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หนา้ท่ี   1/1 

 ส่วนที ่1 ข้อมูลสรุปบริษทั 

 
       บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัฯท่ีดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
ส่วนใหญ่เป็นบา้นจดัสรร โดยการซ้ือท่ีดินแปลงใหญ่มาวางผงัแบ่งแปลงยอ่ย ถมดิน และจดัทาํสาธารณูปโภค
ตามเกณฑข์องกฎหมายจดัสรร แลว้นาํมาสร้างบา้นขายพร้อมท่ีดินในระดบัราคาท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ
ของตลาดกลุ่มเป้าหมาย  บริษทัไดเ้นน้ตลาดสาํหรับผูมี้รายไดร้ะดบัปานกลางข้ึนไปจนถึงระดบัค่อนขา้งสูง 

 ปี 2552  บริษทัฯมีโครงการบา้นจดัสรรอยู ่8 โครงการเป็นโครงการสร้างบา้นเด่ียวขายพร้อมท่ีดิน 
ระดบัราคาขายแตกต่างกนัไปตามสถานท่ีตั้ง โครงการท่ีขายบา้นพร้อมท่ีดินในราคาค่อนขา้งสูง ตั้งแต่         
5  ลา้นบาทข้ึนไป มี 1 โครงการ คือ โครงการสัมมากรนครอินทร์  ส่วนโครงการท่ีขายบา้นพร้อมท่ีดินใน
ระดบัราคาปานกลาง คือ  ราคาขายตั้งแต่ 2 ถึง 4  ลา้นบาท มี 4 โครงการ คือ โครงการสัมมากรมีนบุรี 1  
โครงการสัมมากรมีนบุรี 2  โครงการสัมมากรนิมิตใหม่  และโครงการสัมมากรรังสิต คลอง 7  ส่วน
โครงการท่ีเหลืออีก 3 โครงการ คือ โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 2    โครงการสัมมากรราชพฤกษ ์และ
โครงการสมัมากรรามคาํแหง เป็นโครงการท่ีขายบา้นพร้อมท่ีดินในระดบัราคา 3 - 5 ลา้นบาท                                 

 โครงสร้างรายไดใ้นปี 2552 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายบา้นและท่ีดินจาํนวน 815.31 ลา้นบาท       
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.03 ของรายไดร้วม และมีรายไดจ้ากการบริการและรายไดอ่ื้น จาํนวน 70.65 ลา้น
บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 7.97 ของรายไดร้วม เทียบกบัปี 2551 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายบา้นและท่ีดิน
จาํนวน 603.14 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 90.71 ของรายไดร้วม และมีรายไดจ้ากการบริการและรายไดอ่ื้น
จาํนวน  61.78   ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 9.28  ของรายไดร้วม 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในปี 2552  บริษทัฯมีรายไดร้วมทั้งส้ิน 885.95 ลา้นบาท  มีกาํไรสุทธิ  
106.71 ลา้นบาท   กาํไรสุทธิต่อหุน้ 0.24  บาท มีสินทรัพยร์วม 2,686.65 ลา้นบาท   หน้ีสินรวม  919.84  
ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,766.80 ลา้นบาท 

 ในปี 2552 แมภ้าพรวมภาวะเศรษฐกิจยงัมีปัญหา GDP ติดลบประมาณร้อยละ 2.3 แต่ภาค
อสงัหาริมทรัพย ์ โดยเฉพาะธุรกิจบา้นจดัสรรกลบัมีการเติบโตเพ่ิมข้ึน โครงการบา้นจดัสรรของบริษทัฯมี
ผลการตอบรับจากลูกคา้ค่อนขา้งดี มีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 33 และในปี 2553 แมม้าตรการ
สนบัสนุนจากภาครัฐจะหมดลง แต่บริษทัฯยงัเช่ือมัน่ว่าธุรกิจบา้นจดัสรรของบริษทัฯจะสามารถเติบโตไป 
ได ้เพราะบริษทัฯจะเปิดตวัโครงการใหม่ในปีน้ี 2 โครงการ 
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ส่วนที ่2 บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) 

 
 

บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่เลขท่ี 195 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 เลขทะเบียนบริษทั เลขท่ี  บมจ. 290 โทรศพัท ์(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 ปัจจัยความเส่ียง 

ในปี 2552 เป็นปีท่ีเศรษฐกิจของประเทศประสบปัญหามากมาย ทั้งปัญหาจากภายในประเทศและปัญหาจาก
เศรษฐกิจโลก ซ่ึงมีผลใหก้ารส่งออกติดลบประมาณร้อยละ 16 และอตัราการเติบโตติดลบร้อยละ 2.3 แต่สถานการณ์
สาํหรับธุรกิจบา้นจดัสรรกลบัมีอตัราการเติบโตโดยรวมท่ีดีข้ึน ทั้งน้ีเพราะภาวะวกิฤติทางการเงินของโลกมิไดมี้
ผลกระทบต่อชั้นกลางแต่อยา่งใด ประกอบกบัรัฐไดอ้อกมาตรการเสริมเพิ่มค่าลดหยอ่นดา้นภาษีแก่ผูซ้ื้อบา้น และอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูมี้อตัราท่ีตํ่ามากเป็นประวติัการ จึงเป็นเหตุใหมี้การซ้ือบา้นเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในไตรมาสท่ี 4 มีอตัราการซ้ือ
สูงเป็นพิเศษ 

  ในปี 2553 ธุรกิจบา้นจดัสรรยงัคงมีความเส่ียงค่อนขา้งสูง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ มากมายทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมือง ท่ียงัมีความไม่แน่นอนสูง ทั้งอาจมีเหตุมาจากปัจจยัจากภายในองคก์รและจากปัจจยัภายนอกท่ีบริษทั
ฯไม่สามารถควบคุมได ้เช่น ปัญหาการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก  ปัญหาการขาดความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน แต่บริษทัฯได้
มีการวิเคราะห์และติดตามความเส่ียงต่างๆ โดยมีมาตรการดูแลความเส่ียงและมาตรการเตือนภยัล่วงหนา้ เพื่อเพิ่มความ
ระมดัระวงัและลดผลกระทบมิใหมี้ความรุนแรง ซ่ึงเช่ือวา่จะทาํใหธุ้รกิจของบริษทัฯสามารถเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คง
ต่อไปในอนาคต 

ปัจจยัความเส่ียงท่ีบริษทัฯตอ้งติดตามดูแลเป็นพิเศษ ในปี 2553 มีดงัต่อไปน้ี 

1. ความเส่ียงเกีย่วกบัการแข่งขนั 
  ธุรกิจจดัสรรบา้นและท่ีดินเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัสูงมาก เพราะมีผูป้ระกอบการในตลาดมากราย แต่ละราย
กเ็นน้ท่ีจะเพิ่มยอดขายและสร้างกาํไรใหสู้งข้ึน ทาํใหป้ริมาณการก่อสร้างบา้นมีมากกวา่กาํลงัซ้ือ โดยปกติบา้น จดัสรร 
จาํเป็นตอ้งสร้างเป็นการล่วงหนา้ และกวา่จะแลว้เสร็จตอ้งใชเ้วลาหลายเดือน ถา้เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั กาํลงัซ้ือจะ
ตกลง เหลือบา้นในสตอ็คจาํนวนมากข้ึน ดงันั้นเพื่อใหข้ายบา้นไดผู้จ้ดัสรรจาํเป็นตอ้งลดราคาลง ทาํใหก้ารแข่งขนัยิง่   
รุนแรงข้ึน ยอดขายโดยรวมอาจจะลดลง  ขณะท่ีตน้ทุนยงัสูงอยู ่ 
 ทางแกไ้ข คือ ตอ้งติดตามสถานการณ์ตลาดบา้นจดัสรรและทิศทางภาวะเศรษฐกิจอยา่งใกลชิ้ดลดการปลูกสร้าง
บา้นล่วงหนา้จาํนวนมาก สร้างบา้นคุณภาพ ควบคุมตน้ทุน ลดค่าใชจ่้าย เนน้การบริการและเพิ่มความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 
ใชก้ารตลาดและสร้างความแตกต่าง เพื่อรักษายอดขาย ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกาํไรโดยรวม 

2. ความเส่ียงเร่ืองกาํลงัซ้ือลดลง 
 ความเส่ียงดงักล่าว อาจเกิดจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ทาํใหมี้ผลกระทบต่อการส่งออกอยา่งมี
สาระสาํคญั เม่ือการส่งออกลดลงจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยค่อนขา้งมาก เพราะการเติบโตทาง
เศรษฐกิจพึ่งพาการส่งออกในอตัราท่ีสูง อาจทาํใหเ้กิดปัญหาการวา่งงาน ประกอบกบัมีปัญหารุมเร้าดา้นสงัคมและ
การเมือง ค่อนขา้งหนกัจึงอาจทาํใหผู้บ้ริโภคขาดความเช่ือมัน่ และระมดัระวงัเร่ืองการใชจ่้ายมากข้ึน นอกจากนั้น ภาครัฐ
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ยงัไดป้ระกาศ   ยกเลิกมาตรการลดหยอ่นภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมโอน และค่าจดจาํนอง นบัแต่ไตรมาสท่ี 2 เป็น
ตน้ไป ในการน้ีจะมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นอยา่งมีนยัสาํคญั 
 ทางแกไ้ข คือ บริษทัฯตอ้งเนน้สร้างบา้นคุณภาพในราคาท่ีแข่งขนัได ้โดยใชน้วตักรรมต่างๆ เขา้มาช่วยใหม้าก
ข้ึน ทั้งรูปแบบ วสัดุ และกระบวนการก่อสร้าง นอกจากนั้นบริษทัฯตอ้งใชก้ารตลาดใหห้ลากหลายมากข้ึน เพื่อกระตุน้
ยอดขาย ในขณะท่ียงัมีขอ้ดี คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้งัค่อนขา้งตํ่า อาจเป็นตวักระตุน้ใหลู้กคา้เร่งซ้ือบา้นได ้เพราะถา้รอ
ชา้ไปดอกเบ้ียอาจปรับตวัสูงข้ึน ตน้ทุนจะสูงข้ึน ราคาขายบา้นอาจตอ้งปรับตวัเพิ่มข้ึน ดงันั้นผูซ้ื้อบา้นในปีน้ีกจ็ะไดรั้บ
ผลประโยชน์ หากเศรษฐกิจประเทศไทยเร่ิมดีข้ึนชดัเจนในคร่ึงหลงัของปี และคาดวา่สถานการณ์การเมืองจะมีความ
มัน่คงข้ึน เม่ือเป็นเช่นนั้นประชาชนจะมีความเช่ือมัน่สูงข้ึน คาดวา่กาํลงัซ้ือน่าจะกลบัมา ความเส่ียงจะลดลง อยา่งไรกดี็
บริษทัฯตอ้งติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด 

3. ความเส่ียงเร่ืองสภาพคล่อง 

  ความเส่ียงดงักล่าวเป็นความเส่ียงท่ีสาํคญัยิง่ของบริษทัฯ โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินเช่น
ปัจจุบนั เพราะหากเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องจะทาํใหเ้ครดิตของบริษทัเส่ือมเสีย ความน่าเช่ือถือจะตกตํ่าลง ตน้ทุนทาง
การเงินจะสูงข้ึน การหาแหล่งเงินกูจ้ะยากลาํบาก ทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถดาํเนินธุรกิจตามปกติได ้   ก่อใหเ้กิดความ
เสียหายอยา่งร้ายแรง บริษทัจึงตอ้งระมดัระวงัเร่ืองน้ีเป็นพิเศษ ปัญหาขาดสภาพคล่องจะเกิดไดจ้ากการท่ีรายรับของ
กิจการไดต้ ํ่ากวา่เป้าหมายมาก ในขณะท่ีมียอดรายจ่ายสูง หรือกรณีท่ีสภาพคล่องมีนอ้ย แต่มีการ   ลงทุนเพิ่มจาํนวนมาก 
หรือมีภาระหน้ีผกูพนัระยะสั้นจาํนวนมาก  

 ทางแกไ้ข คือ บริษทัฯตอ้งติดตามดูแลปัญหาสภาพคล่องโดยเฉพาะรายรับรายจ่ายอย่างใกลชิ้ด และตอ้งไม่   
ก่อหน้ีจาํนวนมากเกินขีดความสามารถท่ีจะชาํระได ้จะตอ้งชะลอการลงทุนท่ีจะก่อภาระหน้ีสินจาํนวนมากออกไปก่อน 
หากจาํเป็นตอ้งลงทุนก็ตอ้งประเมินความเส่ียงอยา่งรอบคอบ รัดกุมท่ีสุด นอกจากนั้น จะตอ้งมีการเจรจาทาํความตกลง
กบัธนาคารให้ผอ่นปรนมากท่ีสุด และจะตอ้งมีการสาํรองเงินสดให้เพียงพอ และขอวงเงินกูก้บัธนาคารไวใ้นจาํนวนท่ี
สูงเป็นพิเศษดว้ย และท่ีสาํคญัตอ้งมีสญัญาณไวค้อยเตือนภยัเพื่อรู้ทนัสถานการณ์ก่อนท่ีจะเกิดปัญหา 
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2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

 (1)  ประวตัิความเป็นมา 

  บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2513 เพื่อดาํเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ประเภทบา้น
จดัสรรเพื่อการอยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ส่วนใหญ่เป็นบา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน นโยบายของบริษทัฯ 
คือการจดัสรรสร้างบา้นเพื่อขายแก่ผูมี้รายไดร้ะดบัปานกลาง โดยเร่ิมโครงการจดัสรรมาตั้งแต่ปี 2517 จนถึงปัจจุบนั ใน
ปี 2553 บริษทัฯมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 8 โครงการดว้ยกนั และมีเป้าหมายท่ีจะเปิดโครงการในช่วงคร่ึงหลงั
ของปี อีก  2 โครงการ 

 (2)  การประกอบธุรกจิ  
(ก)  ภาพรวมการประกอบธุรกจิ  

 ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัจะมุ่งเนน้การสร้างบา้นจดัสรรเป็นชุมชนขนาดกลางมีจาํนวน ตั้งแต่ 200 
หลงัคาเรือนข้ึนไปจนถึง 500 หลงัคาเรือน  ซ่ึงปัจจุบนัมีอยู ่8 โครงการ คือ สมัมากรรังสิต คลอง 2 , สมัมากร  รังสิต 
คลอง 7, สมัมากรนิมิตใหม่, สมัมากรมีนบุรีโครงการ 1, สมัมากรมีนบุรีโครงการ 1, สมัมากรมีนบุรีโครงการ 2, สมัมา
กรนครอินทร์, สมัมากรราชพฤกษ ์และสมัมากรรามคาํแหง 1 ส่วนโครงการใหม่ 2 โครงการ จะเปิดขายประมาณคร่ึง
หลงัของปี 2553 จาํนวน  1 โครงการ และปลายปี 2553 อีก 1 โครงการ 

