฐกิจสังคม และการเมืองที่อาจแปรเปลี่ยนไดเสมอ ทั้งอาจมีเหตุมาจากปจจัยจากภายในองคกรและจากปจจยั
ภายนอกที่บรษิัทฯไมสามารถควบคุมได เชน ปญหาการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ปญหาการทองเที่ยวและปญหาการ
สงออกที่ชะลอตัวลงเปนตน แตบรษิัทฯไดมีการวิเคราะหและติดตามความเสี่ยงตางๆ โดยมีมาตรการติดตามดูแลความ
เส่ียงและมาตรการเตือนภยัลวงหนา เพื่อระมัดระวังและลดผลกระทบมิใหมีความรนุแรง ซ่ึงเช่ือวาจะทําใหธุรกจิของ
บริษัทฯสามารถเติบโตอยางยั่งยืนและม่ันคงตอไปในอนาคตได 

 
 
  ความเสี่ยงในการประกอบธรุกิจ  

 ปจจัยความเส่ียงท่ีบรษัิทตองติดตามดูแลเปนพิเศษในป 2552 มีดังตอไปน้ี 

(1) ความเส่ียงเกี่ยวกับการแขงขัน 
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 ธุรกิจจัดสรรบานและที่ดนิเปนธรุกจิท่ีมีการแขงขันกันสูงมาก ในภาวะที่เศรษฐกิจปกติดีจะมีจํานวน
ผูประกอบการเพิ่มขึ้นมากราย ปริมาณการกอสรางบานจะทวจํีานวนขึน้อยางรวดเร็ว ย่ิงธรุกจิบานจัดสรรจําเปนตอง
สรางใหแลวเสร็จเปนการลวงหนา และใชเวลาหลายเดอืน พอเกิดภาวะเศรษฐกจิถดถอยจะเหลือบานในสต็อคจํานวน
มาก ดังนัน้เพ่ือใหขายบานไดผูจัดสรรจําเปนตองลดราคาลง ทําใหการแขงขันย่ิงรุนแรงขึน้ ยอดขายโดยรวมจะลดลง  
ขณะท่ีตนทุนยังสูงอยู กําไรของกิจการจะลดลง  

 ทางแกไข คือ ตองติดตามสถานการณตลาดบานจัดสรรและทิศทางภาวะเศรษฐกจิอยางใกลชิดลดการปลูกสราง
บานลวงหนาจํานวนมากลง ลดคาใชจาย ควบคุมตนทุน เนนการบริการและเพิ่มความพึงพอใจใหแกลูกคา เสริมดวย
การตลาดและสรางความแตกตาง เพื่อรักษายอดขาย ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอกําไรข้ันตนบาง 

 
(2) ความเส่ียงเกี่ยวกบักําลังซ้ือลดลง 

 ความเส่ียงดังกลาว เกิดจากการหดตัวของเศรษฐกิจโลกทําใหมีผลกระทบตอการสงออกอยางมีสาระสําคัญ เม่ือ
การสงออกลดลงจะมีผลกระทบตอเศรษฐกจิของประเทศไทยคอนขางมาก เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจพ่ึงพาการ
สงออกในอัตราท่ีสูง ทําใหเกิดปญหาการวางงานจํานวนมาก ประกอบกับมีปญหารมุเราดานสังคมและการเมือง จึงทําให
ผูบริโภคขาดความเช่ือม่ัน และระมัดระวังเรื่องการใชจายมากข้ึน ทําใหกําลังซ้ือออนตัวลงไปอีก ในการนี้จะมีผลกระทบ
ตอการตัดสินใจซ้ือบานคอนขางมาก 

 ทางแกไข คือ ในเบ้ืองตนรัฐบาลไดออกมาตรการตางๆ เพื่อชวยกระตุนกําลังซ้ือโดยเพ่ิมจํานวนเงนิลดหยอนภาษี
ใหสูงสุดในวงเงิน 400,000 บาท สําหรับผูซ้ือบานในปนี ้มาตรการดังกลาวก็อาจชวยเพิ่มกําลังซ้ือไดบาง ในขณะเดียวกัน
แมในภาวะวิกฤตและมีปญหามากมายดังกลาวก็ยังมีขอดคืีอ อัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารมีอัตราลดลงคอนขางมาก 
ตนทุนคากอสรางบานก็มีแนวโนมลดลงเชนเดียวกนั สําหรับบรษิัทฯกส็ามารถขายบานในราคาที่ตํ่าลงไดและยังให
เง่ือนไขพิเศษกับลูกคาเพ่ิมข้ึนไดอีก ดังนั้นผูซ้ือบานในปนี้ก็จะไดรับผลประโยชนเพิม่ข้ึน หากเศรษฐกิจประเทศไทยเร่ิมดี
ข้ึนในครึ่งหลงัของป สถานการณการเมืองมีความม่ันคงและประชาชนมีความเช่ือม่ันสูงข้ึน คาดวากําลังซ้ือนาจะเพิ่มข้ึน 
ความเส่ียงจะลดลง อยางไรกด็ีบรษิัทฯตองติดตามสถานการณอยางใกลชิด 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551                                                                                      ..บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) 

 
 

(3)  ความเสี่ยงเรื่องการอนุมัติเงินกูแกลกูคารายยอย 

 ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย ธนาคารคอนขางจะเขมงวดกบัการพิจารณาอนุมัติเงินกูของลูกคา เริ่มต้ังแตการ   Pre-
approve กอนทําสัญญา ซ่ึงธนาคารใชเวลายาวนานข้ึน และยังไดวางเงือ่นไขการพิจารณาเขมงวดมากข้ึนดวย จึงถือเปน
ความเส่ียงที่สําคัญเพราะลกูคาอาจไมผานการอนมัุติเงินกูมากข้ึน 

 ทางแกไข คือ บริษัทฯตองช้ีแจงใหลกูคาเขาใจสถานการณ ลูกคาอาจตองใชระยะเวลาผอนชําระยาวนานขึน้ หรอื
บริษัทอาจใชมาตรการทางการตลาดเสรมิดวย  เชน ตกลงกบัธนาคารใหมีระยะผอนปรนในชวงปแรกๆ โดยใหลูกคาผอน
ชําระอัตราดอกเบี้ยศูนยเปอรเซ็นต เปนตน นอกจากน้ันตองคอยติดตามใหธนาคารพจิารณาสถานะของ ลูกคาโดยรวดเร็ว 
อยางไรก็ดเีช่ือวาเม่ือภาวะวิกฤตการทางการเงินคลี่คลายลงในระยะคร่ึงหลังของป การพิจารณาอนุมัติเงินกูรายยอยของ
ธนาคารกจ็ะหมดปญหา 
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2.2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  

 (1)  ประวัติความเปนมา 

  บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ประเภทบานจัดสรรเพ่ือการอยูอาศัยใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สวนใหญเปนบานเดี่ยวพรอมที่ดนิ นโยบายของบริษัท คือการจัดสรรเพื่อขายแกผูมี
รายไดระดับปานกลาง โดยเริ่มโครงการจดัสรรมาต้ังแตป 2517 ในป 2551 บริษัทมีโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ 8 
โครงการดวยกัน และมีเปาหมายท่ีจะเปดตัวปลายป 2552 อีก 1โครงการ 

 (2)  การประกอบธรุกิจ  

(ก) ภาพรวมการประกอบธรุกจิ 

  ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทจะมุงเนนการสรางบานจัดสรรเปนชุมชนขนาดกลางมีจํานวนต้ังแต 200 
หลังคาเรือนข้ึนไปจนถึง 500 หลังคาเรือน ซ่ึงปจจุบันมีอยู 8 โครงการ คือ สัมมากรรงัสิต คลอง 2, สัมมากร รังสิต คลอง 
7, สัมมากรนมิิตใหม, สัมมากรมีนบุรโีครงการ 1, สัมมากรมีนบุรโีครงการ 2, สัมมากรนครอินทร, สัมมากรราชพฤกษ 
และสัมมากรรามคําแหง สวนโครงการใหมจะเปดขายประมาณปลายป 2552 อีก 1 โครงการ 

(ข) นโยบายการดําเนินธรุกจิ  

· บริษัทฯมีนโยบายการดําเนินธรุกจิเพื่อการอยูอาศัยในลกัษณะบานจัดสรรเปนหลัก โดยมีลกูคากลุม     
เปาหมาย คือ ผูมีรายไดระดบัปานกลางทีมี่ความสามารถซ้ือบานและที่ดินในระดับราคา 3 - 5 ลานบาท ข้ึนอยูกบัทําเล 
สถานที่ต้ัง และสภาพแวดลอมของโครงการเปนสําคัญ 

· แตละโครงการมีแบบบานใหลูกคาเลือกไมนอยกวา 4 - 5 แบบ โดยบรษิัทฯจะสรางบานตามความตองการ
ของลูกคา มีท้ังบานที่สรางตามการจอง บานสรางกอนขาย และบานท่ีสรางเสร็จพรอมขาย เพ่ือใหลกูคาไดเลือกสรร
ตามความเหมาะสม และตามความตองการ บานแตละหลังใชเวลาในการกอสรางประมาณ 6 - 10 เดือน  

· บริษัทฯมี นโยบายสรางบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชน จังหวดันนทบรุี และ
ปทุมธานี ในทาํเลท่ีดีมีศกัยภาพ สาธารณูปโภคพรอม การคมนาคมสะดวก เพื่อตอบสนองความตองการท่ีอยูอาศัยของ
ผูบริโภค โดยเฉพาะในป 2552 จะมีการพฒันาโครงการใหมและขยายโครงการเดิม เพื่อใหกิจการของบริษัทฯมีการ
เจรญิเติบโตตอเน่ืองอยางมีคุณภาพ รวมท้ังไดมีการพิจารณาจัดทําโครงการเสริม โดยนําที่ดนิดานหนาโครงการไปให
บริษทัอ่ืนเชาเพ่ือทํา Community Mall เพิ่มข้ึนอีก 1 โครงการซ่ึงถือวาจะเปนประโยชนตอชุมชน และเพิ่มรายไดคาเชา
ใหกับบรษิัทฯอีกดวย  
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· คุณภาพและมาตรฐานของบาน บรษิัทฯถือเปนเรื่องสําคัญท่ีจะตองใหความเอาใจใสดูแลเปนพิเศษ 
นอกเหนือจากการดูแลสภาพแวดลอมโครงการ และงานบริการหลังการขาย เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและผู
อยูอาศัย เพราะความพึงพอใจของลูกคาเดมิของบริษัทฯมีสวนสําคัญอยางมากในการแนะนํา และชักชวนใหเพื่อนฝูง 
ญาติมิตรมาเปนลูกคาใหมของบริษัทฯเพิม่ข้ึน 

·  บริษัทฯมีเปาหมายท่ีจะพัฒนากิจการของบริษัทใหเจริญเติบโตอยางย่ังยนืและม่ันคง โดยใหผลตอบแทน
ในอัตราท่ีเหมาะสมแกผูถือหุน และผูเกี่ยวของทุกฝาย จึงไดมีแผนการพัฒนาองคกร พัฒนาบุคลากร และพัฒนาสินคา
อยางตอเนื่อง โดยเนนคุณภาพสินคาดวยการเพ่ิมประสิทธภิาพการควบคุมและดแูลตรวจสอบกระบวนการผลิต และจะ
ผลิตสินคาท่ีตรงตามความตองการของตลาดโดยมีตนทนุตํ่า เพ่ือสามารถแขงขันกบัผูจัดสรรรายอ่ืนไดเปนอยางดี 

(ค) การพัฒนาองคกร   

  องคกรตองมีการปรับปรุงและพัฒนาตลอดเวลา ตองมีกระบวนการเรียนรูและปรับตัวใหทันยุค ทนัสมัย และทนั
กระแสของการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบและเทคโนโลยี ประการสําคัญตองเปนองคกรท่ีมีเปาหมายชัดเจน พนักงานทุก
คนมีความเขาใจและพรอมปฏิบัติเพ่ือความสําเร็จขององคกร มีการใชกระบวนการพัฒนาในแนวทางของ BALANCE 
SCORECARD เปนหลัก มีการวางเปาหมายและกําหนดทิศทางในการพัฒนา โดยกําหนดคาของ KPIS เพื่อเปน
หลักเกณฑในการวัดประสิทธิภาพและความสําเร็จขององคกรอยางเปนรูปธรรม พรอมกันไปดวย 

 (ง) การพัฒนาบุคลากร  

  ทรัพยากรบุคคลถือเปนปจจัยอันสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จขององคกร บริษัทฯใหความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความสามารถ และมีศักยภาพสูง บุคลากรที่ดถีือเปนทรัพยากรท่ีมีคาของบริษัท เพราะผลงานของ
บุคลากรท่ีมีคุณภาพจะชวยลดความสูญเสีย ลดตนทุนการผลิต ลดคาใชจาย และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันให
สูงข้ึน  

  บริษัทฯมีเปาหมายในการสงเสริมการเรียนรูและสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาเพ่ิมข้ึนโดยการพัฒนาความคิด 
และเพิ่มพนูความเขาใจในธรุกจิใหบุคลากร ทุกคน เพ่ือบุคลากรสามารถกําหนดเปาหมายในการทาํงานใหมีความ
สอดคลองกับกลยุทธ และเปาหมายรวมขององคกรและหนวยงานตางๆ ในองคกรกส็ามารถประเมินศักยภาพของ
บุคลากรแตละคนได 

  การจะมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพจําเปนจะตองมีโครงการฝกอบรมและพฒันาบุคลากรใหมีกระบวนความคิด
ที่กาวหนา ทันยุคทันสมัยอยางตอเน่ืองเหมาะสม เพ่ือใหบุคลากรเปนผูที่มีความรู มีความเขาใจ มีคุณธรรม มี
ความสามารถ รูจักการทํางานเปนทีมและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีของตน ซ่ึงจะเปนปจจยั
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สําคัญในการผลักดนัใหกิจการของบรษิัทมีความเจรญิกาวหนาไดทันกบักระแสของการเปลีย่นแปลงในโลกธรุกจิ และ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในโลกของการแขงขันไดอยางม่ันคงและยัง่ยืนตลอดไป 
 
 
 (3)  โครงสรางรายได  

โครงสรางรายได ของบรษิัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) ประกอบดวยรายไดจากการขายบานและท่ีดนิเปนหลัก 
ซ่ึงในป 2551 มีสัดสวนรอยละ 90.71 ของรายไดรวม นอกจากนัน้ก็มีรายไดจากการบริการ รายไดจากการใหเชา และ
รายไดอื่น โครงสรางรายไดในรอบ 3 ป ที่ผานมามีสัดสวนดังนี ้

โครงสรางรายไดเปรียบเทียบ 3 ป                                                                               (หนวย : ลานบาท) 

ประเภทรายได 2551 2550 2549 

 รายได สัดสวน รายได สัดสวน รายได สัดสวน 
การขายบานและทีด่ิน 603.14 90.71% 588.68 91.02% 565.21 90.58% 
รายไดคาบริการ 29.18 4.39% 24.16 3.73% 23.36 3.74% 
รายไดจากการใหเชา 29.14 4.38% 25.98 4.02% 25.02 4.01% 
รายไดอ่ืน 3.46 0.52% 7.95 1.23% 10.43 1.67% 
รวมรายได 664.92 100%      646.77 100%      624.02 100% 
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2.3  การประกอบธรุกิจของแตละสายผลติภัณฑ 

(1)  ลกัษณะผลติภณัฑหรอืบริการ 

(ก) ลกัษณะผลติภณัฑ  

 (ลักษณะผลติภัณฑไดแยกเปนแตละโครงการและไดแสดงรวมไวในเอกสารประกอบแนบทายหมายเลข 3) 

(ข) ปจจัยท่ีมผีลกระทบตอโอกาสและขอจาํกดัในการประกอบธรุกจิ 

 บริษัทฯ ไดผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ในเร่ืองการบริหารงานกอสราง และการบริหารงานขาย 
ซ่ึงแสดงถึงความมีมาตรฐานในการดําเนินงานและความมีประสิทธิภาพของบุคลากร ในการดําเนินธุรกิจ 

� บานจัดสรรตองมีเงินทุนเพ่ือซ้ือที่ดินขยายโครงการตลอดเวลา ที่ดนิบางทําเลอาจติดขอบัญญัติของ
กรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติผังเมือง ขอบญัญัติเกีย่วกับส่ิงแวดลอม และขอบญัญัติเกี่ยวกับการจัดสรรทีด่ิน บริษทัฯจึง
ตองมีเจาหนาที่เฉพาะทําการศึกษาและติดตามสถานการณอยางใกลชิด เพ่ือปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดและเสียหาย 
จากการปฏิบัติผิดกฎหมายและระเบียบปฏบิัติตางๆ ซ่ึงเปนขอจํากัดในการดําเนนิธรุกิจ  