 (ข)  นโยบายการดําเนินธุรกจิ  

• บริษทัฯมีนโยบายการดาํเนินธุรกิจเพื่อการอยูอ่าศยัในลกัษณะบา้นจดัสรรเป็นหลกั โดยมีลูกคา้กลุ่ม 
เป้าหมายส่วนใหญ่  คือ ผูมี้รายไดร้ะดบัปานกลางท่ีมีความสามารถซ้ือบา้นและท่ีดินในระดบัราคา 2 - 5  ลา้นบาท 
ข้ึนอยูก่บัทาํเล สถานท่ีตั้ง และสภาพแวดลอ้มของโครงการเป็นสาํคญั  

• แต่ละโครงการมีแบบบา้นใหลู้กคา้เลือกประมาณ 4 - 5 แบบ โดยบริษทัฯจะสร้างบา้นตามความตอ้งการ
ของลูกคา้ มีทั้งบา้นท่ีสร้างตามการจอง บา้นสร้างก่อนขาย และบา้นท่ีสร้างเสร็จพร้อมขาย เพื่อใหลู้กคา้ไดเ้ลือกสรร
ตามความเหมาะสมและตามความตอ้งการ บา้นแต่ละหลงัใชเ้วลาในการก่อสร้างประมาณ 6 - 8 เดือน  

 • บริษทัฯมีนโยบายสร้างบา้นจดัสรรส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น จงัหวดันนทบุรี 
และปทุมธานี ในทาํเลท่ีดีมีศกัยภาพ สาธารณูปโภคพร้อม การคมนาคมสะดวก เพือ่ตอบสนองความตอ้งการบา้นอยู่
อาศยัของผูบ้ริโภคท่ีขยายตวัเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในปี 2553 จะมีการพฒันาโครงการใหม่ และขยายโครงการเดิม เพื่อให้
กิจการของบริษทัฯมีการเจริญเติบโตต่อเน่ืองอยา่งมีคุณภาพ รวมทั้งไดมี้การลงทุนจดัทาํโครงการเสริม เพื่อเพิ่มรายได้
ประเภทค่าเช่าใหม้ากข้ึนโดยนาํท่ีดินดา้นหนา้โครงการท่ีมีความเจริญเติบโต และชุมชนขยายตวัใหญ่ข้ึนแลว้ใหบ้ริษทั
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อ่ืนเช่าเพื่อทาํ Community Mall ซ่ึงถือวา่จะเป็นประโยชน์ท่ีเอ้ือต่อชุมชนและยงัเพิม่รายไดค่้าเช่าใหก้บับริษทัฯเพ่ิมข้ึน
อีกดว้ย  

 • คุณภาพและมาตรฐานของบา้น บริษทัฯถือเป็นเร่ืองสาํคญัอนัดบัตน้ๆ ท่ีจะตอ้งใหค้วามเอาใจใส่ดูแลเป็น
พิเศษ นอกเหนือจากการดูแลสภาพแวดลอ้มโครงการ และงานบริการหลงัการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้
และผูอ้ยูอ่าศยั เพราะความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีซ้ือบา้นและอยูอ่าศยัในโครงการ  มีส่วนสาํคญัอยา่งมากในการแนะนาํ
และชกัชวนใหเ้พื่อนฝงู ญาติมิตรมาเป็นลูกคา้ใหม่ของบริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง 

 • บริษทัฯมีเป้าหมายท่ีจะพฒันากิจการของบริษทัใหเ้จริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คง โดยใหผ้ลตอบแทน
ในอตัราท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย จึงไดมี้แผนการพฒันาองคก์ร พฒันาบุคลากร และพฒันา
ผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง โดยเนน้คุณภาพสินคา้ดว้ยการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและดูแลตรวจสอบกระบวนการ
ผลิต โดยจะผลิตสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการของตลาด และมีตน้ทุนตํ่า เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัผูจ้ดัสรรรายอ่ืนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

การพฒันาองค์กร   
องคก์รเป็นส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาตลอดเวลา ตอ้งมีกระบวนการเรียนรู้และปรับตวัใหท้นัยคุ

ทนัสมยั และทนักระแสของการเปล่ียนแปลงทั้งรูปแบบและเทคโนโลย ีประการสาํคญัตอ้งเป็นองคก์รท่ีมี       เป้าหมาย
ชดัเจน พนกังานทุกคนมีความเขา้ใจและพร้อมปฏิบติัเพื่อความสาํเร็จขององคก์ร มีการใชก้ระบวนการพฒันาใน
แนวทางของ BALANCE SCORECARD อยา่งต่อเน่ือง มีการวางเป้าหมายและกาํหนดทิศทางในการพฒันา มีการ
กาํหนดค่าของ KPIS  เพื่อเป็นหลกัเกณฑใ์นการวดัประสิทธิภาพของบุคลากรและผลความสาํเร็จขององคก์ร อยา่งเป็น
รูปธรรมพร้อมกนัไปดว้ย 

  การพฒันาบุคลากร  
 ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจยัอนัสาํคญัอยา่งยิง่ต่อความสาํเร็จขององคก์ร บริษทัฯใหค้วามสาํคญัในการพฒันา
บุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถและมีศกัยภาพสูง บุคลากรท่ีดีถือเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าของ   องคก์ร เพราะผลงานของ
บุคลากรท่ีมีคุณภาพจะช่วยลดความสูญเสีย ลดตน้ทุนการผลิต ลดค่าใชจ่้าย และเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัให้
สูงข้ึน  
 บริษทัฯมีเป้าหมายในการส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้เพิ่มข้ึนโดยการพฒันา
ความคิดและเพิ่มพนูความเขา้ใจในธุรกิจใหบุ้คลากร ทุกคน เพื่อบุคลากรสามารถกาํหนดเป้าหมายในการทาํงานใหมี้
ความสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายรวมขององคก์รและหน่วยงานต่างๆ ในองคก์รกส็ามารถประเมินศกัยภาพของ
บุคลากรแต่ละคนในหน่วยงานได ้
 การจะมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพจาํเป็นจะตอ้งมีโครงการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรใหมี้กระบวน
ความคิดท่ีกา้วหนา้ ทนัยคุทนัสมยัอยา่งต่อเน่ืองเหมาะสม เพื่อใหบุ้คลากรเป็นผูท่ี้มีความรู้ มีความเขา้ใจ มีคุณธรรม             
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มีจริยธรรม มีความสามารถ มีความสมคัรสมานสามคัคี รู้จกัการทาํงานเป็นทีมและมีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน
ตามภาระหนา้ท่ีของตน ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นปัจจยัสาํคญัในการผลกัดนัใหกิ้จการของบริษทัเติบโต และมีความ
เจริญกา้วหนา้ไดท้นักบักระแสของการเปล่ียนแปลงในโลกธุรกิจและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในโลกของ
การแข่งขนัไดอ้ยา่งมัน่คงและย◌ั◌่งยนืตลอดไป   

(3)   โครงสร้างรายได้  

โครงสร้างรายได ้ ของบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายบา้นและท่ีดินเป็น
หลกั ซ่ึงในปี 2552  มีสดัส่วนร้อยละ 92.03 ของรายไดร้วม  นอกจากนั้นกมี็รายไดจ้ากการบริการ รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 
และรายไดอ่ื้น โครงสร้างรายไดใ้นรอบ 3 ปี ท่ีผา่นมามีสดัส่วนดงัน้ี 

 

ประเภทรายได้ 2550 2551 2552 

หน่วย : ล้านบาท รายได้ สัดส่วน รายได้ สัดส่วน รายได้ สัดส่วน 
การขายบา้นและท่ีดิน 588.68 91.02% 603.14 90.71% 815.31 92.03 
รายไดค่้าบริการ 24.16 3.73% 29.18 4.39% 34.12 3.85 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า  25.98 4.02% 29.14 4.38% 30.88 3.48 
รายไดอ่ื้นๆ 7.95 1.23% 3.46 0.52% 5.65 0.64 
รวมรายได้ 646.77 100% 664.92 100% 885.95 100% 

 

โครงสร้างรายได้เปรียบเทยีบ 3 ปี 
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2.3  การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

(1)  ลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 

(ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์  

 (ลกัษณะผลิตภณัฑไ์ดแ้ยกเป็นแต่ละโครงการและไดแ้สดงรวมไวใ้นเอกสารประกอบแนบทา้ยหมายเลข 3) 

(ข) ปัจจัยทีมี่ผลกระทบต่อโอกาสและข้อจํากดัในการประกอบธุรกจิ 

 บริษทัฯ ไดผ้า่นการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ในเร่ืองการบริหารงานก่อสร้าง และการบริหารงานขาย 
ซ่ึงแสดงถึงความมีมาตรฐานในการดาํเนินงานและความมีประสิทธิภาพของบุคลากร ในการดาํเนินธุรกิจ 

• บา้นจัดสรรต้องมีเงินทุนเพื่อซ้ือท่ีดินขยายโครงการตลอดเวลา ท่ีดินบางทาํเลอาจติดขอ้บัญญัติของ
กรุงเทพมหานคร ขอ้บญัญติัผงัเมือง ขอ้บญัญติัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และขอ้บญัญติัเก่ียวกบัการจดัสรรท่ีดิน บริษทัฯจึง
ตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีเฉพาะทาํการศึกษาและติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดและเสียหาย 
จากการปฏิบติัผดิกฎหมายและระเบียบปฏิบติัต่างๆ ซ่ึงเป็นขอ้จาํกดัในการดาํเนินธุรกิจ  

(2)  ตลาดและภาวะการแข่งขัน   
 
  ในปี 2552 ธุรกิจบา้นจดัสรรยงัมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูงและยงัตอ้งแข่งขนักบัตลาดคอนโดมิเนียมดว้ย 
ตลาดบา้นจดัสรรราคาแพงชะลอตวัลงไปบา้ง แต่บา้นจดัสรรราคาถูกและบา้นจดัสรรราคาปานกลาง  มีการเติบโต
เพิ่มข้ึน ผูจ้ดัสรรรายใหญ่หลายรายไดป้รับแนวทางมาทาํตลาดบา้นจดัสรรราคาปานกลางระดบั 3 - 5 ลา้นบาทมากข้ึน 
เพราะเห็นวา่ตลาดดงักล่าวเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพ ยงัมีความตอ้งการอยูม่าก ในขณะท่ีเศรษฐกิจชะลอตวั โดยปกติ
ผูบ้ริโภคจะมีกาํลงัซ้ือลดลง แต่อตัราดอกเบ้ียในระบบค่อนขา้งตํ่ากลบัทาํใหค้วามสามารถในการซ้ือบา้นเพิ่มข้ึน บา้น
จดัสรรและคอนโดมิเนียมระดบักลางจึงไดรั้บความสนใจเพ่ิมข้ึน  

 ตลาดบา้นจดัสรรระดบัราคา 3 - 5 ลา้นบาท ตอ้งแข่งขนักบัตลาดท่ีอยูอ่าศยัประเภทอ่ืน เช่น ทาวน์เฮา้ส์และ
คอนโดมิเนียมท่ีอยูใ่นเมืองหรืออยูใ่กลก้บัแนวเส้นทางรถไฟฟ้าระบบราง ภาวะการแข่งขนัของตลาดท่ีอยูอ่าศยัสาํหรับ
ผูมี้รายไดร้ะดบัปานกลางในปี 2552 จึงมีความรุนแรงและแยง่ชิงตลาดกนัอยา่งมาก ส่วนในปี 2553 สถานการณ์ความ
เปราะบางของเศรษฐกิจโลก ความไม่มัน่คงทางสงัคมและการเมืองดูจะเป็นปัจจยัสาํคญั ท่ีทาํใหธุ้รกิจเติบโตแบบจาํกดั 
ตลาดบา้นจดัสรรอาจจะขยายตวัไม่มากนกั รัฐบาลตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่นกัลงทุน              ผูบ้ริโภคและ
นกัท่องเท่ียว รวมทั้งตอ้งเร่งการใชจ่้ายและเร่งโครงการลงทุนภาครัฐ เช่น โครงการรถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็ว
สูง และระบบชลประทาน เป็นตน้ หากทาํไดเ้ป็นรูปธรรม เศรษฐกิจของประเทศไทยจะเติบโตแบบยัง่ยนืในระยะยาว 
โครงการบา้นจดัสรรกจ็ะเติบโตและขยายตวัตามไปดว้ย 
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(ก) นโยบายและลกัษณะตลาดของผลติภัณฑ์ 

นโยบายการตลาดของปี 2553 

• บริษทัฯมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาทั้งส้ิน 8 โครงการ คือ โครงการสัมมากรนิมิตใหม่, โครงการ
สัมมากรมีนบุรี 1, โครงการสัมมากรมีนบุรี 2 , โครงการสัมมากรรังสิต คลอง 2,  โครงการสัมมากรรังสิต คลอง 7    
โครงการสัมมากรนครอินทร์ , โครงการสัมมากรราชพฤกษ์ , โครงการสัมมากรรามคาํแหง   และกาํลงัจะเปิดตวั
โครงการใหม่คร่ึงหลงัของปี 2553 อีก 2 โครงการ 

• บริษทัฯมุ่งพฒันาโครงการให้มีคุณภาพดี เป็นท่ีพอใจของลูกคา้ โดยเนน้การดูแลทั้งสภาพแวดลอ้มสังคม  
ชุมชน  คุณภาพงานก่อสร้าง และการบริการ นอกจากน้ีโครงการใหม่ยงัมีแนวคิดการพฒันาโครงการอย่างชดัเจน มี
จุดเด่น และจุดขายท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง 

• บริษทัฯเนน้การพฒันาโครงการในระดบัราคา 3-5 ลา้นบาทเป็นหลกั แต่อาจมีบางพื้นท่ีท่ีมี  ศกัยภาพสูงจะ
พฒันาโครงการในระดบัราคาประมาณ 6-10  ลา้นบาท 

กลยุทธ์การตลาด 

• บริษทัฯ ยดึมัน่ในนโยบายหลกั คือ การผลิตสินคา้และบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจ
ของลูกคา้โดยไม่เพียงให้ความสาํคญักบัคุณภาพงานก่อสร้างเท่านั้น แต่ยงัเนน้การสร้างสังคม การดูแลสภาพแวดลอ้ม
ในโครงการ ความปลอดภยั และความสะดวกสบายของสมาชิกในโครงการดว้ย 

• บริษทัฯเนน้การเลือกทาํเลท่ีมีศกัยภาพในการเจริญเติบโตเป็นหลกัโดยการจดัซ้ือท่ีดินเพื่อการพฒันาท่ีติด
ถนนใหญ่ การคมนาคมสะดวก ในปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 3 โซน คือ โซนทิศตะวนัออก ไดแ้ก่ รามคาํแหง    มีนบุรี และ
นิมิตใหม่ โซนทิศเหนือ ไดแ้ก่ รังสิต-นครนายก โซนทิศตะวนัตก ไดแ้ก่ นครอินทร์ และราชพฤกษ ์

การวางแผนการตลาด 

• บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการเก็บขอ้มูลดา้นความตอ้งการ และความพึงพอใจของลูกคา้อย่างต่อเน่ืองเพื่อนาํมา
วิเคราะห์และประมวลผลเพื่อใชใ้นการวางแผนการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ นอกจากบริษทัฯจะ
เน้นเร่ืองการเลือกทาํเลเป็นสําคญัแลว้ ยงัคาํนึงถึงการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ในราคาสมเหตุสมผล และมีการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการวางแผนจดัการสภาพโครงการและบรรยากาศในโครงการใหร่้มร่ืนสวยงาม 

ทีต่ั้ง 

• ในการเลือกทาํเลท่ีตั้งโครงการนั้นบริษทัฯจะเนน้ในทาํเลท่ีมีศกัยภาพสูงมีแนวโนม้เจริญเติบโตในอนาคต 
โดยดูจากเส้นทางการขยายตวัดา้นการคมนาคม  และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซ่ึงแต่ละโครงการของสัมมากรมี    



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552                                                                                        บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 

 
จุดเด่นท่ีทาํเลท่ีตั้งอยูติ่ดถนนใหญ่ ทาํให้เดินทางไดส้ะดวก ซ่ึงการเลือกทาํเลท่ีดีน้ีถือเป็นกลยทุธ์หลกัของบริษทั ซ่ึงใน
การเลือกทาํเลนั้นมีการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการขยายตวัของชุมชน ประชากร ถนนและส่ิงอาํนวยความสะดวก
ต่างๆ ปัจจุบนับริษทัฯมีโครงการอยูร่ะหว่างพฒันาทั้งส้ิน 8 โครงการคือ โครงการสัมมากรรามคาํแหง โครงการสัมมา
กรมีนบุรี 1 และ 2 โครงการสัมมากรนิมิตใหม่ โครงการสัมมากรรังสิต คลอง 2 โครงการสัมมากร รังสิต  คลอง 7   
โครงการสมัมากรนครอินทร์ และโครงการสมัมากรราชพฤกษ ์

สินค้าทีมี่คุณภาพ  

• ดา้นการพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ ์บริษทัฯให้ความสาํคญัดา้นคุณภาพงานก่อสร้าง มีการดูแล ควบคุม
และตรวจสอบงานก่อสร้างให้ไดม้าตรฐาน และดา้นคุณภาพงานบริการ คุณภาพของส่ิงแวดลอ้มท่ีร่มร่ืนในโครงการ
รวมถึงความปลอดภยั และคุณภาพของสังคมโดยรวมของโครงการดว้ย ซ่ึงการพฒันาคุณภาพสังคมในโครงการนั้น
บริษทัฯ  ถือว่าเป็นส่ิงสาํคญัเพราะจะเป็นรากฐานการอยูร่่วมกนัช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะทาํให้สังคมน่าอยู ่
และมีความสุขของทุกคน โดยบริษทัฯมีกิจกรรมส่งเสริมให้ลูกบา้นในโครงการต่างๆ มีกิจกรรมร่วมกนัอยา่งสมํ่าเสมอ  
โดยบริษทัฯมุ่งเนน้การบริการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด  

ราคา  

• บริษทัฯใช้กลยุทธ์การตั้ งราคาท่ีใกลเ้คียงกับคู่แข่งโดยเปรียบเทียบในทาํเลเดียวกัน สภาพบรรยากาศ
โครงการ ขนาดท่ีดิน และพ้ืนท่ีใชส้อย แต่มีความแตกต่างทางดา้นแนวคิดและจุดขาย เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละ
โครงการซ่ึงทาํให้ราคาขายแตกต่างจากคู่แข่ง  นอกจากน้ีบริษทัฯยงัเน้นการบริหารตน้ทุน ตั้งแต่ตน้ทุนทางการเงิน 
ตน้ทุนท่ีดิน ตน้ทุนการพฒันาโครงการ และตน้ทุนการก่อสร้าง ซ่ึงการบริหารตน้ทุน ดงักล่าวเป็นการบริหารตน้ทุนให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยดึหลกัการคือ ผลิตสินคา้และบริการท่ีไดม้าตรฐานตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ในราคา
ท่ีเหมาะสม โดยบริษทัฯเนน้การพฒันาและสร้างบา้นพร้อมท่ีดินเพื่อขายแก่ผูมี้รายไดป้านกลางในระดบัราคา 3-5 ลา้น
บาท ขนาดท่ีดิน 50-70 ตารางวา ขนาดบา้น 120-200    ตารางเมตร เป็นหลกั ซ่ึงกลยทุธ์ในการตั้งราคานั้นใชห้ลกัการตั้ง
ราคาให ้    สมเหตุสมผล ซ่ึงแต่ละโครงการจะแตกต่างกนัตามทาํเลท่ีตั้ง ขนาดท่ีดิน และขนาดบา้น 

ช่องทางการจําหน่าย 

• บริษทัฯเน้นการขายท่ีสํานักงานขายโครงการเป็นหลกั โดยสร้างบรรยากาศให้อบอุ่นประทบัใจ มีบา้น
ตวัอย่างท่ีตกแต่งหรูหรา สวยงาม ตามสมยันิยมเพ่ือให้ลูกคา้สามารถเขา้ใจรายละเอียดของแบบบา้น ช่วยการตดัสินใจ
ใหง่้ายข้ึน นอกจากน้ียงัไดอ้อกบูธในงานบา้น และคอนโดตามความเหมาะสม เพื่อนาํเสนอโครงการของบริษทัฯใหเ้ป็น
ท่ีรู้จกัมากข้ึน 
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การโฆษณา และประชาสัมพนัธ์ 

• ด้านการโฆษณาประชาสัมพนัธ์นั้ น บริษัทฯเน้นการประชาสัมพนัธ์แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย โดย
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ส่ือหลักท่ีใช้คือ ป้ายโฆษณา ทั้ งบิลบอร์ด และมินิบอร์ด ไดเรคเมล์  อีเมล์   และส่ือ 
อิเลคทรอนิคต่างๆ  ในโซนท่ีตอ้งการเน้นการประชาสัมพนัธ์ เพื่อเป็นการใช้งบประมาณอย่างประหยดั และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในแบบเจาะกลุ่มน้ีตอ้งอาศยัระบบฐานขอ้มูล ซ่ึงบริษทัฯมีการพฒันา
ระบบฐานขอ้มูลดา้นการตลาดอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

• ดา้นการส่งเสริมการขาย บริษทัฯไดจ้ดัทาํอย่างต่อเน่ือง เพื่อเร่งรัดการตดัสินใจของกลุ่มเป้าหมายให้เร็ว
ยิง่ข้ึน 

• บริษทัฯมีนโยบายส่งเสริมสังคม โดยมีโครงการร่วมกบัสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน โดยมีโครงการ
ร่วมกนัพฒันาหมู่บา้น  ซ่ึงเป็นโครงการพฒันาแบบองคร์วม  ในระดบัหมู่บา้นเพื่อขจดัปัญหาความยากจนท่ี    ตน้เหตุ 
ซ่ึงในโครงการดงักล่าวน้ี ชาวบา้นจะมีส่วนร่วมในการพฒันาทุกขั้นตอน หมู่บา้นท่ีบริษทัฯเลือกจะเขา้ไปร่วมพฒันา คือ 
หมู่บา้นหนองขวาง หมู่ 9 ตาํบลโคกกลาง อาํเภอปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย ์

การบริการ 

• บริษทัฯให้ความสาํคญัการให้บริการแก่ลูกคา้อย่างมีคุณภาพ โดยมีการวดัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการ
บริการในดา้นต่างๆ และนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาปรับปรุงพฒันา นอกจากน้ียงัมีการอบรมพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองให้
ตระหนกัถึงความสําคญัของลูกคา้ เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ และใส่ใจการให้บริการ เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บความพึง
พอใจสูงสุด 

ลกัษณะลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

 การจดัแบ่งลกัษณะของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น  2 ประเภทใหญ่  คือ 

ก.  กลุ่มลูกค้าเดิม 

หมายถึง กลุ่มลูกคา้ท่ีอาศยัและซ้ือบา้นในโครงการของสัมมากรอยู่แลว้ ลูกคา้กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีบริษทัฯ
ให้บริการดูแลชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เป็นสังคมคุณภาพ ลูกคา้กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ี แนะนาํญาติ พี่น้อง 
เพื่อน มาเป็นลูกคา้ใหม่ หรือขยบัขยายซ้ือบา้นในโครงการของสมัมากรเพ่ิมในเวลาต่อมา 

ข.  กลุ่มลูกค้าใหม่ 

หมายถึง กลุ่มท่ียงัไม่ไดซ้ื้อบา้นของสมัมากร ในกลุ่มน้ีสามารถแบ่งยอ่ยออกเป็น 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552                                                                                        บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 

 
•  กลุ่มท่ีเคยแวะชมโครงการ จะเป็นกลุ่มท่ีบริษทัฯใหค้วามสาํคญัเพราะถือว่ามีความตอ้งการซ้ือบา้นจะมีการ

จดัเก็บขอ้มูลลูกคา้เพื่อนาํมาวิเคราะห์ความตอ้งการและนาํเสนอสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ บริษทัฯจะ
ส่ือสารขอ้มูลใหลู้กคา้อยา่งต่อเน่ืองทั้งทางเอกสารและการติดต่อจากพนกังานขาย 

•  กลุ่มท่ียงัไม่เคยแวะชมโครงการจะเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งใชก้ลยทุธ์การโฆษณาประชาสัมพนัธ์เพื่อใหเ้ขา้ถึง
ลูกคา้และกระตุน้ให้เกิดความสนใจ พร้อมทั้งเชิญชวนให้แวะเยี่ยมชมโครงการ และบริษทัฯยงันาํปัจจยัดา้นอ่ืน มา
พิจารณาเพื่อหากลุ่มลูกคา้เพิ่มข้ึนดว้ย เช่น 

 - ดา้นทาํเลท่ีอยูอ่าศยักลุ่มลูกคา้ของสัมมากรส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตร รอบโครงการ
และในกรณีท่ีมีการตดัถนนใหม่หลายเส้นทาง ซ่ึงทาํให้เกิดกลุ่มเป้าหมายในทาํเลใหม่ๆ ท่ีสามารถเดินทางมาถึง
โครงการ และสามารถเดินทางไปทาํงานไดส้ะดวก 

 -  ดา้นอาย ุกลุ่มเป้าหมายหลกัของสมัมากรมีอายใุนช่วง 25-35 ปี และช่วง 36-45 ปี  
  -  ดา้นสถานะทางสังคม กลุ่มเป้าหมายหลกัของสัมมากรจดัอยูใ่นระดบั C-B ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระดบัราคาของ
สินคา้ คือ ส่วนใหญ่ประมาณ 3-5 ลา้นบาท 

(ข) ภาวะการแข่งขัน  

 •  สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม  
   ในปี 2552 ธุรกิจบา้นจดัสรรยงัมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูงและยงัตอ้งแข่งขนักบัตลาดคอนโดมิเนียมดว้ย 
ตลาดบา้นจดัสรรราคาแพงชะลอตวัลงไปบา้ง แต่บา้นจดัสรรราคาถูกและบา้นจดัสรรราคาปานกลาง  มีการเติบโต
เพิ่มข้ึน ผูจ้ดัสรรรายใหญ่หลายรายไดป้รับแนวทางมาทาํตลาดบา้นจดัสรรราคาปานกลางระดบั 3 - 5 ลา้นบาทมากข้ึน 
เพราะเห็นวา่ตลาดดงักล่าว เป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพ ยงัมีความตอ้งการอยูม่าก ในขณะท่ีเศรษฐกิจชะลอตวั โดยปกติ
ผูบ้ริโภคจะมีกาํลงัซ้ือลดลง แต่อตัราดอกเบ้ียในระบบค่อนขา้งตํ่ากลบัทาํใหค้วามสามารถในการซ้ือบา้นเพิ่มข้ึน บา้น
จดัสรรและคอนโดมิเนียมระดบักลางจึงไดรั้บความสนใจเพ่ิมข้ึน  

 ตลาดบา้นจดัสรรระดบัราคา 3 - 5 ลา้นบาท ตอ้งแข่งขนักบัตลาดท่ีอยูอ่าศยัประเภทอ่ืน เช่น ทาวน์เฮา้ส์และ
คอนโดมิเนียมท่ีอยูใ่นเมืองหรืออยูใ่กลก้บัแนวเส้นทางรถไฟฟ้าระบบราง ภาวะการแข่งขนัของตลาดท่ีอยูอ่าศยัสาํหรับ
ผูมี้รายไดร้ะดบัปานกลางในปี 2552 จึงมีความรุนแรงและแยง่ชิงตลาดกนัอยา่งมาก ส่วนในปี 2553 สถานการณ์ความ
เปราะบางของเศรษฐกิจโลก ความไม่มัน่คงทางสงัคมและการเมืองดูจะเป็นปัจจยัสาํคญั ท่ีทาํใหธุ้รกิจเติบโตแบบจาํกดั 
ตลาดบา้นจดัสรรอาจจะขยายตวัไม่มากนกั รัฐบาลตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่นกัลงทุน ผูบ้ริโภค รวมถึงนกัท่องเท่ียว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีมาตรการเร่งการใชจ่้ายและเร่งโครงการลงทุนภาครัฐ เช่น โครงการรถไฟฟ้า รถไฟ
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รางคู่และระบบชลประทาน เป็นตน้ หากทาํไดเ้ป็นรูปธรรม เศรษฐกิจของประเทศไทยจะเติบโตแบบยัง่ยนืในระยะยาว 
โครงการบา้นจดัสรรกจ็ะเติบโตและขยายตวัตามไปดว้ย 

ความพร้อมในการแข่งขนัของ บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) 
 บริษทัฯอยูใ่นแวดวงธุรกิจบา้นจดัสรรมาแลว้เป็นเวลานาน มีความรู้ มีความเขา้ใจในธุรกิจดงักล่าวเป็นอยา่งดี 
ลูกคา้จึงใหค้วามเช่ือถือและวางใจในคุณภาพและมาตรฐานบา้นจดัสรรของบริษทั โดยเฉพาะผูมี้รายไดร้ะดบัปานกลาง 
นอกจากน้ีบริษทัฯไดเ้ลือกทาํเลซ่ึงเป็นท่ีนิยมของตลาด ซ่ึงถือเป็นปัจจยัสาํคญัของการตดัสินใจของลูกคา้ บา้นจดัสรร
ของบริษทัฯจึงไดรั้บการตอบรับดว้ยดีเสมอ 