(2) ตลาดและภาวะการแขงขัน  

(ก) นโยบายและลกัษณะตลาดของผลิตภณัฑ 

นโยบายการตลาดของป 2552   

� บริษัทฯมีโครงการที่อยูระหวางการพัฒนาท้ังส้ิน 8 โครงการ คือ โครงการสัมมากรรามคําแหง       
โครงการสัมมากรมีนบุรี 1 โครงการสัมมากรมีนบุรี 2 โครงการสัมมากรนิมิตใหม โครงการสัมมากรรังสิต คลอง 2  
โครงการสัมมากรรังสิต คลอง 7 โครงการสัมมากรนครอินทรและโครงการสัมมากรราชพฤกษ และกําลังจะเปดตัว
โครงการใหมอีก 1 โครงการประมาณปลายป 2552 

� บริษัทฯมุงพัฒนาโครงการใหมีคุณภาพดี เปนที่พอใจของลูกคา โดยเนนการดูแลทั้งสภาพแวดลอม สังคม 
ชุมชน คุณภาพของงานกอสราง และงานบริการ บานสวนใหญเปนบานเด่ียวระดับราคา 2 - 4 ลานบาท และมีบานเด่ียว
ระดับราคา 4 - 6 ลานบาท ในทําเลที่มีศักยภาพสูง เชน โครงการสัมมากรนครอินทรและโครงการสัมมากรรามคําแหง 

กลยุทธการตลาด 

� บริษัทฯ ยึดม่ันในนโยบายหลัก คือ การผลิตสินคาและบริการท่ีตอบสนองความตองการและความพึงพอใจ
ของลูกคาโดยไมเพียงใหความสําคัญกับคณุภาพงานกอสรางเทาน้ัน แตยังเนนการสรางสังคม การดูแลสภาพแวดลอม
ในโครงการ ความปลอดภยั และความสะดวกสบายของสมาชิกในโครงการดวย 
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� บริษัทฯเนนการเลือกทําเลท่ีมีศักยภาพในการเจริญเติบโตเปนหลักโดยการจัดซ้ือที่ดนิเพ่ือการพัฒนาท่ีติด
ถนนใหญ สามารถเดินทางสะดวก ในปจจุบันแบงออกเปน 3 โซน คือ โซนทิศตะวันออก ไดแก รามคําแหง  มีนบุรี และ
นิมิตใหม โซนทิศเหนือ ไดแก รังสิต-นครนายก โซนทศิตะวันตก ไดแก นครอินทร และราชพฤกษ 

การวางแผนการตลาด 

� บริษัทฯไดจัดใหมีการเก็บขอมูลดานความตองการ และความพึงพอใจของลูกคาอยางตอเนื่องเพื่อนาํมา
วิเคราะหและประมวลผลเพือ่ใชในการวางแผนการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา นอกจากบรษิทัฯจะ
เนนเรื่องการเลือกทําเลเปนสําคัญแลว ยังคํานึงถึงการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ในราคาสมเหตุสมผล และมีการโฆษณา
ประชาสัมพนัธอยางตอเน่ือง รวมถึงการวางแผนจัดการสภาพโครงการและบรรยากาศในโครงการใหรมรืน่สวยงาม 

 

ท่ีตั้ง 

� ในการเลือกทาํเลท่ีต้ังโครงการนัน้บรษิัทฯจะเนนในทําเลท่ีมีศักยภาพสูงมีแนวโนมเจรญิเติบโตในอนาคต 
โดยดูจากเสนทางการขยายตัวดานการคมนาคม  และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ซ่ึงแตละโครงการของสัมมากรมี
จุดเดนที่ทําเลที่ต้ังอยูติดถนนใหญ ทําใหเดินทางไดสะดวก ซ่ึงการเลอืกทําเลท่ีดีนีถ้อืเปนกลยุทธหลักของบรษิทั ซ่ึง
บริษัทฯมีโครงการอยูระหวางพัฒนาท้ังส้ิน 8 โครงการคือ โครงการสัมมากรรามคําแหง โครงการ     สัมมากรมีนบุรี 1 
และ 2 โครงการสัมมากรนิมิตใหม โครงการสัมมากรรังสิต คลอง 2 โครงการสัมมากรรังสิต  คลอง 7 โครงการสัมมากร
นครอินทร และโครงการสัมมากรราชพฤกษ 

สินคาท่ีมีคุณภาพ  

� ดานการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ บรษัิทฯใหความสําคัญดานคุณภาพงานกอสราง คุณภาพงานบรกิาร 
คุณภาพของส่ิงแวดลอมในโครงการรวมถงึความปลอดภยั และคุณภาพของสังคมโดยรวมของโครงการดวย ซ่ึงการ
พัฒนาคุณภาพสังคมในโครงการนั้นบริษัทฯ  ถือวาเปนส่ิงสําคัญเพราะจะเปนรากฐานการอยูรวมกนัอยางมีความสุขของ
ทุกคน 

ราคา  

� บริษัทฯใชกลยุทธการต้ังราคาที่แขงขันไดกับคูแขงในทาํเลเดยีวกัน นอกจากนี้บรษิัทฯยังเนนการบริหาร
ตนทุน ต้ังแตตนทุนทางการเงิน ตนทุนท่ีดนิ ตนทุนการพัฒนาโครงการ และตนทุนการกอสราง ซ่ึงการบริหารตนทุน 
ดังกลาวเปนการบริหารตนทุนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยดึหลักการคือ ผลิตสินคาและบริการท่ีไดมาตรฐานตรง
ตามความตองการของลูกคาในราคาที่เหมาะสม โดยบรษิัทฯเนนการพัฒนาและสรางบานพรอมท่ีดินเพ่ือขายแกผูมี
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รายไดปานกลางในระดับราคา 3-5 ลานบาท ขนาดที่ดิน 50-70 ตารางวา ขนาดบาน 120-200    ตารางเมตร เปนหลัก ซ่ึง
กลยุทธในการต้ังราคาน้ันใชหลักการต้ังราคาใหสมเหตุสมผล ซ่ึงแตละโครงการจะแตกตางกันตามทําเลท่ีต้ัง ขนาดท่ีดิน 
และขนาดบาน 

ชองทางการจาํหนาย 

� บริษัทฯเนนการขายที่สํานกังานขายโครงการเปนหลัก โดยสรางบรรยากาศใหอบอุนประทับใจ มีบาน
ตัวอยางท่ีตกแตงหรูหรา สวยงาม ตามสมัยนิยมเพื่อใหลูกคาสามารถเขาใจรายละเอียดของแบบบาน ชวยการตัดสินใจ
ใหงายขึ้น นอกจากนี้ยังไดออกบูธในงานบาน และคอนโดตามความเหมาะสม เพ่ือนําเสนอโครงการของบริษัทฯใหเปน
ที่รูจกัมากข้ึน 

การโฆษณา และประชาสัมพันธ 

� ดานการโฆษณาประชาสัมพันธน้ัน บริษทัฯเนนการประชาสัมพันธแบบเจาะจงกลุมเปาหมาย โดย
ดําเนินการอยางตอเน่ือง ส่ือหลักท่ีใชคือ ปายโฆษณา ท้ังบิลบอรด และมินิบอรด นอกจากน้ียังมีไดเรกเมล    และสื่อ 
อิเลคทรอนิคตางๆ 

การบรกิาร 

� บริษัทฯใหความสําคัญการใหบริการแกลกูคาอยางมีคุณภาพ โดยมีการวัดความพึงพอใจของลกูคาตอการ
บริการในดานตางๆ และนําขอมูลเหลาน้ันมาปรับปรุงพัฒนา นอกจากนี้ยังมีการอบรมพัฒนาบุคลากรอยางตอเนือ่งให
ตระหนักถึงความสําคัญของลูกคา เขาใจความตองการของลูกคา และใสใจการใหบรกิาร เพื่อใหลกูคาไดรับความพึง
พอใจสูงสุด 

ลกัษณะลูกคากลุมเปาหมาย 

 การจัดแบงลกัษณะของลกูคากลุมเปาหมายแบงออกเปน  2 ประเภทใหญ  คือ 

ก.  กลุมลูกคาเดิม 

หมายถึง กลุมลูกคาที่อาศัยและซ้ือบานในโครงการของสัมมากรอยูแลว ลกูคากลุมนีจ้ะเปนกลุมทีบ่ริษัทฯ
ใหบริการดูแลชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม เพ่ือใหเปนสังคมคุณภาพ ลูกคากลุมนีจ้ะเปนกลุมท่ี แนะนําญาติ พ่ีนอง 
เพ่ือน มาเปนลกูคาใหม หรือขยับขยายซ้ือบานในโครงการของสัมมากรเพิ่มในเวลาตอมา 

ข.  กลุมลูกคาใหม 

หมายถึง กลุมที่ยังไมไดซ้ือบานของสัมมากร ในกลุมนีส้ามารถแบงยอยออกเปน 
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�  กลุมท่ีเคยแวะชมโครงการ จะเปนกลุมท่ีบริษัทฯใหความสําคัญเพราะถือวามีความตองการซ้ือบานจะมีการ
จัดเก็บขอมูลลกูคาเพื่อนํามาวิเคราะหความตองการและนาํเสนอสินคาท่ีตรงตามความตองการของลกูคา บรษิัทฯจะ
ส่ือสารขอมูลใหลูกคาอยางตอเนื่องทั้งทางเอกสารและการติดตอจากพนักงานขาย 

�  กลุมท่ียังไมเคยแวะชมโครงการจะเปนกลุมลกูคาท่ีตองใชกลยุทธการโฆษณาประชาสัมพนัธเพื่อใหเขาถึง
ลูกคาและกระตุนใหเกิดความสนใจ พรอมท้ังเชิญชวนใหแวะเยี่ยมชมโครงการ และบริษัทฯยังนําปจจัยดานอ่ืน มา
พิจารณาเพื่อหากลุมลูกคาเพิม่ข้ึนดวย เชน 

 - ดานทําเลที่อยูอาศัยกลุมลูกคาของสัมมากรสวนใหญอาศัยอยูในรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตร รอบโครงการ
และในกรณีท่ีมีการตัดถนนใหมหลายเสนทาง ซ่ึงทําใหเกิดกลุมเปาหมายในทําเลใหมๆ ท่ีสามารถเดินทางมาถึง
โครงการ และสามารถเดินทางไปทํางานไดสะดวก 

 -  ดานอายุ กลุมเปาหมายหลักของสัมมากรมีอายุในชวง 25-35 ป และชวง 36-45 ป  
  -  ดานสถานะทางสังคม กลุมเปาหมายหลักของสัมมากรจัดอยูในระดับ C-B ซ่ึงสอดคลองกับระดับราคาของ
สินคา คือ สวนใหญประมาณ 3-5 ลานบาท 

 

 

 

(ข) ภาวะการแขงขัน  

 �  สภาพการแขงขันในอตุสาหกรรม  

   ในป 2551 ธุรกิจบานจัดสรรยังมีการแขงขันกันคอนขางสูง ตลาดบานจัดสรรราคาแพงชะลอตัวลงไปบาง แต
บานจัดสรรราคาถูกและบานจัดสรรราคาปานกลางตลาดยังมีความตองการอยู ผูจัดสรรรายใหญหลายรายไดปรับ
แนวทางมาทําตลาดบานจัดสรรราคาปานกลางระดับ 3 - 5 ลานบาทมากข้ึน เพราะเห็นวาตลาดดังกลาว เปนตลาดท่ีมี
ศักยภาพ ยังมีกําลังซ้ือดีอยู โดยเฉพาะเม่ือวัสดุราคาสูงข้ึนและการบรโิภคชะลอตัวลง ผูบริโภคมีกําลังซ้ือลดลง 
ความสามารถในการผอนชําระคาบานตํ่า ตลาดบานระดับราคาปานกลางจึงเปนตลาดท่ีผูประกอบการทุกรายใหความ
สนใจเปนพิเศษ 

   ตลาดบานจัดสรรระดับราคา 3 - 5 ลานบาท ดังกลาว ยังตองแขงขันกับตลาดท่ีอยูอาศัยประเภทอื่น เชน  ทาวน
เฮาส และคอนโดมิเนียมที่อยูในเมืองหรืออยูใกลกับแนวเสนทางรถไฟฟาระบบราง ภาวะการแขงขันของตลาดที่อยู
อาศัยสําหรับผูมีรายไดระดับปานกลางในป 2551 จึงมีความรุนแรง และแยงชิงตลาดกนัอยางมาก สวนในป 2552 
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สถานการณตกตํ่าของเศรษฐกิจโลก ดจูะเปนปจจยัสําคัญ ที่ทําใหธรุกิจหดตัว ตลาดบานจัดสรรจะชะลอตัวลง รฐับาลท่ี
เขามาใหมตองสรางความเช่ือม่ันใหแกนกัลงทุน ผูบริโภค และนักทองเที่ยวรวมทั้งตองเรงการใชจายและเรงโครงการ
ลงทุนภาครฐั เชน โครงการ Mega Projects เปนตน หากทําไดสถานการณของตลาดที่อยูอาศัยกจ็ะกระเต้ืองข้ึนไดใน
ครึ่งหลังของป 

ความพรอมในการแขงขนัของ บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 

   บริษัทฯอยูในแวดวงธรุกิจบานจัดสรรมาแลวเปนเวลานาน มีความรู มีความเขาใจในธรุกจิดังกลาวเปนอยางดี 
ลูกคาจึงใหความเช่ือถือและวางใจในคุณภาพและมาตรฐานบานจัดสรรของบริษัท โดยเฉพาะผูมีรายไดระดับปานกลาง 
นอกจากนี้บรษิัทฯไดเลือกทาํเลซ่ึงเปนทีน่ยิมของตลาด ซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญของการตัดสินใจของลูกคา บานจัดสรร
ของบริษัทฯจึงไดรับการตอบรับดวยดีเสมอ 

   บริษัทฯมีหลักการพฒันาโครงการบานจัดสรรโดยเนนส่ิงแวดลอมความพรอมมูลครบถวนของระบบ  
สาธารณูปโภค การใหบริการและการใสใจในความตองการของลูกคา พรอมกับมีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เชน 
สโมสร สถานออกกําลังกาย รวมทั้งมีการรักษาความสะอาด และการดูแลความปลอดภัย เพื่อใหโครงการบานจัดสรร
ของบริษัทฯมีสวนในการสรางสรรคสังคมที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ซ่ึงจะทําใหผูอยูอาศัยไดรับความพอใจ และมี
ความสุข  

   บริษัทฯมีความม่ันคงและเขมแข็งดานการบริหารตนทุนและดานบริหารการเงนิ เห็นไดจากในชวงเวลาทีผ่าน
มาบริษัทฯสามารถจัดการธรุกจิใหเจรญิกาวหนามาไดทามกลางกระแสวิกฤตทางเศรษฐกิจ และสถานการณการ
เปลี่ยนแปลง และการแขงขนัที่รนุแรง ธรุกิจของของบรษิัทฯ มีกําไรสมํ่าเสมอและมีกําไรสะสมจํานวนมาก ในขณะท่ี
ภาระหนี้สินและเงินกูยืมมีจํานวนนอย ทําใหบริษัทฯมีเสถียรภาพม่ันคงทางการเงนิคอนขางมาก ซ่ึงถือเปนภูมิคุมกันที่
สามารถตานทานตอกระแสความผนัผวนทางเศรษฐกิจและวกิฤตการณตางๆ ไดเปนอยางด ี

   อยางไรก็ตาม บริษัทฯมีจุดออนเรื่องโครงการจัดสรรของบริษัทฯยังมีจํานวนนอยไมแพรกระจายไปท่ัวทุก
พื้นที่เหมือนผูจัดสรรรายใหญ นอกจากน้ันการโฆษณาประชาสัมพนัธยังทําไดไมมากนัก เพราะงบประมาณมีจํากัด แต
บริษัทฯก็ไดแกไข โดยการส่ือสารถึงกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง ผานปายโฆษณา Cut out, Direct mail และ Internet 
รวมทั้งมีการส่ือสารผานลกูคาเดิมใหชักชวนเพ่ือนฝูง ญาติมิตรมาเปนลกูคาของบริษทัเพ่ิมข้ึน ซ่ึงกไ็ดผลในระดบัที่นา
พอใจ แตส่ิงสําคัญนอกจากการโฆษณาประชาสัมพนัธผานชองทางการตลาดตางๆดังกลาว บริษัทฯไดเนนความ
แตกตาง และการสรางบานที่มีคุณภาพทั้งรูปแบบของบาน ประโยชนใชสอย คุณภาพวัสดุและคุณภาพงานกอสราง และ
เนนการใหบรกิารท่ีประทับใจท้ังกอนการขาย  ระหวางการขาย และหลงัการขาย รวมทั้งเนนการควบคุมดูแลใหตนทุน
คากอสรางอยูในระดับท่ีเหมาะสม เพื่อแขงขันไดตามสถานการณและตามภาวะความตองการของตลาด จึงทําให
โครงการบานจัดสรรของบรษิัทฯสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายและเปนที่ยอมรับของตลาดอยูเสมอ 
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   สําหรับธุรกิจบานจัดสรรในป 2552 จะเปนปที่มีปญหากําลังซ้ือหดตัวลงมากในระยะตนป อยางไรกด็ีบริษัทฯ
เช่ือม่ันวาต้ังแตชวงกลางปไปจนถึงปลายป ภาวะตลาดโดยรวมจะดีข้ึน ทั้งน้ีเพราะรฐับาลท่ีเขามาใหมนาจะสรางความ
เช่ือม่ันใหกับผูบริโภคและนักลงทุนทั้งในและตางประเทศไดมากข้ึน รัฐบาลไดดําเนินนโยบายหลายอยางที่นาจะสราง
ความม่ันใจแกประชาชนสวนใหญ โดยมีการเรงการใชจายกระตุนเศรษฐกิจมากข้ึน มีการลดภาษีเพือ่แบงเบาภาระของผู
ซ้ือบานเพิ่มขึ้น ขยายมาตรการลดหยอนภาษีธรุกจิเฉพาะ คาธรรมเนียมโอน และคาจดจํานองออกไปอีก 1 ป นอกจากนี้
ไดเรงโครงการ Mega Projects เพื่อสรางความม่ันใจ และกระตุนใหมีการลงทุนในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน เม่ือเศรษฐกิจ
โดยรวมมีแนวโนมดีข้ึน เศรษฐกิจโลกเริ่มฟนตัว ตลาดบานจัดสรรก็จะดีตามไปดวย คาดวายอดรายไดของบรษิัทฯในป 
2552  จะขยายตัวใกลเคียงกบัป 2551 
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 �  จํานวนคูแขงขัน   

   สําหรับคูแขงของบริษัทฯ สวนใหญเปนบริษัทพฒันาอสังหาริมทรัพยรายใหญ เชน บริษัท แลนดแอนดเฮาส 
จํากัด (มหาชน) ,บริษัท พรอ็พเพอรต้ี เพอรเฟค จํากัด (มหาชน), บริษทั เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) และ บรษิัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และยังมีบรษิัทจดัสรรรายยอยอีกหลายราย 

คูแขงรายสําคญัท่ีมีระดบัราคาขาย กลุมเปาหมาย และท่ีตั้งโครงการอยูในทําเลเดยีวกับโครงการของสัมมากร 

โครงการ/ทําเล ที่ตั้ง โครงการ 
มีนบุรี  นิมิตใหม และรามคําแหง ถนนสุวินทวงศและ ศุภนิมิตร , คาซาลีนา, นลินเรสซิเดนท 
 ถนนรามคาํแหง โรยัลพารควิลล, นิรันดสิร,ิ รุงกิจ, บุญนิมิต, เอกวิน 
   บานราชพฤกษ, พารคเวย  ชาเล, เฟอรเฟคเพลส , 
  รามคําแหง- สุวรรณภูมิ และ เค ซี เนเชอรัล ซิตี้ รามคําแหง 
รังสิต-นครนายก คลอง 1 - 4 ถนนรังสิต - นครนายก ภัสสร 4, สถาพร, มัณฑนารังสิต 2, 
  สินธานี, ดิสคอฟเวอรี่ บาหลีไฮน , 
  ดิสคอฟเวอร่ี บาหลีกา, ลีฟว่ิงนารา,  เมธารมย และ 
  พฤกษลดา รังสติคลอง 2 
รังสิต-นครนายก คลอง 5 - 13 ถนนรังสิต - นครนายก ฟอรเรสโฮม และ พฤกษา วิลเลจ 2 
นครอินทร และราชพฤกษ ถนนนครอินทรและ เพอรเฟค เพลส พระราม 5-ราชพฤกษ 
 ถนนราชพฤกษ มัณฑนา รัตนาธิเบศร, มัณฑนา พระราม 5, เดอะซิตี,้ 
  โนเบิล จีโอ, ธนานนท, สีวลี ,บางกอกบลูเลอวารด 
  กฤษณา และอรณุวดี 
ราชพฤกษ-ทาอิฐ ถนนราชพฤกษ เพอรเฟค เพลส รัตนาธิเบศร-ราชพฤกษ , ธนันธร, สินบด ี
  ประดับดาว 6, ภสัสร 7, ลภาวัน 15, คาซา 
  สราญสิร-ิราชพฤกษ, ชัยพฤกษ แจงวัฒนะ-ราชพฤกษ และ 
  คาซา ราชพฤกษ 2 

 
ศักยภาพในการแขงขนัของบริษัท 

� บริษัทฯไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 แสดงถึงศักยภาพในการดําเนินงานภายใน ซ่ึงสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการแขงขัน และเปนทีย่อมรับของลกูคา 

� บริษัทฯมีการจัดการดานการเงินท่ีเปนระบบ  มีหน้ีเงินกูนอย ทําใหความเส่ียงดานการเงนิและภาระดอกเบ้ีย
จายมีจํากัด สถาบันการเงินใหการสนับสนุนเปนอยางด ี
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� บริษัทฯ มีผลการดําเนนิงานท่ีผานมาอยูในเกณฑดี มีกําไรสะสมอยูมากทําใหมีศักยภาพการทํากําไรสูง และ
สามารถใหผลตอบแทนผูถือหุนไดอยางสม่ําเสมอ 

� บริษัทฯ มีความแข็งแกรงในตรา “สัมมากร” ทําใหไดรับความเช่ือถือไววางใจจากลูกคา 

� บริษัทฯ เนนการใหบริการหลังการขายอยางตอเน่ืองทําใหลูกคาที่ซ้ือแลวเกิดความประทับใจ  มีการบอกตอ
หรือแนะนําเพ่ือน ญาติ พ่ีนองมาซ้ือ นอกจากน้ีลกูคาใหมท่ีแวะเขาไปในโครงการของสัมมากร กจ็ะประทับใจในการเอา
ใจใส  ดแูลสภาพสังคม  ส่ิงแวดลอม และบรรยากาศในโครงการ 

� บริษัทฯไดมีการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของโครงการใหสามารถแขงขันไดดีทั้งในสภาวะการปจจุบันและ
ในอนาคต 

นอกจากนี้ ไดมีการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานขอมูลความตองการของลูกคาอยางตอเน่ือง ทําใหสามารถพัฒนา
สินคา และบรกิารใหตอบสนองความตองการของลูกคาได 

 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) มีประสบการณในการทําธรุกิจบานจดัสรรมากวา 30 ป โดยมีกลุม    
เปาหมายหลักคือ ผูมีรายไดระดับปานกลาง อาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลักในการพฒันา โครงการบาน
จัดสรรของบรษิัทฯจะเนนท่ีสภาพสังคม รวมถึงสภาพแวดลอม ระบบสาธารณูปโภค ส่ิงอํานวยความสะดวก ความ
ปลอดภัยและการบริการหลงัการขาย เพื่อใหเกิดสังคมคุณภาพทาํใหบริษัทเปนที่ยอมรับตลอดมา 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯยังมีจํานวนโครงการคอนขางนอย และการกระจายตัวยังไมครอบคลุมท่ัวทุกทําเลในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล ทําใหบริษัทเปนทีรู่จกัเฉพาะในทําเลท่ีมีโครงการต้ังอยูเทาน้ัน ดังนัน้การโฆษณาประชาสัมพันธ
จะเนนเจาะกลุมเปาหมายแบบเจาะจงในเขตพ้ืนที่ที่มีโครงการต้ังอยู ส่ือหลักท่ีบรษัิทฯใช คือ ปายโฆษณา การออกบูธ 
และไดเรกเมล ซ่ึงบริษัทฯไดมีการพฒันาฐานขอมูลของบริษัท เพ่ือใหทราบถึงความตองการของกลุมเปาหมาย สามารถ
นําเสนอสินคาที่ตรงกับความตองการ ทําใหสามารถบริหารงบประมาณในการโฆษณาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551                                                                                      ..บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) 

 

(3) การจัดหาผลติภณัฑและบรกิาร   
(ก) ลักษณะการจัดใหไดมาซ่ึงผลติภัณฑ 

การผลติและนโยบายการผลติ 

�  บริษัทฯมีนโยบายการสรางที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวระดับราคาปานกลาง เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการที่อยูอาศัยของลูกคา นอกจากนี้บรษิัทฯมีนโยบายในการควบคมุคุณภาพของผูรบัเหมาใหมีการกอสรางบานท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานตามท่ีกาํหนด เชน มีการกําหนดมาตรฐานการกอสรางและวัสดกุอสราง  เอาไว มีหัวหนางาน
ประจําแตละโครงการคอยควบคุมดูแลและมีหนวยงานตรวจสอบรับผิดชอบตรวจตรางานของผูรับเหมา อยางสมํ่าเสมอ 

การจัดหาวตัถุดิบ 

� ในการจดัซ้ือท่ีดินน้ันบรษิัทฯมีนโยบายจัดซ้ือที่ดินโดยพจิารณาจากสภาพแวดลอมและความพรอมของ
ระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานเปนสําคัญ  เชน สามารถเดนิทางไดสะดวก และมีศักยภาพในการที่จะนํามาพัฒนาท้ังใน
ปจจุบันและในอนาคต  ซ่ึงการจัดซ้ือท่ีดนิดังกลาวนั้นบริษัทฯอาจติดตอซ้ือผานนายหนา หรือ ติดตอซ้ือท่ีดินโดยทีมงาน
ของบริษัทฯโดยตรง 

สภาพปญหาเกี่ยวกับวตัถุดบิ 

� สวนวัสดกุอสรางนัน้ สวนใหญใชวัสดภุายในประเทศ บริษัทฯใชวิธเีจรจาซ้ือขายลวงหนาโดยประมาณ
การจํานวนที่ตองใชแตละป และทําขอตกลงกับผูขายไวเพ่ือใหม่ันใจวาจะสามารถจัดวัสดุเขาในกระบวนการกอสรางได
อยางตอเนื่อง และทันเวลา บริษัทฯมีการตกลงซื้อขายวสัดุจากผูจําหนายหลายราย ในขณะนี้มีจํานวนกวา 10 ราย เปน
การปองกันปญหาความเส่ียงเรื่องการพ่ึงพาผูจัดจําหนายนอยราย 

(ข) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

� ในการกอสรางที่อยูอาศัยและการกอสรางสาธารณูปโภคตางๆ ของโครงการอาจมผีลกระทบตอสภาพ
ส่ิงแวดลอม ทีสํ่าคัญ ไดแก ระบบระบายน้ําของโครงการที่ระบายนํ้าเสียจากครวัเรือน เขาสูแหลงนํ้าสาธารณะหาก
ระบบบําบดัไมดีพอก็อาจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  สําหรับบริษัทฯไดมีการจัดทําระบบบําบดันํ้าเสียที่ถกูตองได
มาตรฐานและมีการตรวจสอบซอมบํารุงอุปกรณตางๆ ใหมีสภาพพรอมใชงานไดดีอยูเสมอ ดังน้ันบริษัทฯจึงไมมีปญหา
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมแตอยางใด
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(4) งานท่ียังไมไดสงมอบ  
งานที่ยังไมไดสงมอบประกอบดวย ตนทุนคากอสรางบานและคาพัฒนาที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีมูลคา 

586.69 ลานบาท     

มูลคางานท่ียังไมไดสงมอบเปรียบเทียบ 3 ป 
                      หนวย : ลานบาท 

คากอสรางและพัฒนาท่ีดนิ 2551 2550 2549 

โครงการบางกะป 11.12 14.13 25.46 
โครงการมีนบรุี 1 26.77 20.83 27.01 
โครงการมีนบรุี 2 22.85 17.57 - 
โครงการนิมิตใหม 46.26 49.18 42.04 
โครงการรังสิตคลอง 2 57.25 63.52 82.20 
โครงการรังสิตคลอง 7 160.49 153.52 50.81 
โครงการนครอินทร 86.43 103.85 117.27 
โครงการราชพฤกษ 98.12 112.31 101.67 
โครงการรามคําแหง 77.39 2.24 - 

รวม 586.68 537.15 446.47 
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2.4  การวจิัยและการพัฒนา 

บริษัทฯไดสํารวจความตองการของลูกคาและนําขอมูลดังกลาวมาพัฒนาผลิตภณัฑโดยรวมอยางตอเนื่อง เชน รปูแบบ
ของบาน ประโยชนใชสอย มาตรฐานของวัสดุ มาตรฐานงานกอสราง สภาพแวดลอมโครงการและงานบริการตางๆ ใหมี
คุณภาพดีย่ิงข้ึนเปนการเพิ่มความพึงพอใจใหแกลกูคา ชวยขยายฐานของลูกคาใหกวางข้ึน เพราะภาวะการณปจจุบันมีการ
แขงขันสูง นอกจากความจําเปนตองลดตนทุนสินคาลงเพือ่ความไดเปรยีบในการกําหนดราคาขาย นอกจากน้ียังตองมีการ
พัฒนาสินคาใหตรงตามความตองการของตลาด และความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาซ่ึงเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งอีกดวย 

บริษัทฯไดทําการสํารวจวิจยัในหลายวตัถุประสงคดังนี้  
1. การวิจยัเพื่อศึกษาความตองการของลูกคา ซ่ึงสามารถนําไปใชในการพฒันาแบบบาน การเลือกวัสดแุละพัฒนา

เทคนิคการกอสรางตอไป 
2. การวิจยัเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือบานของลกูคา ทําใหสามารถเขาใจรูปแบบระยะเวลา และปจจัยทีมี่

อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ 
3. การวิจยัเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลกูคาตอสินคาและการบริการ เพือ่นํามาปรับปรุงพัฒนาสินคาและบริการ

ใหมีประสิทธภิาพมากข้ึน 
4. การสํารวจโครงการของคูแขงอยางตอเนือ่ง เพื่อใหทราบถึงรปูแบบของสินคา ราคา และการบริการของคูแขง 

ซ่ึงสามารถนํามาวิเคราะห และปรับปรุงกลยุทธการตลาด 
นอกจากนี้ยังมีการสํารวจ วิเคราะหศักยภาพพื้นที่ทั้งในบริเวณท่ีมีโครงการต้ังอยู และพื้นที่ ท่ีมีศักยภาพการลงทุนใน
อนาคต และไดทําการสํารวจวิจยัความตองการของลูกคากลุมเปาหมายอยางตอเน่ืองทั้งการออกสํารวจ และโดยการ
สอบถามความเห็นจากผูเยีย่มชมโครงการและผูทีต่กลงซ้ือ  เพื่อนําผลการสํารวจวจิยัมาพัฒนารูปแบบของบานและ
ปรับปรุงมาตรฐานสภาพแวดลอมส่ิงอํานวยความสะดวกของโครงการใหไดสินคาออกมาตรงกับความตองการของ
ผูบริโภคมากที่สุด   
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2.5 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธรุกจิ    
(1) ลกัษณะสําคัญของทรัพยสิน ไดแก ทีด่ินคงเหลือของบริษัทฯมีจํานวนเนื้อที่ทั้งหมด 641.86ไร และมูลคาตาม

ราคาตลาด 3,457.9  ลานบาท   
 

ท่ีตั้ง เน้ือท่ี (ไร) ลกัษณะกรรมสิทธ ิ ภาระผกูพัน 

ถนนรามคําแหง  2.78 เปนเจาของ ไมมีภาระผกูพัน 
ถนนรามคําแหง(สุขาภิบาล 3) 48.92 เปนเจาของ ไมมีภาระผกูพัน 
ถนนรามคําแหง (ซอย 32) 14.55 เปนเจาของ ไมมีภาระผกูพัน 
ถนนสามวา (มีนบุรี) 25.69 เปนเจาของ ไมมีภาระผกูพัน 
ถนนนิมิตใหม 24.64 เปนเจาของ ไมมีภาระผกูพัน 
ถนนไมตรีจิต 337.35 เปนเจาของ ไมมีภาระผกูพัน 
ถนนรังสิต นครนายก  คลอง 2 26.26 เปนเจาของ  ไมมีภาระผูกพัน 
ถนนรังสิต นครนายก  คลอง 7 97.51 เปนเจาของ ติดจาํนองมูลคา  161.46  ลานบาท 
ถนนรามคําแหง 15.96 เปนเจาของ ไมมีภาระผกูพัน 
ถนนนครอินทร 18.74 เปนเจาของ ไมมีภาระผกูพัน 
ถนนราชพฤกษ 29.46 เปนเจาของ ติดจาํนองมูลคา 85.76 ลานบาท 
รวมท้ังส้ิน        641.86   
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(2) ราคาประเมินท่ีดินและทรัพยสินมีไวเพ่ือขายและใหเชา  

ราคาขายท่ีดินตอตารางวากบัราคาประเมนิ 

โครงการ 
ราคาขาย. 