 บริษทัฯมีหลกัการพฒันาโครงการบา้นจดัสรรโดยเนน้ส่ิงแวดลอ้ม ความพร้อมมูลครบถว้นของระบบ
สาธารณูปโภค การใหบ้ริการและการใส่ใจในความตอ้งการของลูกคา้พร้อมกบัมีส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น 
สโมสร สถานออกกาํลงักาย รวมทั้งมีการรักษาความสะอาด และการดูแลความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐาน เพื่อใหโ้ครงการ
บา้นจดัสรรของบริษทัฯมีส่วนในการสร้างสรรคส์งัคมท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะทาํใหผู้อ้ยูอ่าศยัรู้สึกพอใจ ภูมิใจ และมีความสุข  

 บริษทัฯมีความมัน่คงและเขม้แขง็ในการบริหารตน้ทุนและบริหารการเงิน เห็นไดจ้ากในช่วงเวลาท่ีผา่นมา
บริษทัฯสามารถจดัการธุรกิจใหเ้จริญกา้วหนา้มาไดอ้ยา่งดีท่ามกลางกระแสวกิฤตทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงต่างๆ และการแข่งขนัท่ีหนกัหน่วงรุนแรง กิจการของบริษทัฯมีกาํไรสมํ่าเสมอและมีกาํไรสะสมจาํนวน
มาก ในขณะท่ีภาระหน้ีสินและเงินกูย้มืมีจาํนวนไม่มาก ทาํใหกิ้จการของบริษทัฯมีเสถียรภาพมัน่คงและมีความ
แขง็แกร่งทางการเงินค่อนขา้งมาก ซ่ึงถือเป็นภูมิคุม้กนัท่ีสามารถตา้นทานกระแสความผนัผวนทางเศรษฐกิจและ
วิกฤตการณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 อยา่งไรกต็ามบริษทัฯมีจุดอ่อนเร่ืองโครงการจดัสรรของบริษทัฯยงัมีจาํนวนนอ้ยไม่แพร่กระจายไปทัว่ทุกพื้นท่ี
เหมือนผูจ้ดัสรรรายใหญ่ นอกจากนั้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ยงัทาํไดไ้ม่มากนกั เพราะงบประมาณมีจาํกดั แต่
บริษทัฯกไ็ดแ้กไ้ข โดยการส่ือสารถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยตรง ผา่นป้ายโฆษณา  Cut out, Direct mail  และ Internet 
รวมทั้งมีการส่ือสารผา่นลูกคา้เดิมใหช้กัชวนเพ่ือนฝงู ญาติมิตรมาเป็นลูกคา้ของบริษทัเพิ่มข้ึน ซ่ึงกไ็ดผ้ลในระดบัท่ีน่า
พอใจ แต่ส่ิงสาํคญันอกจากการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางการตลาดต่างๆ ดงักล่าว บริษทัฯไดเ้นน้ความ
แตกต่างและการสร้างบา้นท่ีมีคุณภาพทั้งรูปแบบของบา้น ประโยชน์ใชส้อย คุณภาพวสัดุและคุณภาพงานก่อสร้าง และ
เนน้การใหบ้ริการท่ีประทบัใจทั้งก่อนการขาย  ระหวา่งการขาย และหลงัการขาย รวมทั้งเนน้การควบคุมดูแลใหต้น้ทุน
ค่าก่อสร้างอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เพื่อแข่งขนัไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ  และตามภาวะความตอ้งการของตลาด ดว้ยความ
พร้อมดงักล่าว จึงทาํใหโ้ครงการบา้นจดัสรรของบริษทัฯสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นท่ียอมรับของตลาด   อยู่
เสมอ 
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 สาํหรับธุรกิจบา้นจดัสรรในปี 2553 จะเป็นปีท่ีมีปัญหาเร่ืองการแข่งขนัสูงมาก ในระยะตน้ปีกาํลงัซ้ืออาจจะชะลอ
ตวัลง เพราะมีปัญหาดา้นสงัคมและการเมืองมาบัน่ทอน อยา่งไรกดี็บริษทัฯเช่ือมัน่วา่ตั้งแต่ช่วงกลางปีไปจนถึงปลายปี 
ภาวะตลาดโดยรวมจะดีข้ึน ทั้งน้ีเพราะรัฐบาลน่าจะสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภคและนกัลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
ไดม้ากข้ึน รัฐบาลไดด้าํเนินนโยบายหลายอยา่งท่ีน่าจะสร้างความมัน่ใจแก่ประชาชนส่วนใหญ่ โดยมีการเร่งการใชจ่้าย
กระตุน้เศรษฐกิจ เร่งโครงการ Mega Projects เช่น รถไฟฟ้า รถไฟรางคู่และระบบชลประทาน เพื่อสร้างความมัน่ใจและ
กระตุน้ใหมี้การลงทุนในภาคเอกชนเพิ่มข้ึน เม่ือเศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโนม้ดีข้ึน เศรษฐกิจโลกเร่ิมฟ้ืนตวั ตลาดบา้น
จดัสรรกจ็ะดีตามไปดว้ย คาดวา่ยอดรายไดข้องบริษทัฯในปี 2553  จะขยายตวัประมาณร้อยละ 10 ตามการเติบโตของ
ตลาดโดยรวม 

 •  จํานวนคู่แข่งขัน   

   สาํหรับคู่แข่งของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยร์ายใหญ่ เช่น บริษทั แลนด์แอนด์เฮาส์ 
จาํกดั (มหาชน) ,บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟ็ค จาํกดั (มหาชน), บริษทั เอ็น.ซี. เฮาส์ซ่ิง จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั 
พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) และยงัมีบริษทัจดัสรรรายยอ่ยอีกหลายราย 

คู่แข่งรายสําคญัทีมี่ระดับราคาขาย กลุ่มเป้าหมาย และทีต่ั้งโครงการอยู่ในทาํเลเดียวกบัโครงการของสัมมากร 

โครงการ/ทาํเล ท่ีตั้ง โครงการ 
มีนบุรี  นิมิตใหม่ และรามคาํแหง ถนนสุวนิทวงศแ์ละ ศุภนิมิตร , คาซาลีนา, นลินเรสซิเดน้ท ์
สุวนิทวงศ ์ ถนนรามคาํแหง โรยลัพาร์ควลิล,์ นิรันดสิ์ริ, รุ่งกิจ, บุญนิมิต, เอกวิน 
   บา้นราชพฤกษ,์ พาร์คเวย ์ ชาเล่, เฟอร์เฟคเพลส , 
  รามคาํแหง- สุวรรณภมิู และ เค ซี เนเชอรัล ซิต้ี รามคาํแหง 
รังสิต-นครนายก คลอง 1 - 4 ถนนรังสิต - นครนายก ภสัสร 4, สถาพร, สินธานี, ดิสคอฟเวอร่ี บาหลีกา้, 
   ลีฟวิง่นารา,   
รังสิต-นครนายก คลอง 5 - 13 ถนนรังสิต - นครนายก ฟอร์เรสโฮม, พฤกษา วลิเลจ 2, ธารสิริ  
  สีวลี  ป่ินเกลา้ สาทร  กฤษณา  อรุณวดี   
นครอินทร์ และราชพฤกษ ์ ถนนนครอินทร์และ เพอร์เฟค เพลส  พระราม 5-ราชพฤกษ ์ ธนนัธร  มณัฑนา-ป่ิน 
 ราชพฤกษ ์ เกลา้ โนเบิล จีโอ, ธนานนท ์ สีวลี ป่ินเกลา้ สาทร 

 บางกอกบูลเลอวาร์ด กฤษณา และอรุณวดี  เดอะซิต้ี 
  พระราม 5-ราชพฤกษ ์
ทาํเลราชพฤกษ-์ท่าอิฐ  เพอร์เฟคเพลส รัตนาธิเบศ-ราชพฤกษ ์ ธนนัธร  สินบดี ประดบั 

ดาว 6 ภสัสร 7  ลภาวนั 15  ชยัพฤกษ ์ แจง้วฒันะ-ราชพฤกษ ์ 
 คาซ่า ราชพฤกษ ์2 บุราสิริ   ราชพฤกษ-์แจง้วฒันะ 
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ศักยภาพในการแข่งขนัของบริษัท 

• บริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 แสดงถึงศกัยภาพในการดาํเนินงานภายใน ซ่ึง      ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการแข่งขนั และเป็นท่ียอมรับของลูกคา้ 

• บริษทัฯมีการจดัการดา้นการเงินท่ีเป็นระบบ  มีหน้ีเงินกูน้อ้ย ทาํใหค้วามเส่ียงดา้นการเงินและภาระดอกเบ้ีย
จ่ายมีจาํกดั สถาบนัการเงินใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งดี 

• บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาอยูใ่นเกณฑดี์ มีกาํไรสะสมอยูม่ากทาํใหมี้ศกัยภาพการทาํกาํไรสูง และ
สามารถใหผ้ลตอบแทนผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

• บริษทัฯ มีความแขง็แกร่งในตรา “สมัมากร” ทาํใหไ้ดรั้บความเช่ือถือไวว้างใจจากลูกคา้ 

• บริษทัฯ เนน้การใหบ้ริการหลงัการขายอยา่งต่อเน่ืองทาํใหลู้กคา้ท่ีซ้ือแลว้เกิดความประทบัใจ  มีการบอกต่อ
หรือแนะนาํเพื่อน ญาติ พี่นอ้งมาซ้ือ นอกจากน้ีลูกคา้ใหม่ท่ีแวะเขา้ไปในโครงการของสมัมากร กจ็ะประทบัใจในการเอา
ใจใส่  ดูแลสภาพสงัคม  ส่ิงแวดลอ้ม และบรรยากาศในโครงการ 

•    บริษทัฯไดมี้การปรับปรุงพฒันาศกัยภาพของโครงการใหส้ามารถแข่งขนัไดดี้ทั้งในสภาวะการปัจจุบนัและ
ในอนาคต 

นอกจากน้ี ไดมี้การปรับปรุงพฒันาระบบฐานขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง ทาํให้สามารถพฒันา
สินคา้ และบริการใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้

 บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) มีประสบการณ์ในการทาํธุรกิจบา้นจดัสรรมากว่า 30 ปี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
หลกั คือ ผูมี้รายไดร้ะดบัปานกลาง อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลกัในการพฒันา โครงการบา้นจดัสรร
ของบริษทัฯจะเนน้ท่ีสภาพสังคม รวมถึงสภาพแวดลอ้ม ระบบสาธารณูปโภค ส่ิงอาํนวยความสะดวก ความปลอดภยั
และการบริการหลงัการขาย เพื่อใหเ้กิดสงัคมคุณภาพทาํใหบ้ริษทัฯเป็นท่ียอมรับตลอดมา 

อยา่งไรกต็าม บริษทัฯยงัมีจาํนวนโครงการค่อนขา้งนอ้ย และการกระจายตวัยงัไม่ครอบคลุมทัว่ทุกทาํเลในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล  ทําให้บริษัทเป็นท่ี รู้จักเฉพาะในทําเลท่ีมีโครงการตั้ งอยู่ เ ท่านั้ น  ดังนั้ นการโฆษณา  
ประชาสัมพนัธ์จะเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงในเขตพื้นท่ีท่ีมีโครงการตั้งอยู่ ส่ือหลกัท่ีบริษทัฯใช้ คือ ป้าย
โฆษณา การออกบูธ และไดเรคเมล ์ซ่ึงบริษทัฯไดมี้การพฒันาฐานขอ้มูลของบริษทัฯ เพื่อใหท้ราบถึงความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย สามารถนาํเสนอสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการ ทาํใหส้ามารถบริหารงบประมาณในการโฆษณาไดอ้ยา่งมี        
ประสิทธิภาพ 
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(3) การจัดหาผลติภณัฑ์และบริการ   

(ก) ลกัษณะการจัดให้ได้มาซ่ึงผลติภัณฑ์ 

การผลติและนโยบายการผลติ 

•  บริษทัฯมีนโยบายการสร้างท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียวระดบัราคาปานกลาง เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัของลูกคา้ นอกจากน้ีบริษทัฯมีนโยบายในการควบคุมคุณภาพของผูรั้บเหมาใหมี้การก่อสร้างบา้นท่ีมี
คุณภาพไดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนด เช่น มีการกาํหนดมาตรฐานการก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง  เอาไว ้มีหัวหน้างาน
ประจาํแต่ละโครงการคอยควบคุมดูแลและมีหน่วยงานตรวจสอบรับผดิชอบตรวจตรางานของผูรั้บเหมา อยา่งสมํ่าเสมอ 

การจัดหาวตัถุดิบ 

• ในการจดัซ้ือท่ีดินนั้นบริษทัฯมีนโยบายจดัซ้ือท่ีดินโดยพิจารณาจากสภาพแวดลอ้มและความพร้อมของ
ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเป็นสาํคญั  เช่น สามารถเดินทางไดส้ะดวก และมีศกัยภาพในการท่ีจะนาํมาพฒันาทั้งใน
ปัจจุบนัและในอนาคต  ซ่ึงการจดัซ้ือท่ีดินดงักล่าวนั้นบริษทัฯอาจติดต่อซ้ือผา่นนายหนา้ หรือ ติดต่อซ้ือท่ีดินโดยทีมงาน
ของบริษทัฯโดยตรง 

สภาพปัญหาเกีย่วกบัวตัถุดบิ 

• ส่วนวสัดุก่อสร้างนั้น ส่วนใหญ่ใชว้สัดุภายในประเทศ บริษทัฯใชว้ิธีเจรจาซ้ือขายล่วงหน้าโดยประมาณ
การจาํนวนท่ีตอ้งใชแ้ต่ละปี และทาํขอ้ตกลงกบัผูข้ายไวเ้พื่อใหม้ัน่ใจวา่จะสามารถจดัวสัดุเขา้ในกระบวนการก่อสร้างได้
อย่างต่อเน่ือง และทนัเวลา บริษทัฯมีการตกลงซ้ือขายวสัดุจากผูจ้าํหน่ายหลายราย ในขณะน้ีมีจาํนวนกว่า 10 ราย เป็น
การป้องกนัปัญหาความเส่ียงเร่ืองการพึ่งพาผูจ้ดัจาํหน่ายนอ้ยราย 

(ข)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

• ในการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัและการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการอาจมีผลกระทบต่อสภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ระบบระบายนํ้ าของโครงการท่ีระบายนํ้ าเสียจากครัวเรือน เขา้สู่แหล่งนํ้ าสาธารณะหาก
ระบบบาํบดัไม่ดีพอก็อาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  สําหรับบริษทัฯไดมี้การจดัทาํระบบบาํบดันํ้ าเสียท่ีถูกตอ้งได้
มาตรฐานและมีการตรวจสอบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ต่างๆ ใหมี้สภาพพร้อมใชง้านไดดี้อยูเ่สมอ ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่มีปัญหา
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด 
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(4) งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ  

งานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าก่อสร้างบา้นและค่าพฒันาท่ีดิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 มีมูลค่า 
482.12  ลา้นบาท     

มูลค่างานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบเปรียบเทยีบ 3 ปี 
                               หน่วย : ล้านบาท 

ค่าก่อสร้างและพฒันาทีด่นิ 2550 2551 2552 

โครงการบางกะปิ 14.13 11.12 9.74 
โครงการมีนบุรี 1 20.83 26.77 30.31 

โครงการมีนบุรี 2 17.57 22.85 19.77 

โครงการนิมิตใหม่ 49.18 46.26 29.86 
โครงการรังสิตคลอง 2 63.52 57.25 44.64 

โครงการรังสิตคลอง 7 153.52 160.49 152.92 

โครงการนครอินทร์ 103.85 86.43 63.95 
โครงการราชพฤกษ ์ 112.31 98.12 73.79 
โครงการรามคาํแหง 1 2.24 77.39 57.14 

รวม 537.15 586.68 482.12 
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 2.4  การวจัิยและการพฒันา 

บริษทัฯไดส้ํารวจความตอ้งการของลูกคา้และนําขอ้มูลดังกล่าวมาพฒันาผลิตภณัฑ์โดยรวมอย่างต่อเน่ือง เช่น 
รูปแบบของบา้น ประโยชน์ใชส้อย มาตรฐานของวสัดุ มาตรฐานงานก่อสร้าง สภาพแวดลอ้มโครงการและงานบริการ
ต่างๆ ให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึนเป็นการเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ ช่วยขยายฐานของลูกคา้ให้กวา้งข้ึน เพราะภาวะการณ์
ปัจจุบันมีการแข่งขนัสูง นอกจากความจาํเป็นต้องลดต้นทุนสินค้าลงเพื่อความได้เปรียบในการกําหนดราคาขาย 
นอกจากน้ียงัตอ้งมีการพฒันาสินคา้ให้ตรงตามความตอ้งการของตลาด และความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ซ่ึงเป็นส่ิง
สาํคญัอยา่งยิง่อีกดว้ย 

บริษัทฯได้ทาํการสํารวจวจัิยในหลายวตัถุประสงค์ดงันี ้ 
1. การวิจยัเพื่อศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาแบบบา้น การเลือกวสัดุและพฒันา

เทคนิคการก่อสร้างต่อไป 
2. การวิจยัเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือบา้นของลูกคา้ ทาํใหส้ามารถเขา้ใจรูปแบบระยะเวลา และปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
3. การวิจยัเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อสินคา้และการบริการ เพื่อนาํมาปรับปรุงพฒันาสินคา้และบริการ

ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
4. การสาํรวจโครงการของคู่แข่งอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบของสินคา้ ราคา และการบริการของคู่แข่ง 

ซ่ึงสามารถนาํมาวิเคราะห์ และปรับปรุงกลยทุธ์การตลาด 
นอกจากน้ียงัมีการสาํรวจ วิเคราะห์ศกัยภาพพ้ืนท่ีทั้งในบริเวณท่ีมีโครงการตั้งอยู ่และพื้นท่ี ท่ีมีศกัยภาพการลงทุนใน
อนาคต และไดท้าํการสาํรวจวิจยัความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ืองทั้งการออกสาํรวจ และโดยการ
สอบถามความเห็นจากผูเ้ยีย่มชมโครงการและผูท่ี้ตกลงซ้ือ  เพื่อนาํผลการสาํรวจวจิยัมาพฒันารูปแบบของบา้นและ
ปรับปรุงมาตรฐานสภาพแวดลอ้มส่ิงอาํนวยความสะดวกของโครงการใหไ้ดสิ้นคา้ออกมาตรงกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคมากท่ีสุด   
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2.5 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ    
(1) ลกัษณะสําคญัของทรัพย์สิน ได้แก่ ท่ีดินคงเหลือของบริษทัฯส้ินปี 2552 มีจาํนวนเน้ือท่ีทั้งหมด 704.24 ไร่ และ

มูลค่าตามราคาตลาด 3,512.45  ลา้นบาท   
 

ทีต่ั้ง เนือ้ที ่(ไร่) ลกัษณะกรรมสิทธิ ภาระผูกพนั 

ถนนรามคาํแหง  2.78 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
ถนนรามคาํแหง(สุขาภิบาล 3) 48.16 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
ถนนรามคาํแหง (ซอย 32) 14.55 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
ถนนสามวา (มีนบุรี) 22.80 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
ถนนนิมิตใหม่ 22.46 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
ถนนไมตรีจิต 337.35 เป็นเจา้ของ มีภาระผกูพนั 100 ลา้นบาท 
ถนนรังสิต นครนายก  คลอง 2 24.67 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
ถนนรังสิต นครนายก  คลอง 7 95.82 เป็นเจา้ของ  มีภาระผกูพนั  120.90  ลา้นบาท 
ถนนรามคาํแหง 12.93 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
ถนนนครอินทร์ 11.00 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
ถนนราชพฤกษ ์ 19.08 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
โครงการในอนาคต (ต.บางเสร่) 25.80 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
โครงการในอนาคต (รามคาํแหง 2) 66.84 เป็นเจา้ของ มีภาระผกูพนั  164.50  ลา้นบาท 

รวมทั้งส้ิน       704.24   
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(2) ราคาประเมินทีด่ินและทรัพย์สินมีไว้เพือ่ขายและให้เช่า  

ราคาขายทีด่ินต่อตารางวากบัราคาประเมนิ 

โครงการ 
ราคาขาย. 

(บาท/ตรว.) 
ราคาประเมิน* 

(บาท/ตรว.) 
โครงการสัมมากรบางกะปิ 
โครงการสัมมากรมีนบุรี 1 - 2 
โครงการสัมมากรนิมิตใหม่ 
โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 2 
โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 7 
โครงการสัมมากรนครอินทร์ 
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 

37,500 

*ทีม่าของข้อมูลราคาทีด่นิมาจากกรมทีด่นิ ณ 31 ธันวาคม 2552 

 

(3) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 บริษทัฯไดร่้วมทุนกบั บริษทั ระยองเพยีวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) ตั้งบริษทัร่วมทุนเพื่อพฒันาศูนยก์ารคา้
ชุมชนในทาํเลท่ีเหมาะสม ขั้นแรกไดพ้ฒันาท่ีดินของบริษทัท่ีโครงการรังสิตคลอง 2 ผลประโยชน์คือไดรั้บค่าเช่าและ
ส่วนแบ่งกาํไร ซ่ึงจะสร้างผลประโยชน์ตอบแทนระยะยาวใหแ้ก่บริษทัฯ และยงัเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ท่ีดินใน
โครงการดว้ย 
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2.6 โครงการในอนาคต  
(1) ลกัษณะโครงการ 

ในปี 2553 บริษทัฯจะพฒันาโครงการบา้นจดัสรร โดยขยายพ้ืนท่ีต่อเน่ืองกบัโครงการเดิมท่ีเปิดอยูแ่ลว้            
8 โครงการและมีแผนจะเปิดโครงการใหม่เพิ่มเติมอีก 2 โครงการ กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นผูมี้รายไดร้ะดบัปานกลางท่ี
สามารถซ้ือบา้นพร้อมท่ีดินไดใ้นระดบัราคา 2 - 5 ลา้นบาท  

ในระยะสั้นบริษทัฯยงัเนน้ดาํเนินงานโครงการจดัสรรขายบา้นพร้อมท่ีดิน แต่ในระยะกลางถึงระยะยาวบริษทัฯ
จะพฒันาก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่และโครงการร่วมทุนอ่ืนท่ีช่วยเพิ่มรายไดจ้ากการใหเ้ช่าใหสู้งข้ึนควบคู่กนัไปดว้ย 

  (2) ผลตอบแทนทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ในปีท่ีผา่นมาประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากวกิฤตการดา้นการเงินของเศรษฐกิจโลกเช่นกนั มีผลใหก้าร
ส่งออกลดลง รายไดจ้ากการท่องเท่ียวลดลงและยงัมีปัญหาเก่ียวกบัความไม่มีเสถียรภาพทางสงัคมและการเมือง ซ่ึงบัน่
ทอนความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคค่อนขา้งมาก แต่ภาคอสงัหาริมทรัพย ์โดยเฉพาะกิจการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัหลายแห่งกลบั
มีรายไดดี้ข้ึน กาํไรสูงข้ึน และในปีน้ีคาดวา่ตลาดบา้นจดัสรรจะยงัคงเติบโตต่อเน่ือง 
 สาํหรับ บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) คาดวา่ในปี 2553 จะมียอดขาย และกาํไรเพิม่ข้ึนตามการฟ้ืนตวัของ
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และธุรกิจของบริษทัฯกเ็ป็นท่ีรู้จกัและยอมรับของลูกคา้ผูต้อ้งการซ้ือบา้นอยูอ่าศยั เพราะ
บริษทัฯมุ่งเนน้ขายสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพ ตามความตอ้งการของตลาด โดยมีกระบวนการพฒันาคุณภาพสินคา้อยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงจะช่วยพฒันากิจการของบริษทัฯใหเ้จริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คงต่อไป โดยใหผ้ลประโยชน์ตอบแทน
ในอตัราท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  

  (3) ปัจจัยทีท่าํให้โครงการไม่สามารถดําเนินตามแผนได้  

  บริษทัฯดาํเนินธุรกิจบา้นจดัสรรมายาวนาน มีความรู้และมีความเขา้ใจในธุรกิจเป็นอยา่งดี ผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯจึงเติบโตและมีกาํไรอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ ผลการดาํเนินงานส่วนใหญ่ไดใ้กลเ้คียงกบัเป้าหมายท่ีวางไว ้
ยกเวน้กรณีมีปัจจยัท่ีมีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งรุนแรง เช่น ปัญหาอตัราดอกเบ้ียปรับตวัข้ึนสูงมาก 
ปัญหาสงัคมและการเมืองขาดเสถียรภาพ และมีความรุนแรงข้ึน ปัญหาวกิฤติการทางการเงิน ปัญหา วิกฤติการดา้นราคา
นํ้ามนั หรือเกิดปัญหาเงินเฟ้อหรือเงินฝืดอยา่งรุนแรง ปัญหาชุมชนต่อตา้นการลงทุนท่ีมาบตาพดุ ปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีจะ
มีผลบัน่ทอนความสามารถ และความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน ของผูบ้ริโภค ทาํใหก้ารลงทุนลดลง กาํลงัซ้ือลดลง 
ประชาชนจะมีการระมดัระวงัเร่ืองการจบัจ่ายใชส้อยมากข้ึน จนอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯไม่สามารถดาํเนินงานใหส้าํเร็จ
ตามแผนหรือตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
 นอกจากนั้นในปัจจุบนัน้ีประเทศต่างๆทัว่โลกทาํการคา้ขายและติดต่อส่ือสารกนัใกลชิ้ดมากข้ึน ปัญหาท่ีเกิดใน
ประเทศหน่ึงจะมีผลกระทบไปสู่ประเทศอ่ืนอยา่งรวดเร็ว ส่วนจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัความรุนแรงและขนาดของ
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เศรษฐกิจของประเทศนั้น เช่น ปัญหาวกิฤติการณ์ดา้นการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและปัญหาการวา่งงานสูง กาํลงั
ซ้ือลดลงรวมกบัปัญหาหน้ีสินเกินตวัของบางประเทศในยโุรปยอ่มมีผลกระทบไปสู่ประเทศต่างๆ ทัว่โลก เพราะ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและยโุรป ถือเป็นผูบ้ริโภครายใหญ่และเป็นตลาดสินคา้ท่ีสาํคญัของประเทศอ่ืนๆ การท่ีสหรัฐฯ
และยโุรปยงัมีปัญหาจะทาํใหก้ารคา้ของโลกซบเซาได ้ ในปี 2553 ถา้เศรษฐกิจโลกยงัไม่ฟ้ืนตวั การบริโภคโดยรวมจะ
ไม่เติบโต การส่งออกจะมีปัญหา โดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงพึ่งพาการส่งออกค่อนขา้งมาก    ดีข้ึน และการเติบโตของ 
GDP มีผลจากการส่งออกค่อนขา้งสูง  เม่ือเศรษฐกิจโลกมีปัญหาประเทศไทยกจ็ะขายสินคา้ไดน้อ้ยลง จะทาํใหเ้ศรษฐกิจ
เติบโตนอ้ยลง  เม่ือเป็นเช่นนั้นกจ็ะกระทบถึงการบริโภคภายในประเทศ กระทบถึงตลาดอสงัหาริมทรัพย ์ ฉะนั้นถา้
ปัญหาของประเทศสหรัฐฯและยโุรปยงัคงอยูแ่ละยาวนานข้ึน กอ็าจเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหธุ้รกิจของบริษทัฯในปี 2553
ไม่สามารถดาํเนินการสาํเร็จตามเป้าหมายได ้ 
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2.7 ข้อพพิาททางกฎหมาย 
“ไม่มี” 
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2.8 โครงสร้างเงินทุน  

(1) บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) 

บริษทัฯมีทุนจดทะเบียน จาํนวน 530 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 530 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ    1  บาท มี
ทุนชาํระแลว้จาํนวน 450 ลา้นบาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั 450 ลา้นหุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

(2) กลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เม่ือวนัที ่19 มีนาคม 2553 

ลาํดบัท่ี 
No. 

ช่ือ 
Name 

จาํนวนหุน้ 
No.of shares 

ร้อยละ 
% 

1 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
H.M. KING BHUMIBOL ADULYADEJ 

197,414,850 43.870 

2 ท่านผูห้ญิงทศันาวลยั  ศรสงคราม 
THANPUYING TASANAVALAI SORNSONGKRAM  

45,847,050 10.188 

3 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
H.R.H. PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN 

25,000,000 5.556 

4 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCE 20,488,400 4.553 

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

6 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 
ABERDEEN GROWTH FUND 

15,424,900 3.428 

7 บริษทั ศรีปวิธ จาํกดั 
SRIPAVIDH CO., LTD. 

14,821,500 3.294 

8 นายศิรัตน์  ธาํรงรัตน์ 
MR. SIRAT THOMRONGRAT 

11,005,000 2.446 

9 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุน้ระยะยาว 
ABERDEEN LONG-TERM EQUITY FUND 

7,996,800 1.777 

10 พลตาํรวจเอก เภา สารสิน 
POLICE GENERAL POW SARASIN 

6,330,000 1.407 
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หมายเหตุ : *ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลผูถื้อหุน้ท่ีเป็นปัจจุบนัไดจ้ากเวบ็ไซตบ์ริษทั www.sammakorn.co.th ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 

(3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทีถื่อหุ้นร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ลาํดบัท่ี 
No. 

ช่ือ 
Name 

จาํนวนหุน้ 
No. of shares 

ร้อยละ 
% 

1 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
H.M. KING BHUMIBOL ADULYADEJ 

197,414,850 43.870 

2 ท่านผูห้ญิงทศันาวลยั  ศรสงคราม 
THANPUYING TASANAVALAI SORNSONGKRAM  

45,847,050 10.188 

(4) นโยบายการจ่ายเงินปันผล   

บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ สําหรับผลการ
ดาํเนินงานปี 2552 บริษทัฯมีกาํไรสุทธิ 106.71  ลา้นบาท จะจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 45  ลา้นบาท โดยจ่ายหุ้น
ละ 0.10 บาท  ในวนัท่ี  7 พฤษภาคม 2553  ซ่ึงมีผลทาํใหอ้ตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 42.17 ซ่ึงในปี 
2552 บริษทัฯจ่ายเงินปันผลตํ่ากวา่นโยบายท่ีกาํหนดไว ้เน่ืองจ่ายบริษทัฯ ตอ้งสาํรองไวส้าํหรับลงทุนเพื่อขยายกิจการ   

บริษทัฯคาดวา่จะมีการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปีต่อไปตามปกติทุกปี 
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2.9 การจัดการ 
(1) โครงสร้างการจัดการ  

โครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จาํนวน 4 ชุด ได้แก่  
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กาํหนดผลตอบแทน   

 1.1 คณะกรรมการบริษัท 1.1 Board of Directors   
1. พลเรือเอก หม่อมหลวงอศันี  ปราโมช 

ประธานกรรมการ 
1. Admiral Mom Luang Usni  Pramoj  
        Chairman  

2. นายพงส์  สารสิน 
กรรมการ 

2. Mr. Pong  Sarasin 
 Director  

3. นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยธุยา 
กรรมการอิสระ 

3. Mr. Paron Israsena  
Independent Director  

4. นายกว ี องัศวานนท ์
กรรมการ 

4. Mr. Kavi Ansvananda 
Director  

5. นายสมศกัด์ิ  เขมะรังษี 
กรรมการ 

5. Mr. Somsak Kemarangsi    
Director  

6. ดร.อภิชยั  จนัทรเสน 
กรรมการอิสระ 

6. Dr. Abhijai Chandrasen 
Independent  Director  

7. พลตาํรวจตรี ชินภทัร  สารสิน 
กรรมการ 

7. Police Major General Chinnapat Sarasin 
 Director  

8. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั 
กรรมการ  

8. Mr. Bibit Bijaisoradat 
Director  

9. นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์
กรรมการอิสระ 

9. Mr. Anuthip  Krairiks 
Independent Director 

10. นายสิทธิชยั  จนัทราวดี 
กรรมการอิสระ  

10. Mr. Sitthichai  Chantravadee 
 Independent Director 

11. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา 
กรรมการผูจ้ดัการ  

11. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya 
Managing Director  
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1.2   คณะอนุกรรมการ 1.2 COMMITTEE 

 คณะกรรมการบริหาร                                        Executive Committee 

1. นายกว ี องัศวานนท ์
ประธานกรรมการบริหาร 

1. Mr. Kavi Ansvananda 
Executive Committee Chairman 

2. นายสมศกัด์ิ  เขมะรังษี 
กรรมการบริหาร และท่ีปรึกษาฝ่ายจดัการ 

2. Mr. Somsak Kemarangsi 
Executive Director and Management Consultant 

3. นายพิพิธ พิชยัศรทตั 
กรรมการบริหาร 

3. Mr. Bibit Bijaisoradat 
Executive Director  

4. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา 
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

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

 
คณะกรรมการตรวจสอบ และ  Audit Committee and   
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   Risk Management Committee 

1. นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยธุยา 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

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

2. ดร. อภิชยั จนัทรเสน 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

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

3. นายสิทธิชยั  จนัทราวดี* 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

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

*กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ ความสามารถในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
 
 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และ กาํหนดผลตอบแทน   Nomination  and  Remuneration Committee  

1.  ดร. อภิชยั  จนัทรเสน 
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนด

1. Dr. Abhijai Chandrasen 
Nomination and Remuneration Committee  Chairman 

2. นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์
 กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน 

2. Mr. Anuthip  Krairiksh  
Nomination and Remuneration Committee Member 

3. พลตาํรวจตรี ชินภทัร  สารสิน 
 กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน 

3. Police  Major General Chinnapat Sarasin 
Nomination and Remuneration Committee Member 
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ตารางสรุปคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 

 
 

1.3 ฝ่ายจัดการ 1.3 MANAGEMENT OFFICERS 
1. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา 

กรรมการผูจ้ดัการ 
1. Mr. Kittipol Pramoj Na Ayudhya 

 Managing Director 

2. นางสาวสมศรี  กมลาพนัธ์ุ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

2. Miss. Somsri  Kamalapun 
 Accounting & Financial Manager 

3. นางประภาศรี ลาภเวที 
ผูจ้ดัการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 

3. Mrs. Prapasri Larbvetee 
Budgeting & Business Planning Manager     

4. นางไข่มุก พราหมณีย ์
ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 

4. Mrs. Khaimook Prahmanee 
 Sales & Marketing Manager 

5. นายธีรฉตัร  ธนะโรจน์วบิูล 
 ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารโครงการ 

5. Mr.Teerachat  Tanarojviboon 
Project Management  Manager 

รายช่ือ 
 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการยอ่ยชุดต่าง ๆ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการ    
ตรวจสอบ 

และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกาํหนดผลตอบแทน 

1.  พลเรือเอกหม่อมหลวงอศันี  ปราโมช ประธานกรรมการ    
2.  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา กรรมการอิสระ  ประธาน  
3.  นายพงส์  สารสิน กรรมการ    
4.  นายกว ี องัศวานนท ์ กรรมการ ประธาน   
5.  ดร.อภิชยั  จนัทรเสน กรรมการอิสระ  กรรมการ ประธาน 
6.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ   กรรมการ 
7.  พลตาํรวจตรี ชินภทัร  สารสิน กรรมการ   กรรมการ 
8.  นายสิทธิชยั  จนัทราวดี กรรมการอิสระ  กรรมการ  
9.  นายพิพิธ  พิชยัศรทตั กรรมการ กรรมการ   
10. นายสมศกัด์ิ  เขมะรังษี กรรมการ กรรมการ/ท่ีปรึกษาฝ่ายจดัการ   
11. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการ กรรมการ/กรรมการ

ผูจ้ดัการ 
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6. นางสาวศิริวรรณ  สุขไพเราะ 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  และ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. Miss Siriwan Suhpairor 
Internal Audit Manager & 
Secretary to the Audit Committee 

7. นายอมรชยั  อมรเจียรศกัด์ิ 
 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาระบบงาน 

7. Mr. Amornchai Amornchierasak 
System Development  Manager 

8. นางยวุดี  นุชถาวร 
ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทัว่ไป และเลขานุบริษทั 

8. Mrs. Yuwadee Nuchtavorn 
Administrative Manager & Secretary Company 

 (2) การกาํกบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษทัสมัมากร จาํกดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ใหเ้ป็นบริษทั
ชั้นนาํในธุรกิจบา้นจดัสรรท่ีไดรั้บความนิยมเช่ือถือจากประชาชน มีการดาํเนินธุรกิจดว้ยการบริหารจดัการท่ี ยดึหลกัธรร
มาภิบาลเป็นสาํคญั มีการพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพสูง มีการพฒันาสินคา้ใหมี้คุณภาพดียิง่ข้ึน มีการบริการท่ีเกิน
ความคาดหวงั  คณะกรรมการบริษทัฯจึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการตามหลกับรรษทั      ภิบาล เพื่อเป็นกลไก
การควบคุมและการถ่วงดุลอาํนาจเพ่ือใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสตรวจสอบได ้ มี
คณะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีวิสยัทศันแ์ละมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี มีความเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกนัของผู ้
ถือหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัในการเสริมสร้างความเช่ือมัน่แก่นกัลงทุน สถาบนัการเงิน พนัธมิตรธุรกิจ  
ผูถื้อหุน้  ลูกคา้ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน โดยมีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัแก่ผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยเท่าเทียมกนั ในการ
ใชสิ้ทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ประกอบดว้ยสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ 
และออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิร่วมตดัสินใจในเร่ืองสาํคญั   สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษทั    
ตลอดจนสิทธิในการไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา  
 คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะบญัชีของ
บริษทั ในปี 2552 บริษทัไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 2 เมษายน 2552 และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม 
ขอ้มูลประกอบการประชุม พร้อมความเห็นของกรรมการตามวาระต่างๆ ถึงผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั  เพื่อ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ยา่งละเอียด   และมีการอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ในการ
มาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ จดัเตรียมสถานท่ีและหอ้งประชุมท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวก มีขนาดเหมาะสมในการรับรองผูเ้ขา้ประชุม 
และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเองกส็ามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมและลงมติแทนได ้
โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซ่ึงกรรมการไดช้ี้แจงและตอบขอ้
ซกัถามของผูถื้อหุน้อยา่งทัว่ถึงและมีการบนัทึกการประชุมไวถู้กตอ้งครบถว้น 
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 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2552 บริษทัฯไดจ้ดัประชุมโดยมีขั้นตอนการประชุมเป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์  มีกรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งส้ิน 11 คน  นอกจากน้ี ในการประชุมผูถื้อ
หุน้ทุกคร้ังประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน รวมถึง
ผูส้อบบญัชีของบริษทัไดเ้ขา้ร่วมช้ีแจงตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ดว้ย โดยประธานท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลาใหอ้ยา่ง
เหมาะสมและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสเท่าเทียมกนั ในการแสดงความเห็น ขอ้เสนอแนะ และตั้งคาํถามต่อท่ีประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีเสนอ โดยไดบ้นัทึกประเดน็ซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีสาํคญัไวใ้นรายงานการ
ประชุมท่ีมีการจดัทาํอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เสร็จสมบูรณ์ในเวลาท่ีเหมาะสม และมีระบบการจดัเกบ็รายงานการประชุม
ผูถื้อหุน้ท่ีดี สามารถตรวจสอบและอา้งอิงได ้
 คณะกรรมการของบริษทัฯไดจ้ดัทาํรายงานของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปีเสนอต่อผูถื้อหุน้โดย
อธิบายถึงความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัควบคู่ไปกบัรายงานทางการเงินโดยมีเน้ือหาครอบคลุมในเร่ือง
สาํคญัๆ ตามขอ้แนะนาํของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

2. ความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง บริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการ
ประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถว้น เพยีงพอ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกราย ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเกินกวา่ระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กาํหนด  เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ยา่งละเอียด  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเองกส็ามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนได ้  และบริษทัฯไดเ้สนอช่ือ
กรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ  รูปแบบหนงัสือมอบฉนัทะของบริษทัฯสามารถสนองตอบความตอ้งการของผู ้
ถือหุน้ในการกาํหนดทิศทางการลงคะแนนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 เพื่อความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ บริษทัฯไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลบนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงสิทธิและ
วิธีการเสนอเพิ่มวาระและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลฯ รวมทั้งการกาํหนดระยะเวลาส้ินสุดการเสนอเพ่ิมวาระและเสนอช่ือบุคคล เพื่อใหค้ณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาไดว้า่จะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนงัสือนดัประชุม คณะกรรมการบริษทัฯไม่เคยเสนอเพิม่วาระ
การประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้  และในวาระท่ีเลือกตั้งกรรมการบริษทั ไดมี้การลงมติเลือกกรรมการ
เป็นรายบุคคล และในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2552 ผูถื้อหุน้หลายรายไดม้อบอาํนาจใหก้รรมการอิสระ ท่ี
บริษทัฯเสนอเป็นผูมี้อาํนาจใหอ้อกเสียงแทนดว้ย 

 ในเร่ืองป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายและวิธีดูแลไม่ใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตน ดงัน้ี 
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 - หา้มไม่ใหผู้บ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคล ภายนอก 

หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบ
การเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน  ในระหวา่งปีท่ีผา่นมา  กรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบาย
อยา่งเคร่งครัด ไม่ปรากฏวา่มีการซ้ือขายหุน้ในช่วงท่ีหา้มเลย และคณะกรรมการไดพ้ิจารณารายการท่ี
อาจมีความความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบทุกคร้ัง ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบ 56-1 

 - กาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ตาม มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

3. บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย  

  บริษทัฯตระหนกัดีวา่ แรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งลูกคา้ บริษทัคู่คา้ เจา้หน้ี เจา้หนา้ท่ี   ภาครัฐ
และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง คู่แข่ง ผูถื้อหุน้ ตลอดจนผูบ้ริหารและพนกังาน มีส่วนช่วยสร้างความสามารถในการ
แข่งขนั สร้างกาํไร และสร้างความสาํเร็จในระยะยาวใหก้บับริษทัฯ  ดงันั้น การใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก   บริษทัฯกาํหนดเป็นนโยบายไวใ้นคู่มือ
จรรยาบรรณและแจกใหแ้ก่พนกังานทุกคนเพื่อปฏิบติั ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
เพื่อใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ีไดรั้บการดูแลอยา่งดี  ซ่ึงในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

  นอกจากน้ี บริษทัฯยงัเนน้ใหพ้นกังานทุกคนร่วมมือร่วมใจกนัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ  ทาํงานเป็น
ทีมมีเป้าหมายร่วมกนั  ลดความสูญเปล่าและดอ้ยประสิทธิภาพ พบเห็นส่ิงใดท่ีไม่ควรใหแ้จง้บริษทัฯทางจดหมาย 
โทรศพัท ์ อีเมล ์  หรือเวบ็ไซต ์ รับขอ้ร้องเรียน www.sammakorn.co.th/whistleblower.php หรือแจง้ต่อกรรมการอิสระ 
ในลกัษณะของ Whistle Blower เพื่อใหก้รรมการอิสระเป็นผูพ้ิจารณาดาํเนินการ  เป็นผลใหบ้ริษทัฯดาํเนินธุรกิจอยา่ง
มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างผลกาํไรอีก
ทางหน่ึง  

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและข่าวสารของบริษทัแก่นกัลงทุนอยา่งถูกตอ้ง 

ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา  เพื่อใหน้กัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน  โดยจดัใหมี้
ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบงานเก่ียวกบัผูล้งทุนสมัพนัธ์เป็นตวัแทนในการใหข้อ้มูล และส่ือสารกบัผูล้งทุน และ
นกัวเิคราะห์หลกัทรัพยท์ัว่ไป ใหมี้ความชดัเจน และโปร่งใส    ตลอดจนมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารโดยผา่น
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ส่ือมวลชนเป็นคร้ังคราวดว้ย  ไดมี้การเปิดเผยสาระสนเทศและรายงานขอ้มูลทางการเงินอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และ
ภายในกาํหนดเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด ผูล้งทุนสามารถติดต่อท่ี นางกาญจนรัตน์ ล้ิมลํ้าเลิศกลุ หมายเลขโทรศพัท ์  02 
255 5740  ต่อ 23  หรือ e-mail address: karnjanarat.l@sammakorn.co.th 

งบการเงินของบริษทัฯและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปีและเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
www.sammakorn.co.th  จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือ
ปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัทาํ รวมทั้งมีการเปิดเผย
ขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป  ท่ีจะได้
รับทราบขอ้มูลท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีครบถว้นเป็นจริงและสมเหตุสมผล  ซ่ึงคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน  ปรากฏอยูใ่นรายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจาํปี 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ
และไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูดู้แลเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน  ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี
แลว้ คณะกรรมการบริษทัฯมีความเห็นวา่ ระบบควบคุมภายในของบริษทัฯโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถ
สร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2552 

5. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 บริษทัฯมีการจดักิจกรรมเพ่ือสงัคม โดยร่วมกบัสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน ซ่ึงจะมีการจดัทาํกิจกรรม
ช่วยเหลือประชาชนในหมู่บา้นตาํบลหนองขวาง จงัหวดับุรีรัมย ์ โดยมีการดาํเนินงานเพ่ือช่วยพฒันาสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม
และสุขภาพอนามยั  นอกจากน้ียงัส่งเสริมใหช้าวบา้นเขา้ถึงแหล่งเงินทุนและพฒันาความเป็นอยูข่องตวัเองใหดี้ข้ึน  
ดงัเช่นปรัชญาในการดาํเนินงานของบริษทัฯท่ีวา่  “เราไม่เพียงสร้างบา้น... แต่เราสร้างสงัคม” 

6. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทัคดัเลือกมาจากผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์กวา้งขวางในสาขาต่างๆ 
โดยกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัใหมี้จาํนวนท่ีเหมาะสมและมีความสมดุลกาํกบัดูแลธุรกิจต่างๆของ
บริษทัฯ คือ ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่เกิน 12 คน ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัฯมีกรรมการทั้งหมด จาํนวน 11 คน ประกอบดว้ย
กรรมการอิสระ 4 คน เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และเพื่อใหมี้การถ่วงดุลระหวา่งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารกบั
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร บริษทัมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 7 คน กรรมการบริหาร 4 คน องคป์ระกอบของ
คณะกรรมการบริษทัจึงนบัวา่มีความเหมาะสมท่ีจะทาํใหค้ณะกรรมการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 บริษทัฯไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ใน
เร่ืองการถือหุน้ในบริษทั  คือ ตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1  ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และไม่ได้
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บริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เป็นอิสระต่อการบริหารจดัการจากผูถื้อหุน้ใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบั
บริษทัฯ ซ่ึงอาจทาํใหผ้ลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/หรือ ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ตอ้งลดลง  โดยบริษทัฯไดก้าํหนด
คุณสมบติัไว ้ดงัน้ี 
 1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั ซ่ึงรวมถึงหุน้ท่ีถือโดยบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง ของหุน้ท่ีออกโดยบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการตรวจสอบการถือหุน้ดงักล่าวจะจาํกดัไม่ใหเ้กินร้อยละ 0.5 
 2. ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการวนัต่อวนั หรือเป็นพนกังาน/ลูกจา้ง/ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ
เงินเดือนประจาํ/ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  ในเวลา 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 
 3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง 
และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอ
ช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
 4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีถือวา่เขา้ข่ายไม่อิสระตามขอ้กาํหนด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์           ทั้ง
ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการวิชาชีพ  และความสมัพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจทุกประเภท ตามขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์ เร่ืองการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ยกเวน้มีเหตุจาํเป็นและสมควรซ่ึงมิไดเ้กิดข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ
และต่อเน่ือง  ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนและมติท่ีไดต้อ้งเป็นมติเป็นเอกฉนัท ์
 5. ไม่เป็นกรรมการท่ีรับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้
ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ยกเวน้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการ
ดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
โดยมีการตดัสินในรูปแบบองคค์ณะ 
 6. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
 7. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 
 8. สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระ ไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั   รวมทั้ง
ผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 
 บริษทัฯไดก้าํหนดใหป้ระธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั เพื่อแบ่งแยก
บทบาทหนา้ท่ีใหช้ดัเจน และเพื่อใหมี้ความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงานระหวา่งผูน้าํฝ่ายนโยบาย และผูน้าํฝ่าย
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บริหาร  ปัจจุบนัประธานกรรมการบริษทัเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ใหญ่ลาํดบัท่ี 1 และลาํดบัท่ี 3 ท่ีแสดงไวใ้น   
โครงสร้างการถือหุน้ เป็นผูน้าํของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํฝ่ายนโยบาย ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะประธานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั และในฐานะประธานการประชุมผูถื้อหุน้  ดา้นบริหารมีคณะกรรมการบริหารเป็นผูรั้บผดิชอบ
กาํกบัดูแลโดยตรง มีหนา้ท่ีในการวางกรอบนโยบายและกาํกบัดูแลการบริหารงานประจาํ โดยกาํหนดขอบเขตหนา้ท่ี
ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัชั้นไวช้ดัเจนสามารถตรวจสอบไดง่้าย  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารยงัไดรั้บ
มอบหมายใหเ้ป็นคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ทาํหนา้ท่ีกาํหนดแนวปฏิบติั และปรับปรุงการกาํกบัดูแลกิจการของ
บริษทัใหส้อดคลอ้งตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และมาตรฐานสากล 
 คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหมี้การประชุมโดยปกติอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง โดยจะกาํหนดวนัประชุมไว้
ล่วงหนา้ตลอดปีอยา่งชดัเจน  แจง้วาระการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั รวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระ
การประชุมใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั การพจิารณาวาระ
ต่างๆ ประธานกรรมการเป็นผูดู้แลใหใ้ชเ้วลาในการประชุมอยา่งเหมาะสม  และเปิดโอกาสใหก้รรมการมีการแสดง
ความเห็นอยา่งอิสระ นอกจากน้ีอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาํเป็น  
 ในปี 2552 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัรวม 5 คร้ัง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยตามความ
จาํเป็น โดยกรรมการบริษทัสามารถติดต่อส่ือสารกบัฝ่ายบริหารทุกคนโดยตรงเพ่ือซกัถาม ปรึกษาหารือ และให้
ความเห็นในเร่ืองท่ีเป็นนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษทั  เพื่อใหฝ่้ายบริหารไดด้าํเนินการแต่ละเร่ืองใหถู้กตอ้ง
ครบถว้น ทนัเวลา เป็นประโยชน์กบัธุรกิจบริษทั 
 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การแต่งตั้งเลขานุการบริษทั ซ่ึงทาํหนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํดา้นกฎระเบียบต่างๆท่ี
คณะกรรมการจะตอ้งทราบและปฏิบติั ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติั
ตามมติคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการชุดย่อย 

  บริษทัฯกาํหนดใหมี้คณะกรรมการชุดยอ่ยเฉพาะเร่ืองข้ึนเพื่อรับผดิชอบในการกาํกบัดูแลและกลัน่กรองงาน
ท่ีตอ้งการความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นแทนคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการ โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี   ตามวาระของการครองตาํแหน่งกรรมการบริษทั และเม่ือครบ
กาํหนดออกตามวาระแลว้ อาจไดรั้บการพจิารณาจากคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไปได ้
  การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นไปตามภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบและตามความจาํเป็น เพื่อใหง้าน
ลุล่วงตามเป้าหมาย  และใหร้ายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552                                                                                        บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 

 
 1. คณะกรรมการบริหาร 
  คณะกรรมการบริหารกาํหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง กาํหนดวนัประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดปี

อยา่งชดัเจน โดยทาํหนา้ท่ีกลัน่กรองนโยบาย กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งกาํกบัดูแลและบริหาร
จดัการต่างๆ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ธุรกิจของบริษทัฯมีการเติบโตอยา่งมัน่คงสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนั 
พิจารณากาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจบริหารต่างๆ รวมถึงตรวจสอบติดตามการดาํเนินนโยบาย และ
แนวทางการบริหารงานใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการดาํเนินงานและพิจารณากลัน่กรองโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ของบริษทั รวมทั้งดาํเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาํเป็น  ซ่ึงในปี 2552 มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารรวม 12 คร้ัง  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีวางหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  สอบทานกระบวนการจดัทาํ

รายงานฐานะการเงิน และกาํกบัการดาํเนินงานของบริษทัใหถู้กตอ้งตามนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั  ตลอดจนการ
ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล   ส่งเสริมใหพ้ฒันาระบบรายงานทางการเงินใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เพื่อใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้โดยแต่งตั้งใหก้รรมการ 1 คน คือ นายสิทธิชยั จนัทราวดี เป็นกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบยงัทาํหนา้ท่ีในการ
สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในท่ีได ้  มาตรฐาน  และมีการประเมิน
ระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  รัดกมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมีการจดัทาํรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั 

  คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีและการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และใหมี้สิทธิในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกยา้ย ถอดถอนหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาอนุมติังบประมาณและกาํลงัพลของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และมีสิทธิจา้งท่ีปรึกษาแนะนาํทางวิชาชีพซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกได ้ นอกจากน้ี ยงัมี
หนา้ท่ีในการพิจารณาผลการปฏิบติังานและประสิทธิภาพของผูส้อบบญัชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษทัใหค้วาม
เห็นชอบในการเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี โดยแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั 
สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2552 เป็นปีท่ี 4  โดยกาํหนดค่าตอบแทนในการ
สอบบญัชีและค่าสอบทานงบการเงิน เป็นจาํนวน 680,000 บาท (ในปี2551 ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีและค่า
สอบทานงบการเงิน เป็นจาํนวน 680,000 บาท)  



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552                                                                                        บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 

 
 3. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน 
   คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน ทาํหนา้ท่ีพิจารณาสรรหาผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ 

เหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ และท่ีปรึกษาของบริษทั   ทดแทนผูท่ี้พน้จาก
ตาํแหน่ง  รวมทั้งพิจารณาทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั  และมีหนา้ท่ีศึกษา 
พิจารณา และติดตามการเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษทัและผูบ้ริหาร โดยพิจารณาผลสรุปขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยท่ี์
ศูนยพ์ฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยไ์ดจ้ดัทาํข้ึน เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษทั
อ่ืนตามขนาดของทุนจดทะเบียน กาํไรสุทธิ กบัค่าตอบแทนกรรมการท่ีไดรั้บอยู ่ เพื่อเสนอเป็นนโยบายในการ
กาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารใหมี้ความเหมาะสมตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบและเป็นธรรม  
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯไดก้าํหนดผลตอบแทนในปี 2552 เท่ากบัปี 2551 และไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไว้
ในรายงานประจาํปี   

   นอกจากน้ี ในปี 2552 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน ไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทั
ใหค้วามเห็นชอบในการเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนพิเศษใหก้รรมการบริษทั
ท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัเป็นวงเงินไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้  

 การอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร กาํหนดไวด้งัน้ี  
 1. ผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และ ค่าตอบแทนพิเศษกรรมการบริษทัท่ีไม่ใช่

ผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามนโยบายของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกาํหนดผลตอบแทน 

 2. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ผล
การปฏิบติังาน และผลการดาํเนินงานของบริษทัตามนโยบายของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กาํหนดผลตอบแทน 

 4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการบริหารความเส่ียงตามหลกั

สากลและการประเมินความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย     กาํหนดมาตรการป้องกนัและสญัญาณ
เตือนภยั  เพื่อจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม  มีการกาํกบัดูแลใหทุ้กหน่วยงานปฏิบติัตามกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  

  ในปี 2552 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดก้าํหนดใหจ้ดัทาํรายงานการบริหารความเส่ียงเป็นประจาํทุก
ไตรมาส   มีการสอบทานการบริหารความเส่ียงเป็นประจาํ ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการขายและการโอน
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ไม่ไดต้ามเป้าหมาย   ความเส่ียงจากคุณภาพงานก่อสร้าง บุคลากรขาดประสิทธิภาพ  และความเส่ียงจากภาระ
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงจากการตรวจสอบบริหารความเส่ียงดงักล่าวท่ีผา่นมาเห็นวา่ อยูใ่นระดบัท่ียอมรับ
ได ้
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คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 

 

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ 
 บริษทัฯกาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment) เพื่อใชเ้ป็น
กรอบในการตรวจสอบการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ และเปรียบเทียบการดาํเนินงานของ
คณะกรรมการบริษทัวา่ ไดด้าํเนินการตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีไดอ้นุมติัไวแ้ละ/หรือตามแนวปฏิบติัท่ีดี 
(Good Practices) หรือไม่  เพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานของคณะกรรมการใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายท่ีกาํหนดไว ้ ซ่ึง
ผลการประเมินการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการในปี 2552 คะแนนท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑดี์ 2.96 จากคะแนนเตม็ 3 
หรือ ร้อยละ 98.57 

รายช่ือ 
คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ 

คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและ
กาํหนดผลตอบแทน 

1. พลเรือเอก หม่อมหลวงอศันี  ปราโมช ประธานกรรมการ    

2  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา กรรมการอิสระ  ประธาน  
3. นายพงส์  สารสิน กรรมการ    
4.  นายกวี  องัศวานนท ์ กรรมการ ประธาน   
5.  ดร.อภิชยั  จนัทรเสน กรรมการอิสระ  กรรมการ ประธาน 
6.  นายสิทธิชยั  จนัทราวดี กรรมการอิสระ  กรรมการ  
7.  พลตาํรวจตรี ชินภทัร  สารสิน กรรมการ   กรรมการ 
8.  นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ   กรรมการ 
9.  นายพิพิธ  พิชยัศรทตั กรรมการ กรรมการ   

10.  นายสมศกัด์ิ  เขมะรังษี กรรมการ 
กรรมการ/ท่ีปรึกษา

ฝ่ายจดัการ 
  

11.  นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ/กรรมการ

ผูจ้ดัการ 
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สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2552 

 