(บาท/ตรว.) 
ราคาประเมิน* 

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

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 
40,000 – 45,000 

17,000 –  20,000 
19,000 

10,000 – 13,000 
21,500 –  23,000 
17,000 – 18,500 
32,000 – 35,500 
28,000 – 30,000 

14,000 * 

*ท่ีมาของขอมูลราคาท่ีดินมาจากกรมท่ีดิน ณ 31 ธ.ค. 2551 

หมายเหตุ  *โครงการรามคําแหง ราคาประเมินท่ีดินปรับข้ึนเปน 37,500.- เร่ิม ม.ค.52 
 

(3) นโยบายการลงทุนในบรษิัทยอยและบริษัทรวม 
 บริษัทฯไดรวมทุนกับ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) ต้ังบริษัทรวมทุนเพื่อพัฒนาศูนยการคา
ชุมชนในทําเลท่ีเหมาะสม ข้ันแรกไดพัฒนาท่ีดินของบรษิัทท่ีโครงการรังสิตคลอง 2 ผลประโยชนคือไดรับคาเชาและ
สวนแบงกําไร ซ่ึงจะสรางผลประโยชนตอบแทนระยะยาวใหแกบรษัิทฯ และยังเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกที่ดนิใน
โครงการดวย 
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2.6 โครงการในอนาคต  
(1) ลกัษณะโครงการ 

ในป 2552 บรษัิทฯจะพัฒนางานกอสราง โดยขยายพื้นท่ีตอเนื่องกับโครงการเดิมท่ีเปดอยูแลว 8 โครงการ และ
มีแผนจะเปดโครงการใหมเพ่ิมเติมอีก 1 โครงการ กลุมลูกคาเปาหมายเปนผูมีรายไดระดับปานกลางท่ีสามารถซ้ือบาน
พรอมที่ดนิไดในระดบัราคา 3 - 5 ลานบาท  

ในระยะส้ันบริษัทฯยังเนนดาํเนินงานโครงการจัดสรรบานพรอมทีด่ิน แตในระยะกลางถึงระยะยาว   บริษัทฯ
จะพัฒนาอาคารขนาดใหญ และโครงการท่ีชวยเพิ่มรายไดจากการใหเชาใหสูงข้ึนควบคูกันไปดวย 

  (2) ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ในปท่ีผานมา นอกจากจะมีปญหาเกี่ยวกับความไมมีสเถยีรภาพทางสังคมและการเมือง อันมีผลทําใหกําลังซ้ือ
ชะลอตัวลงไปแลว ประเทศไทยยังไดรับผลกระทบจากวกิฤติการดานการเงินของเศรษฐกิจโลกดวย ผลกระทบดังกลาว
คอนขางรุนแรงและมีผลมากชวงปลายป อยางไรก็ดีสําหรับบริษัทฯเองก็ยังมียอดขายและกําไรเพ่ิมข้ึนและคาดวารายได
ของบริษัทฯจะเติบโตตอเนือ่งได เพราะบริษัทฯมุงเนนขายสินคาท่ีดมีีคุณภาพตามความตองการของตลาด โดยมี
กระบวนการพัฒนาคุณภาพสินคาอยางตอเน่ือง ซ่ึงจะชวยพัฒนากิจการของบรษิัทฯใหเจรญิเติบโตอยางยั่งยืนและ
ม่ันคงตอไป โดยใหผลประโยชนตอบแทนในอัตราท่ีเหมาะสมแกผูถือหุนและผูเกี่ยวของทุกฝาย 

  (3) ปจจัยท่ีทําใหโครงการไมสามารถดําเนินตามแผนได  

บริษัทฯดําเนนิธรุกจิบานจัดสรรมายาวนาน มีความรูและมีความเขาใจในธรุกิจเปนอยางดี ผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯจึงเติบโตและมีกําไรอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ ผลการดําเนินงานสวนใหญไดใกลเคยีงกบัเปาหมายท่ีวางไว 
ยกเวนกรณีมีปจจัยที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรนุแรง เชน ปญหาอัตราดอกเบี้ยปรับตัวข้ึนสูงมาก 
ปญหาสังคม และการเมืองขาดเสถียรภาพ ปญหาวกิฤติการทางการเงิน ปญหา วกิฤติการดานราคานํ้ามัน หรือเกิด
ปญหาเงินเฟอหรือเงินฝดอยางรุนแรง ปญหาตางๆเหลานี้จะมีผลบ่ันทอนความสามารถของผูซ้ือ ทําใหกําลังซ้ือลดลง 
หรือทําใหประชาชนมีการระมัดระวังเรื่องการใชจายมากขึ้น จนอาจเปนเหตุใหบริษัทฯไมสามารถดําเนินงานใหสําเร็จ
ตามแผนหรือตามเปาหมายที่วางไวได 

นอกจากนั้นในปจจุบันน้ีประเทศตางๆทั่วโลกทําการคาขายและติดตอส่ือสารกันใกลชิดมากข้ึน ปญหาที่เกิดในประเทศ
หน่ึงจะมีผลกระทบไปสูประเทศอ่ืนอยางรวดเร็ว สวนจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับความรุนแรง และขนาดของเศรษฐกิจ
ของประเทศนัน้ เชน ปญหา Subprime และวกิฤติการณดานการเงนิของประเทศสหรัฐอเมริกายอมมีผลกระทบไปสู
ประเทศตางๆ ท่ัวโลกเพราะประเทศสหรัฐอเมริกาเปนผูบรโิภครายใหญและเปนตลาดสินคาท่ีสําคัญของทุกประเทศ  
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การที่สหรัฐฯประสบปญหาทางการเงินรุนแรงจะทําใหการคาของโลกชะลอตัวลง ในป 2552 จะเปนปที่เกิดภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย การบรโิภคโดยรวมจะลดลง การสงออกจะหดตัว โดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงพึ่งพาการสงออก
คอนขางมาก และการเติบโตของ GDP มีผลจากการสงออกมากถึงรอยละ 70 เม่ือเศรษฐกิจโลกมีปญหาประเทศไทยกจ็ะ
ขายสินคาไดนอยลง ซ่ึงจะทําใหเศรษฐกิจเติบโตลดลง หรอือาจถึงข้ันติดลบ เม่ือเปนเชนนั้นกจ็ะกระทบถึงการบรโิภค
ภายในประเทศ กระทบถงึตลาดอสังหาริมทรัพย ฉะน้ันถาปญหาของประเทศสหรัฐฯ เกิดการถดถอยรนุแรงและ
ยาวนานข้ึน กอ็าจเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหธุรกจิของบรษิทัฯในป 2552ไมสามารถดําเนินการสําเร็จตามเปาหมายได 
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2.7 ขอพิพาททางกฎหมาย 
“ไมมี” 
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2.8 โครงสรางเงินทุน  
(1) บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 

บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน จํานวน 530 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 530 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ           1  
บาท มีทุนชําระแลวจํานวน 450 ลานบาท  แบงเปนหุนสามัญ 450 ลานหุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  

 
(2) กลุมผูถือหุน 10 รายแรก ณ วนัปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เมือ่วันท่ี 13 มีนาคม 2552 

ลําดับที ่
No. 

ช่ือ 
Name 

จํานวนหุน 
No.of shares 

รอยละ 
% 

1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
H.M. KING BHUMIBOL ADULYADEJ 

197,414,850 43.870 

2 ทานผูหญิงทัศนาวลัย  ศรสงคราม 
THANPUYING TASANAVALAI SORNSONGKRAM  

45,847,050 10.188 

3 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
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 
SRIPAVIDH CO., LTD. 

14,821,500 3.294 

8 นายศิรัตน  ธํารงรัตน 
MR. SIRAT THOMRONGRAT 

11,005,000 2.446 

9 กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
ABERDEEN LONG-TERM EQUITY FUND 

7,996,800 1.777 

10 พลตํารวจเอก เภา สารสิน 
POLICE GENERAL POW SARASIN 

6,330,000 1.407 
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หมายเหต ุ: *ผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถอืหุนที่เปนปจจุบันไดจากเว็บไซตบริษัท www.sammakorn.co.th กอนการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 

(3) ผูถือหุนรายใหญ ท่ีถือหุนรอยละ 10 ขึ้นไป 

ลําดับที ่
No. 

ช่ือ 
Name 

จํานวนหุน 
No. of shares 

รอยละ 
% 

1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
H.M. KING BHUMIBOL ADULYADEJ 

197,414,850 43.870 

2 ทานผูหญิงทัศนาวลัย  ศรสงคราม 
THANPUYING TASANAVALAI SORNSONGKRAM  

45,847,050 10.188 

(4) นโยบายการจายเงินปนผล   

บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลใหกับผูถอืหุนในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิ สําหรบัผลการ
ดําเนินงานป 2551 บริษัทฯมีกําไรสุทธิ 70.23 ลานบาท จะจายเงินปนผลเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 31.5 ลานบาท โดยจายหุน
ละ 0.07 บาท  ในวนัที่ 30 เมษายน 2552  ซ่ึงมีผลทําใหอัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิเทากับรอยละ 44.85  

บริษัทฯคาดวาจะมีการจายเงินปนผลสําหรบัปตอไปตามปกติทุกป 
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2.9 การจัดการ 
(1) โครงสรางการจัดการ  

โครงสรางการจัดการ ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 4 ชุด ไดแก  
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดผลตอบแทน   

1.1 คณะกรรมการบริษัท    1.1 Board of Directors   
. พลเรือเอก หมอมหลวงอัศนี  ปราโมช 

ประธานกรรมการ 
. Admiral Mom Luang Usni  Pramoj  
        Chairman  

. นายพงส  สารสิน 
กรรมการ 

. Mr. Pong  Sarasin 
 Director  

. นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา 
กรรมการอสิระ 

. Mr. Paron Israsena  
Independent Director  

. นายกวี  อังศวานนท 
กรรมการ 

. Mr. Kavi Ansvananda 
Director  

5. นายสมศักดิ์  เขมะรังษี 
กรรมการ 

. Mr. Somsak Kemarangsi    
Director  

. ดร.อภิชัย  จันทรเสน 
กรรมการอสิระ 

. Dr. Abhijai Chandrasen 
Independent  Director  

7. พันตํารวจเอก ชนิภัทร  สารสิน 
กรรมการ 

. Police Colonel Chinnapat Sarasin 
 Director  

8. นายพิพิธ  พิชัยศรทัต 
กรรมการ  

. Mr. Bibit Bijaisoradat 
Director  

9. นายอนุทิพย  ไกรฤกษ 
กรรมการอสิระ 

. Mr. Anuthip  Krairiks 
Independent Director 

10. นายสิทธิชัย  จันทราวด ี
กรรมการอสิระ  

0. Mr. Sitthichai  Chantravadee 
 Independent Director 

11. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา 
กรรมการผูจัดการ  

1. 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 และที่ปรึกษาฝายจดัการ 

. Mr. Somsak Kemarangsi 
Executive Director and Management Consultant 

3. นายพิพิธ พิชัยศรทัต 
กรรมการบริหาร 

. Mr. Bibit Bijaisoradat 
Executive Director  

4. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจดัการ 

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

 
คณะกรรมการตรวจสอบ และ  Audit Committee and 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   Risk Management Committee 

. นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

. Mr. Paron Israsena 
Audit Committee and Risk Management Chairman 

. ดร. อภิชัย จันทรเสน 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

. Dr. Abhijai Chandrasen 
Audit Committee and Risk Management  Member 

. นายสิทธิชัย  จันทราวด*ี 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

. Mr. Sitthichai  Chantravadee 
Audit Committee and Risk Management  Member 

*กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู ความสามารถในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน 
 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และ                        Nomination  and 
กําหนดผลตอบแทน  Remuneration Committee 

.  ดร. อภิชัย  จันทรเสน 
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน 

. Dr. Abhijai Chandrasen 
Nomination and Remuneration Committee  Chairman 

. นายอนุทิพย  ไกรฤกษ 
 กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน 

. Mr. Anuthip  Krairiksh  
Nomination and Remuneration Committee Member 

. พันตํารวจเอก ชนิภัทร  สารสิน 
 กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน 

. Police  Colonel Chinnapat Sarasin 
Nomination and Remuneration Committee Member 
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ตารางสรุปคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 

 
1.3 ฝายจัดการ 1.3 MANAGEMENT OFFICERS 
.นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา 

กรรมการผูจดัการ 
. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya 

 Managing Director 

. นางสาวสมศรี  กมลาพันธุ 
ผูจดัการฝายบัญชีและการเงิน 

. Miss. Somsri  Kamalapun 
 Accounting & Financial Manager 

. นางประภาศรี ลาภเวที 
ผูจดัการฝายงบประมาณและแผนงาน 

. Mrs. Prapasri Larbvetee 
Budgeting & Business Planning Manager     

. นางไขมุก พราหมณีย 
ผูจดัการฝายขายและการตลาด 

. Mrs. Khaimook Prahmanee 
 Sales & Marketing Manager 

. นายธีรฉัตร  ธนะโรจนวิบูล 
 ผูจดัการฝายบรหิารโครงการ 

. Mr.Teerachat  Tanarojviboon 
Project Management  Manager 

. นางสาวศิริวรรณ  สุขไพเราะ 
ผูจดัการฝายตรวจสอบภายใน  และ 

. Miss Siriwan Suhpairor 
Internal Audit Manager & 

รายช่ือ 
 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการยอยชุดตาง ๆ 

คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
และ 

คณะกรรมการบรหิาร 
ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ทรพัยากรบุคคล 
และกําหนด 
ผลตอบแทน 

1. พลเรือเอกหมอมหลวงอัศนี  ปราโมช ประธานกรรมการ    

2. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการอิสระ  ประธาน  
3. นายพงส  สารสนิ กรรมการ    
4. นายกวี  อังศวานนท กรรมการ ประธาน   
5. ดร.อภิชัย  จันทรเสน กรรมการอิสระ  กรรมการ ประธาน 
6. นายอนุทิพย  ไกรฤกษ กรรมการอิสระ   กรรมการ 
7. พนัตํารวจเอก ชนิภัทร  สารสิน กรรมการ   กรรมการ 
8. นายสิทธิชัย  จันทราวด ี กรรมการอิสระ  กรรมการ  
9. นายพพิธิ  พิชัยศรทัต กรรมการ กรรมการ   
10. นายสมศักดิ์  เขมะรังษี กรรมการ กรรมการ/ที่ปรึกษาฝายจัดการ   
11. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการ/กรรมการผูจัดการ   
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เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ Secretary to the Audit Committee 

. นายอมรชัย  อมรเจียรศกัดิ ์
 ผูจดัการฝายพัฒนาระบบงาน 

. Mr. Amornchai Amornchierasak 
System Development  Manager 

. นางยุวดี  นุชถาวร 
ผูจดัการฝายบรหิารท่ัวไป และเลขานุบริษัท 

. Mrs. Yuwadee Nuchtavorn 
Administrative Manager & Secretary Company 

 (2) การกํากับดแูลกจิการ 

 คณะกรรมการบริษัทสัมมากร จํากัด (มหาชน) มีความมุงม่ันที่จะกํากบัดูแลกิจการของบริษัทฯ ใหเปนบรษิัท
ช้ันนําในธรุกจิบานจัดสรรท่ีไดรับความนิยมเช่ือถือจากประชาชน มีการดําเนินธรุกิจดวยการบรหิารจัดการท่ียดึหลัก
ธรรมาภิบาลเปนสําคัญ มีการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพสูง มีการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพดีย่ิงข้ึน มีการบริการ
ที่เกินความคาดหวัง คณะกรรมการบริษัทฯจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกจิการตามหลักบรรษัทภิบาล เพือ่เปน
กลไกการควบคุมและการถวงดุลอํานาจเพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธภิาพและ   โปรงใสตรวจสอบได 
มีคณะกรรมการและผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความเคารพในสิทธิความเทาเทียมกนัของผู
ถือหุนและผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการเสริมสรางความเชื่อม่ันแกนักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรธุรกิจ 
ผูถือหุน ลูกคา และผูมีสวนเกี่ยวของทุกคน โดยมีขอปฏบัิติดังนี ้

1. สิทธิของผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญแกผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยเทาเทียมกนัในการใช
สิทธิดูแลรักษาผลประโยชนของตนเอง ประกอบดวยสิทธิในการเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ 
และออกเสียงลงมติในที่ประชุมผูถือหุน สิทธิรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญ สิทธใินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษทั 
ตลอดจนสิทธใินการไดรับรูขอมูลขาวสารอยางถกูตอง ครบถวน โปรงใส ทันเวลา  

 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนภายใน 4 เดือน นับแตวนัส้ินสุดรอบระยะบญัชีของ
บริษัท ในป 2551 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถอืหุนในวันที่ 3 เมษายน 2551 และไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม 
ขอมูลประกอบการประชุม พรอมความเห็นของกรรมการตามวาระตางๆ ถึงผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน  เพ่ือ
เปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลดังกลาวไดอยางละเอยีด  และมีการอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนในการ
มารวมประชุมผูถือหุน จัดเตรียมสถานทีแ่ละหองประชมุที่เขาถึงไดสะดวก มีขนาดเหมาะสมในการรับรองผูเขาประชุม 
และในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถมารวมประชุมดวยตนเองก็สามารถมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขาประชุมและลงมติแทนได 
โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการผูเขารวมประชุม ซ่ึงกรรมการได ช้ีแจง และตอบขอ
ซักถามของผูถอืหุนอยางทั่วถึงและมีการบันทึกการประชุมไวถูกตองครบถวน 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551                                                                                      ..บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) 

 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 บริษัทฯไดจัดประชุมโดยมข้ัีนตอนการประชุมเปนไปตาม
หลักเกณฑของตลาดหลกัทรัพย  มีกรรมการเขารวมประชุมทั้งส้ิน 10 คน กรรมการ 1 คน ที่ติดภารกิจไมไดเขารวม
ประชุม แตไดรวมพิจารณาขอมูลตางๆและแสดงความคิดเห็นจากวาระการประชุมท่ีไดจัดสงไปใหกอนหนาแลว  
นอกจากนี้ ในการประชุมผูถอืหุนทุกครั้งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจัดการ           
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน รวมถึงผูสอบบัญชีของบรษิัทไดเขารวมช้ีแจงตอบขอซักถามของผูถอืหุนดวย โดย
ประธานที่ประชุมไดจัดสรรเวลาใหอยางเหมาะสมและสงเสริมใหผูถอืหุนมีโอกาสเทาเทียมกนั ในการแสดงความเห็น 
ขอเสนอแนะ และต้ังคําถามตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องท่ีเสนอ โดยไดบนัทกึประเด็นซักถาม
และขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมที่มีการจดัทําอยางถูกตอง ครบถวน เสร็จสมบูรณในเวลาที่เหมาะสม 
และมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมผูถือหุนที่ดี สามารถตรวจสอบและอางอิงได 

 คณะกรรมการของบริษัทฯไดจัดทํารายงานของคณะกรรมการไวในรายงานประจําปเสนอตอผูถอืหุนโดย
อธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทควบคูไปกับรายงานทางการเงินโดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรือ่ง
สําคัญๆ ตามขอแนะนําของตลาดหลกัทรัพยฯ  

2. ความเทาเทียมกันของผูถือหุน 

 ในการประชุมผูถือหุนทกุครัง้ บริษัทฯไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารขอมูลประกอบการประชุมที่มี
รายละเอียดครบถวน เพียงพอ ใหแกผูถือหุนทุกราย ลวงหนากอนวันประชุมเกินกวาระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  เพื่อ
เปดโอกาสใหผูถือหุนมีโอกาสศึกษาขอมูลดังกลาวไดอยางละเอียด ในกรณีทีผู่ถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวย
ตนเองก็สามารถมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมและลงมติแทนไดและบริษัทฯไดเสนอช่ือกรรมการอิสระเปนผูรับ
มอบฉันทะ รปูแบบหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯสามารถสนองตอบความตองการของผูถือหุนในการกําหนดทิศ
ทางการลงคะแนนไดเปนอยางด ี

 เพื่อความเทาเทียมกันของผูถือหุน บรษัิทฯไดเผยแพรขอมูลบนเว็บไซตบริษัทฯใหผูถือหุนทราบถึงสิทธแิละ
วิธกีารเสนอเพิ่มวาระและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลฯ รวมทั้งการกําหนดระยะเวลาส้ินสุดการเสนอเพิ่มวาระและเสนอชือ่บุคคล เพ่ือใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาไดวาจะบรรจุหรือไมบรรจุเปนวาระในหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไมเคยเสนอเพ่ิมวาระ
การประชุมโดยไมแจงใหผูถอืหุนทราบลวงหนา  และในวาระท่ีเลือกต้ังกรรมการบรษิัท ไดมีการลงมติเลือกกรรมการ
เปนรายบุคคล และในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ผูถือหุนหลายรายไดมอบอํานาจใหกรรมการอิสระ ที่
บริษัทฯเสนอเปนผูมีอํานาจใหออกเสียงแทนดวย 
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 ในเรื่องปองกนัความขัดแยงทางผลประโยชน บรษัิทฯไดกําหนดนโยบายและวธิีดูแลไมใหผูบริหารและผู
ที่เกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ดังนี้ 

 � หามไมใหผูบริหารหรือหนวยงานท่ีไดรับทราบขอมูลภายใน เปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอก    
หรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ และตองไมซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินเผยแพร
ตอสาธารณชนในระหวางปที่ผานมา  กรรมการและผูบรหิารไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครดั ไมปรากฏวามีการ
ซ้ือขายหุนในชวงที่หามเลยและคณะกรรมการไดพิจารณารายการท่ีอาจมีความความขัดแยงทางผลประโยชนอยาง
รอบครอบทุกครั้ง ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และไดเปดเผยรายละเอียดไวในรายงานประจําป และแบบ 
56-1 

 � กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลกัทรพัย ตาม มาตรา 59 แหงพระราชบญัญติัหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535
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3. บทบาทผูมีสวนไดเสีย 

 บริษัทฯตระหนักดวีา แรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียทกุกลุมทั้งลกูคา บริษัทคูคา เจาหนี้ เจาหนาที่ภาครฐั
และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ คูแขง ผูถือหุน ตลอดจนผูบริหารและพนักงาน มีสวนชวยสรางความสามารถในการ
แขงขัน สรางกําไร และสรางความสําเรจ็ในระยะยาวใหกับบรษัิทฯ   ดงันั้น การใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนได
เสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน และผูมีสวนไดเสียภายนอก   บรษิัทฯกําหนดเปนนโยบายไวในคูมือ
จรรยาบรรณและแจกใหแกพนักงานทกุคนเพื่อปฏิบัติ ตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกีย่วของ  
เพ่ือใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรบัการดูแลอยางดี  ซ่ึงในปทีผ่านมา บริษัทฯไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องที่
เกี่ยวกับคูแขงทางการคา 

 นอกจากน้ี บรษิัทฯยังเนนใหพนักงานทกุคนรวมมือรวมใจกันรักษาผลประโยชนของบริษัท  ทํางานเปนทีม
มีเปาหมายรวมกัน  ลดความสูญเปลา และดอยประสิทธิภาพ พบเห็นส่ิงใดท่ีไมควรใหแจงบริษัทฯทางจดหมาย 
โทรศัพท อีเมล  หรือเว็บไซต รับขอรองเรยีน www.sammakorn.co.th/whistleblower.php หรือแจงตอกรรมการอิสระ ในลกัษณะ
ของ Whistle Blower เพ่ือใหกรรมการอิสระเปนผูพิจารณาดําเนินการ  เปนผลใหบรษัิทฯดําเนินธรุกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใส และมีจรรยาบรรณ เปนการสรางความสามารถในการแขงขันและสรางผลกําไรอีก
ทางหนึ่ง 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหมีการเปดเผยขอมูลและขาวสารของบริษัท แกนักลงทุนอยางถกูตอง 
ครบถวน โปรงใส และทันเวลา  เพื่อใหนักลงทุนและผูทีเ่กี่ยวของไดใชประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยจัดใหมี
ผูบริหารและเจาหนาที่รับผดิชอบงานเกีย่วกับผูลงทนุสัมพันธเปนตัวแทนในการใหขอมูล และส่ือสารกับผูลงทุน และ
นักวเิคราะหหลักทรัพยทั่วไป ใหมีความชัดเจนและโปรงใส ตลอดจนมีการเผยแพรขอมูลขาวสารโดยผานส่ือมวลชน
เปนครั้งคราวดวย ไดมีการเปดเผยสารสนเทศและรายงานขอมูลทางการเงินอยางครบถวน ถกูตอง และภายใน
กําหนดเวลาทีก่ฎหมายกําหนด ผูลงทุนสามารถติดตอท่ี หมายเลขโทรศัพท 0 2 255 5740 ตอ 23 หรือ e-mail address: 
karnjanarat.l@sammakorn.co.th 

งบการเงนิของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปและเวบ็ไซตของบรษัิทฯ 
www.sammakorn.co.th  จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  โดยเลือกใชนโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทํา รวมท้ังมีการเปดเผย
ขอมูลสําคัญอยางเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเปนประโยชนตอผูถอืหุนและผูลงทุนทั่วไป ทีจ่ะได
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รับทราบขอมูลที่แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่ครบถวนเปนจริงและสมเหตุสมผล  ซ่ึงคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินปรากฏอยูในรายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน ในรายงาน    ประจําป 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษทัไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการที่มีความเปนอิสระ 
และไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลเกีย่วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกับเรื่องน้ี ตามท่ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงาน
ประจําปแลว  คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และ
สามารถสรางความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่              31 ธันวาคม 
2551 

5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกมาจากผูที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณกวางขวางในสาขาตางๆ โดย
กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทใหมีจํานวนทีเ่หมาะสมและมีความสมดุลกํากับดูแลธรุกจิตางๆของ
บริษัทฯ คือ ไมนอยกวา 5 คน และไมเกิน 12 คน ซ่ึงในปจจุบันบริษัทฯมีกรรมการท้ังหมด จํานวน 11 คน ประกอบดวย
กรรมการอิสระ 4 คน เปนไปตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. และเพื่อใหมีการถวงดลุระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหารกับ
กรรมการที่เปนผูบริหาร บรษัิทมีกรรมการท่ีไมเปนผูบรหิาร 7 คน กรรมการบริหาร 4 คน องคประกอบของ
คณะกรรมการบริษัทจึงนับวามีความเหมาะสมท่ีจะทําใหคณะกรรมการสามารถปฏบิัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธภิาพ  

บริษัทฯไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเทากบัขอกําหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรพัยฯ
ในเรื่องการถือหุนในบรษิัท  คือ ตองถือหุนในบริษัทไมเกนิรอยละ 1  ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และ
ไมไดบริหารจดัการบรษิัทฯ หรือบริษัทยอยของบรษัิทฯ เปนอิสระตอการบริหารจัดการจากผูถือหุนใหญ และไมมี
ธุรกิจกับบรษิทัฯ ซ่ึงอาจทําใหผลประโยชนของบริษัทฯ และ/หรือ ผลประโยชนของผูถือหุนตองลดลง  โดยบริษทัฯได
กําหนดคุณสมบัติไวดังน้ี 

 1. ถือหุนไมเกนิรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในบริษัท ซ่ึงรวมถึงหุนท่ีถือโดยบุคคลท่ี
เกี่ยวของ ของหุนท่ีออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทยอย บรษิัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ในกรณีที่เปนกรรมการใน
คณะกรรมการตรวจสอบการถือหุนดังกลาวจะจํากดัไมใหเกินรอยละ 0.5 

 2. ตองไมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจดัการวนัตอวนั หรอืเปนพนักงาน/ลกูจาง/ท่ีปรกึษาที่ไดรับ
เงินเดือนประจํา/ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บรษิัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บรษัิทยอยลําดบัเดียวกัน หรือ         นิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง  ในเวลา 2 ป กอนไดรับการแตงต้ัง 
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 3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะทีเ่ปนบิดามารดา คูสมรส        พี่
นอง และบุตร  รวมท้ังคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบคุคลทีจ่ะไดรับการ
เสนอช่ือเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรอืบรษิัทยอย 
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 4. ไมมีความสัมพันธทางธรุกจิกับบรษิัท นิติบุคคล หรือบคุคลที่ถือวาเขาขายไมอิสระตามขอกําหนด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ท้ัง
ความสัมพันธในลกัษณะของการใหบริการวิชาชีพ และความสัมพันธทางการคา/ทางธรุกิจทุกประเภท ตามขอกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย เรื่องการทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกัน ยกเวนมีเหตุจําเปนและสมควรซ่ึงมิไดเกิดข้ึนอยางสมํ่าเสมอและ
ตอเนื่อง ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนและมติที่ไดตองเปนมติเปนเอกฉันท 

 5. ไมเปนกรรมการทีร่ับการแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการบริษทั ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูถอืหุน
ซ่ึงเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท ยกเวนไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการ
ดําเนินกิจการของบริษัท บรษัิทใหญ บริษทัยอย บริษัทรวม บริษทัยอยลําดบัเดยีวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขัดแยง 
โดยมีการตัดสินในรูปแบบองคคณะ 

 6. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษัท 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บรษิัทยอยลําดับเดยีวกัน หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขัดแยง 

 7. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บรษิัทยอย บรษัิทรวม และบริษัทยอยลําดับเดยีวกนั 

 8. สามารถปฏิบติัหนาท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทไดโดยอิสระ ไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้ง
ผูเกีย่วของหรอืญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

 บริษัทฯไดกําหนดใหประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ ตองไมเปนบุคคลคนเดียวกัน เพื่อแบงแยก
บทบาทหนาที่ใหชัดเจน และเพื่อใหมีความสมดุลในอํานาจการดําเนินงานระหวางผูนําฝายนโยบาย และผูนําฝาย
บริหาร  ปจจุบนัประธานกรรมการบริษัทเปนตัวแทนของผูถือหุนใหญลาํดับที่ 1 และลาํดับที่ 3 ที่แสดงไวในโครงสราง
การถือหุน เปนผูนําของคณะกรรมการในฐานะผูนําฝายนโยบาย ปฏิบติัหนาที่ในฐานะประธานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและในฐานะประธานการประชุมผูถอืหุน  ดานบรหิารมีคณะกรรมการบริหารเปนผูรับผิดชอบ
กํากับดแูลโดยตรง มีหนาที่ในการวางกรอบนโยบายและกํากับดแูลการบริหารงานประจํา โดยกําหนดขอบเขตหนาท่ี
ของฝายบริหารในแตละระดบัช้ันไวชัดเจนสามารถตรวจสอบไดงาย นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารยังไดรับ
มอบหมายใหเปนคณะกรรมการกํากับดแูลกิจการ ทําหนาที่กําหนดแนวปฏิบัติ และปรับปรุงการกํากับดูแลกจิการของ
บริษัทใหสอดคลองตามแนวทางของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย
และตลาดหลกัทรัพย (ก.ล.ต.) และมาตรฐานสากล 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประชุมโดยปกติอยางนอยปละ 4 ครั้ง โดยจะกําหนดวนัประชุมไว
ลวงหนาตลอดปอยางชัดเจน แจงวาระการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน รวมท้ังมีการสงรายละเอียดประกอบวาระ
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การประชุมใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาและพิจารณาลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน การพจิารณาวาระ
ตางๆ ประธานกรรมการเปนผูดแูลใหใชเวลาในการประชุมอยางเหมาะสมและเปดโอกาสใหกรรมการมีการแสดง
ความเห็นอยางอิสระ นอกจากนี้อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน  

 ในป 2551 มีการประชุมคณะกรรมการบรษัิทรวม 4 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดยอยตามความ
จําเปน โดยกรรมการบริษัทสามารถติดตอส่ือสารกับฝายบริหารทกุคนโดยตรงเพื่อซักถาม ปรึกษาหารือ และให
ความเห็นในเรือ่งท่ีเปนนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหฝายบริหารไดดําเนินการแตละเรื่องใหถูกตอง
ครบถวน ทนัเวลา เปนประโยชนกับธรุกจิบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทไดมีการแตงต้ังเลขานุการบรษิัท ซ่ึงทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎระเบยีบตางๆที่
คณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบัติ ตลอดจนดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏบิัติ
ตามมติคณะกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการชุดยอย 

 บริษัทกําหนดใหมีคณะกรรมการชุดยอยเฉพาะเรื่องข้ึนเพ่ือรับผิดชอบในการกํากับดแูลและกลั่นกรองงานท่ี
ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานแทนคณะกรรมการบรษิัท ไดแก คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ตามวาระของการครองตําแหนงกรรมการบริษทัและเมื่อครบกาํหนด
ออกตามวาระแลว อาจไดรบัการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตอไปได 

 การประชุมคณะกรรมการชุดยอยเปนไปตามภาระหนาท่ีความรับผิดชอบและตามความจําเปน เพ่ือใหงาน
ลุลวงตามเปาหมาย  และใหรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท 

 1. คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารกาํหนดใหมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง กําหนดวันประชุมไวลวงหนาตลอดป
อยางชัดเจน โดยทําหนาท่ีกลั่นกรองนโยบาย กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงาน รวมทั้งกํากบัดูแลและบรหิาร
จัดการตางๆ เพื่อใหม่ันใจวาธุรกิจของบริษทัมีการเติบโตอยางม่ันคงสอดคลองกับสภาพเศรษฐกจิและการแขงขัน 
พิจารณากําหนดแผนธรุกิจ งบประมาณ และอํานาจบริหารตางๆ รวมถงึตรวจสอบติดตามการดําเนินนโยบาย และ
แนวทางการบริหารงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการดําเนินงานและพิจารณากลัน่กรองโครงการลงทุน
ขนาดใหญของบริษัท รวมทัง้ดําเนินการอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน ซ่ึงในป 2551 มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารรวม 12 ครั้ง 
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 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่วางหลกัเกณฑการกํากับดูแลกจิการที่ดี  สอบทานกระบวนการจัดทํา
รายงานฐานะการเงิน และกํากับการดําเนนิงานของบรษิัทใหถูกตองตามนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนการปฏบิัติ
ตามกฎหมาย และขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล สงเสริมใหพัฒนาระบบรายงานทางการเงินใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากลและขอกําหนดของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  เพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือ โปรงใส และ
ตรวจสอบได โดยแตงต้ังใหกรรมการ 1 คน คือ นายสิทธิชัย จันทราวดี เปนกรรมการท่ีมีความรูและประสบการณเพยีง
พอท่ีจะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบยังทําหนาที่ในการสอบทานให
บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที่ได มาตรฐานและมีการประเมินระบบบริหารความ
เส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ รดักุม เหมาะสม ทันสมัย และมีการจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวใน
รายงานประจําปของบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีและการแสดงความคิดเห็นตางๆ โดยให
หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและใหมีสิทธิในการพิจารณาแตงต้ัง 
โยกยาย ถอดถอนผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน พิจารณาอนุมัติงบประมาณและกําลงัคนของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน และมีสิทธิจางที่ปรกึษาแนะนําทางวิชาชีพซ่ึงเปนบุคคลภายนอกได นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีในการพจิารณาผลการ
ปฏิบัติงานและประสิทธภิาพของผูสอบบัญชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบในการเสนอตอทีป่ระชุมผู
ถือหุนใหเปลีย่นแปลงผูสอบบัญชี โดยแตงต้ังผูสอบบัญชีแหง บริษทั สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากดั เปนผูสอบ
บัญชีของบรษิทัในป 2551 เปนปที่ 3 โดยกําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีและคาสอบทานงบการเงนิ เปนจํานวน 
680,000 บาท (ในป2550 คาตอบแทนในการสอบบัญชีและคาสอบทานงบการเงิน เปนจํานวน 650,000 บาท)  

 3. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน 

 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน ทําหนาที่พิจารณาสรรหาผูที่มีความรู ความสามารถ 
เหมาะสมท่ีจะไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท ฝายจัดการ และท่ีปรึกษาของบริษัท ทดแทนผูที่พนจากตาํแหนง  
รวมทั้งพิจารณาทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษทัและมีหนาทีศึ่กษา พิจารณาและ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมของการเปลีย่นแปลงในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร 
โดยพิจารณาผลสรุปขอมูลคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยที่ศูนยพัฒนาการกํากบัดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบยีน ตลาดหลักทรัพย ไดจัดทําข้ึน เปรียบเทียบคาตอบแทนของบริษัทอืน่ตามขนาดของทุนจด
ทะเบียน กําไรสุทธิ กับคาตอบแทนกรรมการท่ีไดรับอยู เพื่อเสนอเปนนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ 
และผูบริหารใหมีความเหมาะสมตามหนาที่ความรับผิดชอบและเปนธรรม  คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯไดกําหนด
ผลตอบแทนในป 2551 เพิ่มข้ึน และไดเปดเผยขอมูลดังกลาวไวในรายงานประจําป   
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 การอนมัุติคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร กาํหนดไวดังนี้  

 1. ผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการ ซ่ึงไดพิจารณาจากหนาท่ีและความรับผิดชอบ ตาม
นโยบายของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน 

2. คณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของผูบริหาร โดยพิจารณาจากหนาทีค่วามรับผิดชอบ ผล
การปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน 

 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนาที่กาํหนดนโยบายและหลักเกณฑในการบริหารความเส่ียงตามหลัก
สากลและการประเมินความเส่ียงของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย     กําหนดมาตรการปองกนัและสัญญาณเตอืน
ภัย  เพ่ือจัดการความเส่ียงอยางเหมาะสม  มีการกํากับดแูลใหทุกหนวยงานปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ  

 ในป 2551 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงไดกําหนดใหจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียงเปนประจําทุก
ไตรมาส มีการสอบทานการบริหารความเส่ียงเปนประจํา ที่สําคัญ ไดแก ความเส่ียงจากการขายและการโอนไมไดตาม
เปาหมาย ความเส่ียงจากคุณภาพงานกอสราง บุคลากรขาดประสิทธภิาพและความเส่ียงจากภาระดอกเบี้ยเงนิกูยืมที่
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจากการตรวจสอบบริหารความเส่ียงดังกลาวท่ีผานมาเห็นวา อยูในระดับท่ียอมรับได 
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การเขาประชมุของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ป 2551 

รายชื่อ 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชดุยอย 

วาระการดาํรง
ตําแหนง 

การเขาประชุม/ 
การประชุมทั้งหมด 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และ
คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ทรพัยากรบุคคลและ
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 3/4    
4. ดร.อภิชัย  จันทรเสน เม.ย.51-เม.ย.54 4/4  4/4 1/1 
5. พนัตํารวจเอก ชนิภัทร  สารสนิ เม.ย.51-เม.ย.54 4/4   0/1 
6.      นายสิทธิชยั  จันทราวดี  เม.ย.51-เม.ย.54 4/4  4/4  
7.      นายอนุทิพย  ไกรฤกษ  เม.ย.51-เม.ย.54 4/4   1/1 
8. นายกวี  อังศวานนท * เม.ย.49-เม.ย.52 4/4 12/12   
9. นายพพิธิ  พิชัยศรทัต * เม.ย.49-เม.ย.52 3/4 12/12   
10. นายสมศักดิ์  เขมะรังษี * เม.ย.50-เม.ย.53 4/4 12/12   
11. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา * เม.ย.50-เม.ย.53 4/4 12/12   

* กรรมการผูมีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัท 

การบริหารความเส่ียง  

  บริษัทฯตระหนักถึงความสําคัญในการบรหิารจัดการความเส่ียง และการควบคุมความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทําหนาที่กํากับดแูลการดําเนินการบริหารความเส่ียงใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และครอบคลมุทุกกระบวนการทางธรุกจิของบริษัทฯ และทบทวนการบริหารความเส่ียงใหอยูในระดับที่
เหมาะสม รวมทั้งใหขอเสนอแนะ วิธีปฏิบติัที่เปนมาตรฐานกําหนด กลยุทธ  และการวัดความเส่ียงโดยรวม เพื่อใหการ
บรหิารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน โดยกําหนดข้ันตอนและกระบวนการจัดการบริหารความ
เส่ียง และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม เพือ่ใหการบริหารความเส่ียงเปนไปอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
และเปนผูประสานงานติดตาม กํากับดแูล และ ติดตามผลในเรื่องการบรหิารความเส่ียงของแตละหนวยงาน รวมถึงให
คําแนะนําและคําเตือนไปยังหนวยงานตาง  ๆ ในเรื่องของความเส่ียงและวิธีการจัดการ ตลอดจนพฒันาตัวช้ีวัดความ
เส่ียง  เพื่อชวยในการวิเคราะห และจัดทํารายงานความเส่ียงเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯดวย 
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การจัดการดานส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายแนวแนที่จะดําเนินธรุกจิดวยความรับผดิชอบตอสังคมมีสวนรวมเพื่อประโยชน
ของผูเกีย่วของทุกฝาย โดยเฉพาะการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม ซ่ึงถือเปนส่ิงสําคัญท่ีจะชวยเสริมสรางใหบริษัทฯเติบโต
อยางมีคุณภาพ ดังปรัชญาในการดําเนินธรุกจิขอหน่ึงที่วา “เราไมเพียงสรางบาน แตเราสรางสังคม” โดยบรษิัทฯรวมกับ
หนวยราชการท่ีเกี่ยวของไดสงเสริมและสนับสนุนการจดักิจกรรมเพื่อการพัฒนาปรบัปรุงสภาพแวดลอมหมูบานใน
โครงการของบริษัทใหเปนชุมชนท่ีนาอยูอาศัย บรรยากาศดี และมีความปลอดภัย  

 ในดานความปลอดภัย บริษัทฯมีแนวปฏบัิติเรื่องความปลอดภัยในการทาํงานแบบยั่งยืน โดยจัดต้ัง
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อดแูลและจัดการดานความปลอดภัย อา
ชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ทั้งในสวนของลูกจาง นายจาง และผูเกีย่วของทุกคน 
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(3) คาตอบแทนของกรรมการ และผูบริหาร 

(ก) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
คาตอบแทนสําหรับกรรมการของบรษิัทฯและฝายจัดการ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังนี้   

     หนวย : บาท 

 
คาตอบแทนอืน่ๆ          “ไมมี” 

 
(4) บุคลากร  

 (ก) จํานวนบคุลากร 
จํานวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวนทั้งส้ิน 151 คน  

� 
 ผลต

อบแทน
พนกังาน

ประจําป 

คาตอบแทนของ 
จํานวน 
(คน) 

คาตอบแทน 
คาตอบแทนรวม ลักษณะคาตอบแทน 

ประธาน กรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท 11 276,000/คน/ป 180,000/คน/ป 2,076,000  คาตอบแทนรายเดือน 
คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3 192,000/คน/ป 168,000/คน/ป 528,000 คาตอบแทนรายเดือน 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกําหนดผลตอบแทน 

3 16,000/คน/ครั้ง 14,000/คน/ครั้ง 30,000 เบี้ยประชุม 

ฝายบริหาร 5 - - 5,095,167  เงินเดือนและโบนัส 
ฝายจดัการ 7 - -     5,745,385 เงินเดือนและโบนัส 

จํานวนพนักงานสายงานหลกั/ฝายบริหารงานกอสราง จํานวนพนักงาน (คน) 
ฝายบริหาร 5 คน 
ฝายบัญชีและการเงิน 9 คน 
ฝายขายและการตลาด                                     12 คน 
ฝายงบประมาณและแผนงาน                                     3 คน 
ฝายบริหารทัว่ไป                                                       16 คน 
ฝายตรวจสอบภายใน                       6 คน 
ฝายพัฒนาระบบงาน                                  4 คน 
ฝายบริหารโครงการ 96 คน 

รวม 151 คน 
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 ประเภทคาตอบแทน (บาท) ป 2551 ป 2550 ป 2549 

เงินเดือน / ลวงเวลา 36,837,218 36,450,474 37,435,123 
โบนัส 4,990,638 2,938,310 2,452,595 

ผลตอบแทนรวม 41,827,856 39,388,784 39,887,718 

  � ลกัษณะผลตอบแทนท่ีใหกับพนักงาน 
1. คาจางและเงินเดือน 
2. สวัสดิการตางๆ ตามกฎหมาย 
3. เงินรางวลัประจําป (พิจารณาตามความเหมาะสมและสภาพเศรษฐกิจ) 
4. เงินบําเหน็จ (พนักงานปฏิบติังานไมนอยกวา 10 ปและออกจากงานโดยไมมีความผิดรายแรง) 
5. เงินทดแทนตางๆ เชน อุบัติเหตุเนื่องจากการทํางาน,คารักษาพยาบาลฯลฯ 

� วินัยและมาตรการลงโทษ 
1. เตือนดวยวาจา 
2. ตักเตือนเปนลายลกัษณอักษร 
3. พักงานไมเกิน 7 วัน โดยไมไดรับคาจาง 
4. เลิกจางโดยไดรับคาชดเชย 
5. เลิกจาง โดยไมไดรับคาชดเชย กรณีประพฤติ หรือกระทาํการทีฝ่าฝนวนิัยข้ันรายแรง 

 �  นโยบายพัฒนาพนักงาน 
1. มีการคัดเลือกพนักงานอยางถี่ถวนเพื่อใหไดพนักงานท่ีมีความเหมาะสมสามารถรับผดิชอบและ

ปฏิบัติงานไดตรงกับลักษณะงานที่ไดรับมอบหมายไดดี 
2. มีการอบรมพนักงานอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหพนักงานมีทักษะในการปฎิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
3. มีการประเมินผลงานของพนักงานอยางเปนระบบและเปดเผย 
4. มีการพจิารณาเลื่อนข้ันตามความเหมาะสมโดยจะพิจารณาจากพนักงานภายในองคกรกอน 
5. มีการพจิารณาผลตอบแทนตามผลงานอยางเปนธรรมและเปดเผย 
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2.10 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในเปนอยางย่ิง โดยมุงเนนใหมีระบบการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอ และเหมาะสมกับการดําเนินธรุกจิ  เพื่อปองกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกดิขึ้นกับบรษิัทฯ โดยครอบคลมุท้ังดาน
การเงนิ การตรวจสอบดูแลทรัพยสิน การบริหารจดัการ การบริหารความเส่ียง และการกํากับดแูลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ไดจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบปฏิบัติงาน และไดทําการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 บริษัทฯตระหนักถึงความสําคัญของการตรวจสอบภายในท่ีดี จึงจัดใหมีฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และประเมินการควบคุมภายใน และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ  
ทั้งนี้การปฏิบติังานของฝายตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ ยังไดยึดถือปฏิบัติตามกฏบัตรซ่ึงมีความสอดคลองกับ
แนวทางปฏิบติัที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของระบบควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ ไดดังนี ้

 การควบคุมภายในของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมัติแผนการตรวจสอบรวมท้ังไดสอบทานระบบ
การควบคุมภายในกับฝายบรหิาร ผูสอบบญัชี และผูจัดการฝายตรวจสอบภายในพบวาเพียงพอเหมาะสมในการดําเนิน
ธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีการนําระบบงานคอมพิวเตอรเขามาชวยในการควบคุมการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน รวมทั้งไดใหทีม IT 
Audit จากภายนอกเขามาตรวจประเมินระบบสารสนเทศ รวมทั้งกํากบัดูแลใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรอยางจริงจัง 

 ในการประเมินการบริหารความเส่ียง บริษทัไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงไดกําหนดคูมือเพื่อ
ใชในการประเมินและบริหารความเส่ียง มีการสอบทานความเส่ียงเปนรายไตรมาสเพ่ือจะไดจัดการกับความเส่ียงให
เหมาะสม ทันเวลา โดยการกําหนดกลยุทธในการปรับปรงุ แกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามผล
อยางตอเนื่อง 

 จากการท่ีบริษทัฯ นําระบบ Whistle Blower มาใช โดยกาํหนดใหพนักงานทุกคน ไดมีสวนรวมในการให
ขอมูลที่เปนประโยชนกับองคกร โดยแจงขอมูลการปฏิบติัท่ีไมถูกตองตามระเบียบขอบังคับ กฎหมาย จรรยาบรรณ 
และเรื่องอ่ืน อันจะทําใหบรษิัทเสียชื่อเสียง เปนปที่สองแลว ผลการนาํมาใชเปนท่ีนาพอใจมาก 
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2.11 รายการระหวางกนั 

 ในป 2551 ไมปรากฏวามีการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั ตามโครงสรางทีใ่ชในการสอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยง
กัน ท่ีบริษัทฯไดจัดทําข้ึน ตามขอกําหนดของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแตอยางใดทั้งส้ิน 
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2.12 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  

(1) งบการเงิน : สรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 3 ป ท่ีผานมา 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญช ี

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ 2550 งบ
กําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดท่ีเกีย่วของสําหรับปส้ินสุดวันเดยีวกัน
ของแตละปของ บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุนของ บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกนั ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถกูตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงนิดังกลาว จาก
ผลการตรวจสอบของขาพเจา  

ขาพเจาไดปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทีร่ับรองท่ัวไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบติังานเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงนิแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวธิีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการท้ังที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงนิ  การประเมินความเหมาะสมของหลักการบญัชีที่กจิการใชและประมาณการเกีย่วกับรายการทางการเงินที่
เปนสาระสําคัญ  ซ่ึงผูบริหารเปนผูจดัทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอใน
งบการเงิน โดยรวมขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาว ใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความคิดเห็น
ของขาพเจา 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงนิขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงนิสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

 รายชือ่ผูสอบบัญชยีอนหลัง 3 ป  

ป รายชือ่ บริษัท 

2551 นายณรงค  พันตาวงษ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จาํกัด 
2550 นายณรงค  พนัตาวงษ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
2549 นายณรงค  พนัตาวงษ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
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(ข) ตารางสรุปงบการเงินเปรียบเทียบ  3  ป 
งบดุล 2551 2550 2549 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ 

        สินทรัพย 

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 18,797,041 0.80% 28,379,357 1.25% 19,279,901 0.89% 

  ลูกหน้ีการคา - สุทธิ - 0.00% - 0.00% 131,741 0.01% 

  ลูกหน้ีคาขายเงินลงทุน-สุทธิ - 0.00% - 0.00% 4,662,986 0.21% 
  สินคาคงเหลือ-สุทธิ 1,714,344,863 73.10% 1,717,127,655 75.52% 1,152,986,156 52.97% 

  สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 16,845,428 0.72% 23,262,834 1.02% 10,943,957 0.50% 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

1,749,987,332 74.62% 1,768,769,846 77.79% 1,188,004,741 54.58% 

  ลูกหน้ีคาขายเงินลงทุน-สุทธิ - 0.00% - 0.00% 4,662,986 0.21% 

  ท่ีดินรอการพัฒนา 263,879,980 11.25% 166,930,625 7.34% 673,380,428 30.94% 
  เงินลงทุนในบริษัทรวม 12,249,455 0.52% 17,942,404 0.79% 13,747,271 0.63% 

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 295,126,050 12.58% 293,413,805 12.907% 296,581,743 13.63% 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น       
     เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน - 0.00% 326,891 0.01% 326,891 0.02% 

     สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 23,902,605 1.02% 26,489,455 1.16% - 0.00% 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 595,158,090 25.38% 505,103,180 22.21% 988,699,319 45.42% 
รวมสินทรัพย 2,345,145,422 100.00% 2,273,873,026 100.00% 2,176,704,060 100% 

หนี้สินหมุนเวียน       

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 162,027,700 6.91% 80,000,000 3.52% 41,301,844 1.90% 
  เจาหน้ีการคา 13,918,627 0.59% 12,188,600 0.54% 12,215,557 0.56% 

  เจาหน้ีคาซ้ือท่ีดิน - 0.00% 78,695,420 3.46% - 0.00 

  เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 220,274,820 9.39% 146,848,380 6.46% 161,460,980 7.42% 
  หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนดชําระในภายในหน่ึงป - 0.00% 748,516 0.03% 681,229 0.03% 

  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  117,113,453 4.99% 88,470,886 3.89% 74,954,025 3.44% 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 

หนี้สินไมหมุนเวียน 

513,334,600 21.89% 406,951,802 17.90% 290,613,635 13.35% 

  เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 94,798,914 4.04% 165,210,860 7.27% 236,253,072 10.85% 

  ประมาณการหน้ีสินเงินบําเหน็จพนักงาน 34,653,555 1.48% 38,638,293 1.70% 37,772,745 1.74% 
  หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระ 

  ภายในหน่ึงป - 0.00% - 0.00% 755,608 0.03% 

  หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 

10,763,255 

140,215,724 

0.46% 

5.98% 

14,704,696 

218,553,849 

0.65% 

9.61% 

18,589,211 

293,370,636 

0.85% 

13.48% 

รวมหน้ีสิน 653,550,324 27.87% 625,505,651 27.51% 583,984,271 26.83% 

สวนของผูถือหุน       
  ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 450,000,000 19.19% 450,000,000 19.79% 450,000,000 20.67% 

สวนเกินมูลคาหุน 468,966,000 20.00% 468,966,000 20.62% 468,966,000 21.54% 

  จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 53,000,000 2.26% 53,000,000 2.33% 53,000,000 2.43% 
  ยังไมไดจัดสรร 719,629,098 30.69% 676,401,375 29.75% 620,753,789 28.52% 

รวมสวนของผูถือหุน 1,691,595,098 72.13% 1,648,367,375 72.49% 1,592,719,789 73.17% 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 2,345,145,422 100.00% 2,273,876,026 100.00% 2,176,704,060 100% 
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งบกําไรขาดทุน 2551 2550 2549 

สิ้นสุดเพียง วันที่ 31 ธันวาคม  บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ 

รายได 
รายไดจากการขายบานและที่ดิน 

 
603,140,752  90.74% 

 
588,679,160 

 
91.02% 

 
565,209,686 

 
90.58% 

รายจากการใหเชา 29,135,922 4.38% 25,975,656 4.02% 25,019,687 4.01% 
รายไดอื่น  32,647,842 4.91%  32,116,430 4.97%  33,787,340 5.41% 
รวมรายได  664,924,516 100%  646,771,246 100%  624,016,713 100% 

ตนทุนจาการขายบานและที่ดิน  389,244,017 58.54%  389,756,036 60.26%  385,782,900 61.82% 
ตนทุนจากการใหเชา  6,001,922 0.90%  5,512,757 0.85%  5,285,376 0.85% 
คาใชจายในการขายและบริการ 60,115,542 9.04% 76,154,574 11.77% - - 
คาใชจายในการบริหาร 75,027,355 11.28% 68,612,935 10.61% 145,769,587 23.36% 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท
รวม 5,692,949 0.86% 4,012,367 0.62% 2,545,229 0.41% 
คาใชจายทางการเงิน 29,539,798 4.44% 27,544,394 4.26% 35,833,331 5.74% 
รวมคาใชจาย 565,621,583 85.07% 571,593,063 88.38% 575,216,423 92.18% 
กําไรสุทธิกอนภาษีเงินได 99,302,933 14.93% 75,178,183 11.62% 48,800,290 7.82% 
ภาษีเงินได 29,075,294 4.37% 24,982,280 3.86% 11,875,890 1.90% 
กําไรสุทธิสําหรับป 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 
จํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุน
สามัญ (หุน) 

70,227,639 
0.16 

 
450,000,000 10.56% 

50,195,903 
0.11 

 
450,000,000 7.76% 

36,924,400 
0.08 

 
450,000,000 5.92% 
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งบกระแสเงินสด 
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2551 2550 2549 

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน    
กําไรสุทธิกอนภาษ ี 99,302,933 75,178,183 36,924,400 
ปรับกระทบกาํไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากกจิกรรมดําเนินงาน    
      หน้ีสงสัยจะสูญ  1,318,003 1,860,652 1,894,308 
      คาเสื่อมราคา 13,912,572 12,610,548 12,366,719 
      กําไรจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (4,357) (353,000) (870,000) 
     ขาดทุนจากการตัดจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 34,914 565,908 - 
     รายไดจากการรับรูคาตอบแทนสิทธิการเชาทียั่งไมถือเปนรายได (3,941,441) (3,884,515) (4,016,299) 
     รายไดจากการรับรูกาํไรจากการขายเงินลงทุนตั้งพัก - (1,818,664) (1,044,953) 
     โอนกลับคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน - (1,684,122) (842,061) 
     สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 5,692,949 4,012,367 2,545,229 
     คาใชจายดอกเบ้ีย 27,437,371 24,967,499 - 
 143,752,944 111,454,856 46,957,413 
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)      
     ลกูหน้ีการคา - - 927,001 
     สินคาคงเหลือและท่ีดินรอพัฒนา 160,644,400 8,786,181 46,427,406 
     รายไดคางรับ (4,047,328) (2,078,994) (1,546,198) 
     สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - อ่ืนๆ (3,070,812) 248,749 (1,251,774) 
หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)    
     เจาหน้ีการคา 1,730,027 (26,957) (7,166,225) 
     เงินประกันการกอสราง 536,570 316,508 50,314 
     เงินมัดจํารับ 29,078,821 (7,992,049) 9,392,147 
     ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย - - (5,093,172) 
     ประมาณการหน้ีสินเงินบําเหน็จพนักงาน (3,984,738) 865,548 (970,065) 
     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - อื่นๆ (2,690,955) 8,677,875 2,098,932 
     หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ (54,649,027) (38,944,797) - 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน (51,547,595) 84,278,623 89,825,779 
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(ค) อัตราสวนทางการเงิน  

อัตราสวนการเงิน 2551 2550 2549 

สภาพคลอง 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 4.09 4.35 4.09 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.04 0.07 0.07 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา) 29.82 31.94 24.42 
ระยะเวลาชาํระหน้ี (วัน) 12.24 11.43 14.95 

ความสามารถในการทํากําไร    
อัตรากําไรขั้นตน   35.46% 33.79% 32.18% 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน   19.38% 15.88% 13.56% 

อัตรากําไรสุทธิ   10.56% 7.76% 5.92% 

งบกระแสเงินสด(ตอ) 
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2551 2550 2549 

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน    
     เงินฝากท่ีมีภาระค้ําประกัน          326,891               -                   - 
     เงินลงทุนในบริษัทรวม                    -  (8,207,500)   (16,292,500) 
     เงินสดรับจากลกูหน้ีคาขายเงินลงทุน - 12,828,758 6,550,000 
     เงินสดจายเพือ่ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (15,659,731) (10,008,518) (5,247,808) 
     เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 4,357 353,000 870,000 
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (15,328,483) (5,034,260) (14,120,308) 
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน    
     กูยืม(ชําระคนื)เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม 
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  82,027,700 38,698,156 (18,698,156) 
     เงินปนผลจาย (26,999,916) (22,499,930) (45,000,000) 
     ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (3,014,494) (85,654,812) (36,989,799) 
     ชําระหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน (748,516) (688,321) (653,514) 
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 57,293,762 (70,144,907) (101,341,469) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด(เพิ่มข้ึน) ลดลงสุทธิ (9,582,316) 9,099,456 (25,635,998) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 28,379,357 19,279,901 44,915,899 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 18,797,041 28,379,357 19,279,901 
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อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน   4.15% 3.05% 2.32% 

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน    
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 2.99% 2.21% 1.70% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร 12.56% 10.90% 3.73% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.28% 0.28% 0.29 
นโยบายการเงิน    
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.39 0.38 0.37 

อัตราสวนความสามารถในการชาํระดอกเบี้ย (เทา) 4.36 3.73 2.36 
อัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวม  27.87% 27.51% 26.83% 
อัตราสวนกําไร (ขาดทุน) ตอหุน(บาท) 0.16 0.11 0.08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 ผลการดําเนินงานในป 2551 เปรยีบเทียบกบัป 2550 ยอดขายบานและทีด่ินมีอัตราเพิ่มข้ึนรอยละ 2.46 สวนยอด
รายไดรวมมีอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.81 สาเหตุท่ีเพิ่มข้ึนสวนใหญเปนเพราะยอดขายบานและยอดรับรูรายไดมีอัตรา
เพ่ิมข้ึน รายไดจากการขายบานและท่ีดนิจะเปนประมาณรอยละ 90.71 ของรายไดรวม กําไรสุทธิในป 2551 ของบริษัทฯ 
เทากับ 70.23  ลานบาท  หรอืเพิ่มข้ึนรอยละ 39.91   สามารถแยกวิเคราะหรายละเอียดในเรื่องตางๆ ไดดังน้ี 

(ก) ผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2551 

รายได 

 ในป 2551 บรษัิทฯมีรายไดจากการขายบานและท่ีดนิ จํานวน 603.14  ลานบาท คิดเปนรอยละ 90.71 ของ
รายไดรวม ซ่ึงมีจํานวน 664.92  ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2550  ซ่ึงมีรายไดจากการขายบานและที่ดนิ จํานวน 588.68 ลาน
บาท และรายไดดังกลาว คิดเปนรอยละ 91.02  ของรายไดรวม ซ่ึงมีจํานวน 646.77  ลานบาท   
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ตนทุนขาย คาใชจายในการขาย และดอกเบีย้จาย 

 บริษัทฯมีตนทนุขายในป 2551 จํานวน 389.24  ลานบาท คิดเปนรอยละ 64.54 ของรายไดจากการขาย บานและ
ที่ดิน เปรียบเทียบกับป 2550 ซ่ึงมีตนทุนขายจํานวน 389.76  ลานบาท คิดเปนรอยละ 66.21 ของรายไดจากการขายบาน
และท่ีดิน  ตนทุนขาย ลดลงรอยละ 2.52  สวนคาใชจายในการขายและบริหารในป 2551  มีจํานวน 141.15  ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 21.23 ของรายไดรวม  เทียบกับป 2550 ซ่ึงมีจํานวน 150.27  ลานบาท หรือรอยละ 23.23 ของ รายได
รวม    คาใชจายในการขายและบริหารมีอัตราลดลงรอยละ 8.61  สวนคาใชจายทางการเงินเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.26 จากป 
2550  ซ่ึงในป 2551  มีคาใชจายทางการเงิน จํานวน 29.54  ลานบาท
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กําไรสุทธ ิ

 บริษัทฯ มีกําไรสุทธใินป 2551 จํานวน 70.23  ลานบาท คิดเปน กําไรสุทธิตอหุน เทากับ 0.16 บาท เทียบกับป 
2550 ซ่ึงมีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.11  กาํไรสุทธทิี่เพ่ิมข้ึนเปนผลมาจากการรับรูรายไดจากขายบานและท่ีดนิเพิม่ข้ึน
รอยละ 2.46  

 
(ข) ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งส้ิน จํานวน 2,345.15  ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2550 
เทากับ 71.27  ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 3.13  แบงเปนสินทรัพยหมุนเวยีน 1,749.99  ลานบาท คิดเปนรอยละ 74.62  
ของ สินทรัพยรวม  เปนสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 595.16  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 25.38  ของ  สินทรัพยรวม  

หน้ีสิน 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ  มีหน้ีสินท้ังส้ิน 653.55  ลานบาท เพิม่ข้ึนจากป 2550 จํานวน28.04  ลาน
บาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 4.48 แบงออกเปนหน้ีสินหมุนเวียนจํานวน 513.33  ลานบาท เปนหน้ีสินระยะยาวและหนี้สิน
อ่ืนๆ จํานวน 140.22  ลานบาท  

สวนของผูถือหุน 

 บริษัทฯมีสวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2551 จํานวน 1,691.60 ลานบาท เทียบกับป 2550 ซ่ึงมีสวนของผูถือหุน 
จํานวน 1,648.37  ลานบาท เพิ่มขึ้น 43.23 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 2.62 

กระแสเงินสด 

 บริษัทฯมีกระแสเงินสดใชไปในกจิกรรมดําเนินงานจํานวน 51.55 ลานบาท สวนกจิกรรมลงทุน บริษัทฯใชไป
จํานวน 15.32 ลานบาท  

 สวนกระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงินรบัมาจํานวน 57.29 ลานบาท รวมแลวยอดเงินสดลดลง 9.58 ลานบาท 
ทําใหเงินสดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 จํานวน 28.38 ลานบาท ลดลงเปน 18.80 ลานบาท  ณ วนัท่ี         31 
ธันวาคม 2551 
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(ค) อัตราสวนการเงินท่ีสําคญั 

อัตราสวนสภาพคลอง 

 บริษัทฯมีอัตราสวนสภาพคลอง ในป 2551 เทากับ 4.09  เทา   ลดลงจากป 2550 ที่มีอัตรา 4.35  เทา  ทั้งน้ีเพราะ
มีสวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชาํระภายใน 1 ป เพิ่มข้ึน  เปนผลใหมีหนี้สินระยะส้ันเพิ่มข้ึน ทําใหอัตราสวน
สภาพคลองตํ่าลง  

อัตราสวนหนีสิ้นตอสวนของผูถือหุน 

 บริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน ในป 2551 เทากับ 0.39 เทา เพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากป 2550 ที่มี
สัดสวนอยูที่ 0.38 เทา ทั้งน้ีเพราะบรษัิทฯมีการกูเงินเพ่ิมข้ึน อัตราสวนดังกลาวถือวาอยูในระดับคอนขางตํ่า จึงทําให
สถานะการเงินมีความมั่นคงดี 

อัตราสวนการทํากําไร 

 บริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมป 2551 เทากับรอยละ10.56  เพิ่มข้ึนจากป 2550 อัตรารอยละ 7.76 และ
มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 2.99  และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเทากับรอยละ 4.15  
แสดงถึงความสามารถในการทํากําไรและผลตอบแทนการลงทุน มีอัตราเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีการรับรูรายไดจากการขาย
บานและที่ดนิเพิ่มข้ึน และคาใชจายและดอกเบ้ียจายมียอดลดลง ทําใหกําไรจากการดาํเนินงานและกําไรสุทธิมีเพ่ิมข้ึน
จากป 2550 ดังกลาวแลว 

3) คาตอบแทนของผูสอบบญัชี  

 (ก) คาตอบแทนของผูสอบบัญชี  
 บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีให  

� ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีท่ีผานมาเปนจํานวนเงินรวม  680,000. -บาท 
� สํานักงานสอบบัญชีทีผู่สอบบัญชีสังกัดบคุคลหรือกิจการที่เกีย่วของกบัผูสอบบัญชีและ 

 สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปบญัชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม........-.........บาท  

 (ข ) คาบรกิารอื่น  
บริษัทจายคาตอบแทนของงานบรกิารอ่ืน ไดแก ................................-.................................. ใหแก 
�  ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีทีผ่านมามีจํานวนเงินรวม .........-..........บาท และจะตองจายใน
อนาคตอันเกดิจากการตกลงที่ยังใหบรกิารไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงนิรวม.......-.....บาท 
� สํานักงานสอบบัญชีทีผู่สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานบัญชี

ดังกลาว ในรอบปบัญชีทีผ่านมามีจํานวนเงินรวม...........-............บาท และจะตองจายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงท่ี
ยังใหบรกิารไมแลวเสรจ็ในรอบปบญัชีทีผ่านมามีจํานวนเงินรวม........-.......บาท 
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2.13  ขอมลูอื่นท่ีเกีย่วของ 
ชื่อบรษิัท : บรษัิท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 
ท่ีตั้ง: เลขที่ 195 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั 

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 

ประเภทธรุกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
ทุนจดทะเบียน : 530 ลานบาท 
ทุนชําระแลว :  450 ลานบาท 
จํานวนหุนท่ีออกจาํหนาย :  หุนสามัญ 450,000,000 หุน 
มูลคาท่ีตราไว : หุนละ 1 บาท 
ผูสอบบัญชี : 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

โดย นายณรงค  พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3315 และ/หรือ 
     นายศุภชัย  ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 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 ศูนยรับฝากหลกัทรพัย (ประเทศไทย) จํากัด  
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4, 6-7  
เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
โทรศัพท (66) 0 2359-1200-01 
โทรสาร  (66) 0 2359-1259 
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สถาบันการเงิน : 
1. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

 2. ธนาคารทหารไทย  จํากัด (มหาชน) 
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หนาท่ี   1�/1�  

 

สวนท่ี 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 
“บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนีแ้ลวดวยความระมัดระวัง บริษัท

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจง
ในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัท
ยอยแลว 

(2) บริษัทไดจดัใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปน
สาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดแูลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว 

(3) บริษัทไดจดัใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณวันท่ี  18  กุมภาพนัธ 2552  ตอผูสอบบัญชีและ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบ
การควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท 

ในการนี ้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตอง
แลว บริษัทไดมอบหมายให นางประภาศรี  ลาภเวที เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ  นางประภาศรี ลาภเวที  กํากับไว  บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรอง
ความถูกตองแลว ดังกลาวขางตน 
 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1. นายสมศักดิ์   เขมะรังษ ี กรรมการบริหาร ____________________________ 
    

2. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผูจัดการ ____________________________ 
    

3. ผูรับมอบอํานาจ 
นางประภาศรี  ลาภเวที 

ผูจัดการฝายงบประมาณ 
และแผนงาน 

 
____________________________ 

 
 



รายละเอียด คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน 

ชื่อ-สกุล อายุ        จํานวนหุนที่ถือ สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ตําแหนง 30 ธ.ค.51 28 ธ.ค.50 การถือหุน ระหวางกรรมการ และประวัติการอบรม

พลเรือเอก หมอมหลวงอัศนี ปราโมช 74 5,077,500   5,077,500  1.128% 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 81 2,110,000 2,110,000 0.469% มีความสัมพันธเปนลุงของ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2543 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด

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

2534 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตอุปกรณกอสราง จํากัด

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 81 - - - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2535 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 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 60 150,000 150,000 0.033% นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปารีส (ซอรบอน) 2535 - ปจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย  มูลนิธิชัยพัฒนา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน เนติบัณฑิตไทย รุนที่ 23 2535 - ปจจุบัน กรรมการ สภากาชาดไทย

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง Director Accreditation Program (DAP) 2535 - ปจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

Finance for Non - finance Director (FND)

Developing Corporate Governance Policy

Role of the Compensation Committee (RCC)

Audit Committee Program (ACP)

พันตํารวจเอก ชินภัทร  สารสิน 45 20,000 20,000 0.004% มีความสัมพันธเปนหลานของ ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2541 - 2544 รอง ผกก.1 บก.ปส.1 สํานักงานตํารวจแหงชาติ

กรรมการ /  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 59 166,000      166,000     0.037%   B.A.(Fine and Applied Art) 2535 - 2544 ผูจัดการสวนบริการตลาด ฝายผูแทนจําหนาย บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ /  กรรมการทรัพยากรบุคคล และกําหนดผลตอบแทน 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 58 - - - ปริญญาโทบัญชี (ตนทุน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2538 - 2543 ผูอํานวยการฝายบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

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

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

Directors Certification Program  (DCP)

Audit Committee Program (ACP)

Board Performance Evaluation

Raising The Awaveness of Corporate Fraud in Thailand

นายกวี  อังศวานนท 73 440,000 440,000 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)

ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด

ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีพัฒน จํากัด

ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีปวิธ จํากัด

ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนาคมและการพัฒนา จํากัด

ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีธรณี จํากัด

ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บานบึงเวชกิจ จํากัด

      ประวัติการทํางาน



ชื่อ-สกุล อายุ        จํานวนหุนที่ถือ สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ตําแหนง 30 ธ.ค.51 28 ธ.ค.50 การถือหุน ระหวางกรรมการ และประวัติการอบรม
      ประวัติการทํางาน

นายสมศักดิ์  เขมะรังษี 66 630,000 630,000 0.140% ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2535 - ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการทรัพยสินสวนพระองค

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

2547 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาฝายจัดการ บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)

นายพิพิธ พิชัยศรทัต 47 100,000      100,000     0.020% พัฒนาบริหารศาสตร มหาบัณทิต 2539 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จํากัด

กรรมการ / กรรมการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2543 - ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการทรัพยสินสวนพระองค

Directors Certification Program (DCP) 2543 - ปจจุบัน รองผูอํานวยการ โครงการพัฒนาสวนพระองค

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

2544 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการนโยบายและกลยุทธ/

ประธานคณะกรรมการนโยบายการลงทุน /กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน กรรมการ บริษัท รวมทนุไทย จํากัด

ปจจุบัน บริษัท เพียวสัมมากรดีเวลลอปเมนท จํากัด 

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 36 610,000 610,000 0.14% มีความสัมพันธเปนบุตรของ ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 2543 - ปจจุบัน กรรมการ 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) 2551 – ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร  บริษัท เพียวสัมมากรดีเวลลอปเมนท จํากัด

รายละเอียดฝายจัดการ

ชื่อ-สกุล อายุ สัดสวน ความสัมพันธทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ตําแหนง 30 ธ.ค.51 28 ธ.ค.50 การถือหุน ระหวางผูบริหาร และประวัติการอบรม

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 36 610,000      610,000     0.136% ดูรายละเอียดในหัวขอรายละเอียดคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผูจัดการ 

นางสาวสมศรี  กมลาพันธุ 44          -          -           - 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)

นางประภาศรี  ลาภเวที 56 147,000 147,000 0.03% บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2537 - ปจจุบัน  ฺผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน   บริษัท สัมมากร จํากัด  (มหาชน)

 ฺผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงานน

นางไขมุก  พราหมณีย 55 100,000 100,000 0.02% ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2537 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายขายและการตลาด   บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)

ผูจัดการฝายขายและการตลาด

นายธีระฉัตร  ธนะโรจนวิบูล 46          -          -           - ปริญญาตรี (วศบ.โยธา) พ.ค.46-ก.ค.49  ผูจัดการฝายกอสราง (ภัสสร) บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)

 ผูจัดการฝายบริหารโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ผูจัดการฝายบริหารโครงการ บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)

นางสาวศิริวรรณ สุขไพเราะ 40 70,000 70,000 0.02% วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ก.ค.47 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน  บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)

ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยรังสิต

นายอมรชัย  อมรเจียรศักดิ์ 40          -          -           - 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 55 145,000 145,000 0.03% บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายบริหารทั่วไป และเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน)

ผูจัดการฝายบริหารทั่วไป /เลขานุการบริษัท Company Secretary Program of  IOD

  จํานวนหุนที่ถือ
      ประวัติการทํางาน



เอกสารแนบ 3
ขอมูลประกอบลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย)

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

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

โครงการสัมมากรบางกะป 1/ถ.สุขาภิบาล 3 บานพรอมที่ดิน 1,842 553-3-97 347-1-68 133.23 605.6 เม.ย.18-พ.ค.35 ม.ค.16-ต.ค.35
โครงการสัมมากรบางกะป 2/ถ.สุขาภิบาล 3 บานพรอมที่ดิน 1,153 406-3-07 228-0-17 252.14 1,146.09 ส.ค.28-มิ.ย.35 มิ.ย.24-ต.ค.35
โครงการสัมมากรบางกะป 4/ถ.สุขาภิบาล 3 บานพรอมที่ดิน 50  25-1-04  10-1-20 42.18 136.06 พ.ย.36-ก.พ.37 มิ.ย.34-ธ.ค.37
โครงการสัมมากรคอนโดมิเนียม/บางกะป อาคารชุด 100 3-0-62 6000 ตร.ม. 100.1 120.6 ก.ค.36-ธ.ค.37 ก.ค.36-ธ.ค.37

2. โครงการที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2551
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.สุขาภิบา บานพรอมที่ดิน 498 224-2-64.8 133-0-07 บมจ.สัมมากร มิ.ย.33-ธ.ค.50 1,043.29 954.80 91.52 30 มิ.ย. 35 5.7-9.8 2,608.22 2,608.22 100.00 1 2,600.08 2,600.08 99.69 ไมมี 496 2,600.08
สัมมากรมีนบุรี 1/ถ.สามวา บานพรอมที่ดิน 410 145-1-09 82-2-53 บมจ.สัมมากร ธ.ค.35-ธ.ค.53 766.41 694.14 90.57 23 ธ.ค. 35 2.4-7.8 1,277.35 1,106.67 86.64 1 1,109.28 1,109.28 100.24 ไมมี 376 1,109.28
สัมมากรนิมิตใหม/ถ.นิมิตใหม บานพรอมที่ดิน 601 154-3-89 108-0-59 บมจ.สัมมากร มี.ค.37-ธ.ค.54 938.26 762.20 81.24 25 ธ.ค. 37 2.3-5.1 1,563.76 1,245.75 79.66 1 1,209.12 1,212.04 97.29 ไมมี 476 1,209.12
สัมมากรรังสิต คลอง 2/ถ.รังสิต-นครนายก บานพรอมที่ดิน 363 82-1-81 57-3-72 บมจ.สัมมากร ต.ค.37-ธ.ค.55 907.60 716.32 78.92 25 พ.ย. 38 2.4-7.8 1,296.57 796.39 61.42 1 738.92 745.05 93.55 ไมมี 242 738.92
สัมมากรรังสิต คลอง 7/ถ.รังสิต-นครนายก บานพรอมที่ดิน 790 215-3-95 134-3-97 บมจ.สัมมากร ต.ค.38-ธ.ค.57 1,331.98 671.65 50.42 25 พ.ย. 39 2.2-5.4 1,902.83 503.09 26.44 1 476.04 477.10 94.83 ไมมี 210 476.04
สัมมากรมีนบุรี 2 /ถ.สามวา บานพรอมที่ดิน 274 61-1-44 42-0-45 บมจ.สัมมากร ก.ค.44-ก.ค.54 471.23 334.70 71.03 09 มี.ค. 45 2.5-3.9 785.38 485.36 61.80 1 582.46 582.46 120.01 ไมมี 162 582.46
สัมมากรนครอินทร /ถ.นครอินทร บานพรอมที่ดิน 236 66-0-40 45-0-67 บมจ.สัมมากร ม.ค.46-ธ.ค.55 942.07 729.12 77.40 09 เม.ย. 47 4.7-7.9 1,449.34 776.21 53.56 1 753.10 753.10 97.02 ไมมี 128 753.10
สัมมากรราชพฤกษ /ถ.ราชพฤกษ บานพรอมที่ดิน 294 67-2-37.7 44-3-11 บมจ.สัมมากร ก.ค.48-ธ.ค.55 649.38 527.19 61.05 29 มี.ค. 49 3.1-5.5 1,142.73 608.80 33.19 1 252.38 220.01 58.01 ไมมี 111 252.38
สัมมากรรามคําแหง /ถ.รามคําแหง บานพรอมที่ดิน 140 36-1-30.8 22-0-30 บมจ.สัมมากร พ.ย.50-ธ.ค.54 513.41 340.19 66.26 22 มี.ค. 51 3.1-5.5 735.49 211.32 28.73 1 48.65 69.73 33.00 ไมมี 9 48.65

3. รายละเอียดการชําระเงินของโครงการที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2551
มูลคาที่ขายแลว       เงินที่ถึงกําหนดชําระสะสม         เงินที่ชําระแลวสะสม                 เงินที่คางชําระสะสม         คงเหลือจํานวนเงินที่ยัง

(2) (3) (2) -(3)         ไมถึงกําหนดชําระสะสม
ชื่อ/ที่ตั้งโครงการ (1) (ลานบาท) รอยละของมูล (ลานบาท) รอยละของเงินที่ถึง (ลานบาท) รอยละของเงินที่ถงึ (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 16.66 4.05 24.31 2.92 72.10 1.13 27.90 12.61 75.69
สัมมากรรังสิต คลอง 2/ถ.รังสิต-นครนายก 19.46 6.93 35.61 6.13 88.46 0.80 11.54 12.53 64.39
สัมมากรรังสิต คลอง 7/ถ.รังสิต-นครนายก 11.39 1.74 15.28 1.06 60.92 0.68 39.08 9.65 84.72
สัมมากรมีนบุรี 2 /ถ.สามวา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สัมมากรนครอินทร /ถ.นครอินทร 33.14 6.07 18.32 4.80 79.08 1.27 20.92 27.07 81.68
สัมมากรราชพฤกษ /ถ.ราชพฤกษ 177.73 31.56 17.76 21.09 66.83 10.47 33.17 146.17 82.24
สัมมากรรามคําแหง /ถ.รามคําแหง 158.17 29.80 18.84 21.08 70.74 8.72 29.26 128.37 81.16

4. รายละเอียดการชําระเงินของโครงการที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2551
     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 4 1.13 4 1.13 0 0 0 0
สัมมากรรังสิต คลอง 2/ถ.รังสิต-นครนายก 1 0.80 1 0.80 0 0 0 0
สัมมากรรังสิต คลอง 7/ถ.รังสิต-นครนายก 3 0.68 3 0.68 0 0 0 0
สัมมากรมีนบุรี 2 /ถ.สามวา 1 3.39 1 3.39 0 0 0 0
สัมมากรนครอินทร /ถ.นครอนิทร 5 1.27 5 1.27 0 0 0 0
สัมมากรราชพฤกษ /ถ.ราชพฤกษ 38 10.47 38 10.47 0 0 0 0
สัมมากรรามคําแหง /ถ.รามคําแหง 17 23.07 15 22.69 2 0.38 0 0
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