รายช่ือ 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย 

วาระการดาํรง
ตาํแหน่ง 

การเขา้ประชุม/ 
การประชุมทั้งหมด 

คณะกรรมการ
บริหาร  

คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและ
กาํหนดผลตอบแทน 

1.  พลเรือเอกหม่อมหลวงอศันี  ปราโมช เม.ย.52-เม.ย.55 5/5    
2.  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา เม.ย.50-เม.ย.53 5/5  4/4  
3.   นายพงส์  สารสิน เม.ย.50-เม.ย.53 4/5    
4. ดร.อภิชยั  จนัทรเสน เม.ย.51-เม.ย.54 5/5  4/4 1/1 
5. พลตาํรวจตรี ชินภทัร  สารสิน เม.ย.51-เม.ย.54 5/5   1/1 
6.      นายสิทธิชยั  จนัทราวดี ** เม.ย.51-เม.ย.54 5/5  4/4  
7.      นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์ เม.ย.51-เม.ย.54 5/5   1/1 
8. นายกว ี องัศวานนท ์* เม.ย.52-เม.ย.55 5/5 12/12   
9. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั * เม.ย.52-เม.ย.55 4/5 12/12   
10. นายสมศกัด์ิ  เขมะรังษี * เม.ย.50-เม.ย.53 5/5 12/12   
11. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา * เม.ย.50-เม.ย.53 5/5 12/12   

* กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั    

** กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงนิ 
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(3) ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร 

(ก) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
ค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการของบริษทัฯและฝ่ายจดัการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ดงัน้ี   

     หน่วย : บาท 

 
ค่าตอบแทนอืน่ๆ          “ไม่มี” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าตอบแทนของ 
จาํนวน 
(คน) 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนรวม ลกัษณะค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการ กรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั 11 276,000/คน/ปี 180,000/คน/ปี 2,076,000 ค่าตอบแทนรายเดือน 
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 192,000/คน/ปี 168,000/คน/ปี 528,000 ค่าตอบแทนรายเดือน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3 16,000/คน/คร้ัง 14,000/คน/คร้ัง 176,000 ค่าตอบแทนรายเดือน 
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล 
และกาํหนดผลตอบแทน 

3 16,000/คน/คร้ัง 14,000/คน/คร้ัง 44,000 เบ้ียประชุม 

กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้
สอบทานงบการเงิน 

1 - 14,000/คน/คร้ัง 56,000 เบ้ียประชุม 

ฝ่ายบริหาร 5 - - 5,361,147 เงินเดือนและโบนสั 
ฝ่ายจดัการ 7 - - 7,003,320 เงินเดือนและโบนสั 
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(4) บุคลากร  

 (ก) จํานวนบุคลากร 
จาํนวนพนกังานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 มีจาํนวนทั้งส้ิน 150 คน  

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

 
•  ผลตอบแทนพนักงานประจําปี 

 ประเภทค่าตอบแทน (บาท) ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

เงินเดือน / ล่วงเวลา 36,450,474 36,837,218 39,389,146 
โบนสั 2,938,310 4,990,638 6,932,678 

ผลตอบแทนรวม 39,388,784 41,827,856 46,321,824 

  • ลกัษณะผลตอบแทนทีใ่ห้กบัพนักงาน 
1. ค่าจา้งและเงินเดือน 
2. สวสัดิการต่างๆ ตามกฎหมาย 
3. เงินรางวลัประจาํปี (พิจารณาตามความเหมาะสมและสภาพเศรษฐกิจ) 
4. เงินบาํเหน็จ (พนกังานปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 10 ปีและออกจากงานโดยไม่มีความผดิร้ายแรง) 
5. เงินทดแทนต่างๆ เช่น อุบติัเหตุเน่ืองจากการทาํงาน,ค่ารักษาพยาบาลฯลฯ 

• วนัิยและมาตรการลงโทษ 
1. เตือนดว้ยวาจา 
2. ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

จํานวนพนักงานสายงานหลกั / ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง จํานวนพนักงาน (คน) 
ฝ่ายบริหาร 5 คน 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 10 คน 
ฝ่ายขายและการตลาด                                     11 คน 
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน                                     3 คน 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป                                                       15 คน 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน                       5 คน 
ฝ่ายพฒันาระบบงาน                                  4 คน 
ฝ่ายบริหารโครงการ 97 คน 

รวม 150 คน 
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3. พกังานไม่เกิน 7 วนั โดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง 
4. เลิกจา้งโดยไดรั้บค่าชดเชย 
5. เลิกจา้ง โดยไม่ไดรั้บค่าชดเชย กรณีประพฤติ หรือกระทาํการท่ีฝ่าฝืนวนิยัขั้นร้ายแรง 

 •  นโยบายพฒันาพนักงาน 
1. มีการคดัเลือกพนักงานอย่างถ่ีถว้นเพื่อให้ได้พนักงานท่ีมีความเหมาะสมสามารถรับผิดชอบและ

ปฏิบติังานไดต้รงกบัลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดดี้ 
2. มีการอบรมพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหพ้นกังานมีทกัษะในการปฎิบติังานเพ่ิมข้ึน 
3. มีการประเมินผลงานของพนกังานอยา่งเป็นระบบและเปิดเผย 
4. มีการพิจารณาเล่ือนขั้นตามความเหมาะสมโดยจะพิจารณาจากพนกังานภายในองคก์รก่อน 
5. มีการพิจารณาผลตอบแทนตามผลงานอยา่งเป็นธรรมและเปิดเผย 
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2.10 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอยา่งยิง่ โดยมุ่งเนน้ใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอ และเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ  เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบับริษทัฯ โดยครอบคลุมทั้งดา้น
การเงิน การตรวจสอบดูแลทรัพยสิ์น การบริหารจดัการ การบริหารความเส่ียง และการกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน รวมทั้ง
ไดจ้ดัวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบปฏิบติังาน และไดท้าํการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 บริษัทฯตระหนักถึงความสําคญัของการตรวจสอบภายในท่ีดี จึงจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหน้าท่ี
ตรวจสอบการปฏิบติังาน และประเมินการควบคุมภายใน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ  
ทั้งน้ีการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ยงัได้ยึดถือปฏิบติัตามกฏบตัรซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับ
แนวทางปฏิบติัท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยสามารถสรุปสาระสาํคญัของระบบควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ไดด้งัน้ี 

 การควบคุมภายในของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นุมติัแผนการตรวจสอบรวมทั้งไดส้อบทานระบบ
การควบคุมภายในกบัฝ่ายบริหาร ผูส้อบบญัชี และผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในพบว่าเพียงพอเหมาะสมในการดาํเนิน
ธุรกิจ นอกจากนั้นยงัมีการนาํระบบงานคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการควบคุมการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึน รวมทั้งไดใ้หที้ม IT 
Audit จากภายนอกเขา้มาตรวจประเมินระบบสารสนเทศ รวมทั้งกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัว่าดว้ย
การกระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์อยา่งจริงจงั 

 ในการประเมินการบริหารความเส่ียง บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงไดก้าํหนดคู่มือเพื่อ
ใชใ้นการประเมินและบริหารความเส่ียง มีการสอบทานความเส่ียงเป็นรายไตรมาสเพ่ือจะไดจ้ดัการกบัความเส่ียงให้
เหมาะสม ทนัเวลา โดยการกาํหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุง แกไ้ขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามผล
อยา่งต่อเน่ือง 

 จากการท่ีบริษทัฯ นาํระบบ Whistle Blower มาใช ้ โดยกาํหนดใหพ้นกังานทุกคน ไดมี้ส่วนร่วมในการให้
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบัองคก์ร โดยแจง้ขอ้มูลการปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบั กฎหมาย จรรยาบรรณ 
และเร่ืองอ่ืน อนัจะทาํใหบ้ริษทัเสียช่ือเสียง เป็นปีท่ีสองแลว้ ผลการนาํมาใชเ้ป็นท่ีน่าพอใจมาก 
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2.11 รายการระหว่างกนั 

 ในปี 2552 ไม่ปรากฏวา่มีการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามโครงสร้างท่ีใชใ้นการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ี
บริษทัฯไดจ้ดัทาํข้ึนตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ต่อยา่งใดทั้งส้ิน 
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2.12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

(1) งบการเงิน : สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 3 ปี ทีผ่่านมา 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551      งบ
กาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
ของแต่ละปีของบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุนของบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและ
ครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้   เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจาก
ผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผน
และปฏิบติังานเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลวา่ งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง  อนัเป็นสาระสาํคญั
หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการ ทั้งท่ีเป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูล
ในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ี
เป็นสาระสาํคญั ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนาํเสนอใน
งบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือวา่การตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 ผลการดาํเนินงาน
และกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 รายช่ือผู้สอบบัญชีย้อนหลงั 3 ปี  

ปี รายช่ือ บริษัท 

2552 นายณรงค์  พนัตาวงษ์ บริษัท สํานักงาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 
2551 นายณรงค ์ พนัตาวงษ ์ บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
2550 นายณรงค ์ พนัตาวงษ ์ บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
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(ข) ตารางสรุปงบการเงินเปรียบเทยีบ  3  ปี 
งบดุล 2552 2551 2550 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

        สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 26,257,968 0.98% 18,797,041 0.80% 28,379,357 1.25% 

  สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 1,864,384,791 69.39% 1,811,294,218 77.24% 1,717,127,655 75.52% 

  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,141,374 0.41% 15,262,009 0.65% 23,262,834 1.02% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

1,901,784,133 70.79% 1,845,353,268 78.69% 1,768,769,846 77.79% 

  ท่ีดินรอการพฒันา 436,585,515 16.25% 166,930,625 7.12% 166,930,625 7.34% 

  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 32,332,083 1.20% 12,249,455 0.52% 17,942,404 0.79% 

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 289,508,805 10.78% 295,126,050 12.58% 293,413,805 12.90% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน       

     เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั - 0.00% - 0.00% 326,891 0.01% 

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 24,645,425 0.92% 23,902,605 1.02% 26,489,455 1.16% 

    เงินมดัจาํ 1,792,650 0.07% 1,583,419 0.07% - 0.00% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 784,864,478 29.21% 499,792,154 21.31% 505,103,180 22.21% 

รวมสินทรัพย์ 2,686,648,611 100.00% 2,345,145,422 100.00% 2,273,873,026 100.00% 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีสิ้นหมุนเวยีน       

  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 150,000,000 5.58% 162,027,700 6.91% 80,000,000 3.52% 

  เจา้หน้ีการคา้ 20,975,221 0.78% 13,918,627 0.59% 12,188,600 0.54% 

  เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน 185,149,675 6.89% - 0.00% 78,695,420 3.46% 

  เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 66,443,340 2.47% 220,274,820 9.39% 146,848,380 6.46% 

  หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระในภายในหน่ึงปี - 0.00% - 0.00% 748,516 0.03% 

  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  103,765,123 3.86% 117,113,453 4.99% 88,470,887 3.89% 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 

526,333,359 19.59% 513,334,600 21.89% 406,951,802 17.90% 

  เงินกูย้มืระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 329,267,210 12.26% 94,798,914 4.04% 165,210,860 7.27% 

  ประมาณการหน้ีสิน 47,285,641 1.76% 34,653,555 1.48% 38,638,293 1.70% 

  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 

16,958,188 

393,511,039 

0.63% 

14.65% 

10,763,255 

140,215,724 

0.46% 

5.98% 

14,704,696 

218,553,849 

0.65% 

9.61% 

รวมหนีสิ้น 919,844,398 34.24% 653,550,324 27.87% 625,505,651 27.51% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนจดทะเบียน       

หุ้นสามัญ 530 ล้านหุ้น หุ้นละ 1 บาท       

  ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 450,000,000 16.75% 450,000,000 19.19% 450,000,000 19.79% 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 468,966,000 17.46% 468,966,000 20.00% 468,966,000 20.62% 

กาํไรสะสม       

  จดัสรรแลว้-สาํรองตามกฎหมาย 53,000,000 1.97% 53,000,000 2.26% 53,000,000 2.33% 

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 794,838,213 29.58% 719,629,098 30.69% 676,401,375 29.75% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,766,804,213 65.76% 1,691,595,098 72.13% 1,648,367,375 72.49% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,686,648,611 100% 2,345,145,422 100.00% 2,273,876,026 100.00% 
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งบกาํไรขาดทุน 2552 2551 2550 

ส้ินสุดเพยีง วันที ่31 ธันวาคม  บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

รายได้ 
รายไดจ้ากการขายบา้นและท่ีดิน 

 
815,305,524    92.03% 

 
603,140,752 90.71% 

 
588,679,160 

 
91.02% 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 30,877,497 3.48% 29,135,922 4.38% 25,975,656 4.02% 

รายไดอ่ื้น  39,770,197 4.49%  32,647,842 4.91%  32,116,430 4.97% 

รวมรายได้  885,953,218 100%  664,924,516 100%  646,771,246 100% 

ค่าใช้จ่าย     

ตน้ทุนจากการขายบา้นและท่ีดิน  551,679,798 62.27%  389,244,017 58.54%  389,756,036 60.26% 

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า  5,981,884 0.68%  6,001,922 0.90%  5,512,757 0.85% 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 61,861,583 6.98% 58,013,116 8.72% 76,154,574 11.77% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 88,993,780 10.04% 69,543,986 10.46% 68,612,935 10.61% 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 8,596,732 0.97% 7,585,795 1.14% - 0.00% 

รวมค่าใช้จ่าย  717,113,777 100%  530,388,836 100%  544,048,669 100% 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงนิ   
ลงทุนในบริษัทร่วม  ค่าใช้จ่ายทาง
การเงินและภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 168,839,441 19.06% 134,535,680 20.23% - - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม (4,784,872) 0.54% (5,692,949) 0.85% 4,012,367 0.62% 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ        
และภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 164,054,569 18.51% 128,842,731 19.38% 102,722,577 15.88% 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (19,064,294) 2.15% (29,539,798) 4.44% (27,544,394) 4.26% 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้นิตบุิคคล 144,990,275 16.37% 99,302,933 14.93% 75,178,183 0.00% 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (38,281,258) 4.32% (29,075,294) 4.37% (24,982,280) 3.86% 
กาํไรสุทธิสําหรับปี 
กาํไรต่อหุ้น  
 

106,709,017 
0.24 

 
 

12.04% 70,227,639 
0.16 

 
 

10.56% 50,195,903 
0.11 

 
 

7.76% 
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งบกระแสเงนิสด 
ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2552 2551 2550 

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน    
กาํไรสุทธิก่อนภาษี 144,990,275 99,302,933 75,178,183 
รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน    
      ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  346,952 1,318,003 1,860,652 
      ค่าเส่ือมราคา 13,502,261 13,912,572 12,610,548 
      กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,112,149) (4,357) (353,000) 
     ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ 5,428,452 34,914 565,908 
     รายไดจ้ากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (3,956,827) (3,941,441) (3,884,515) 
     รายไดจ้ากการรับรู้กาํไรจากการขายเงินลงทุนตั้งพกั - - (1,818,664) 
     สาํรองจากการประมาณหน้ีสิน 12,160,707 - - 
     โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน - - (1,684,122) 
     ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,784,872 5,692,949 4,012,367 
     ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 17,429,523 27,437,371 24,967,499 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์              
ดาํเนินงานลดลง 

193,574,066 143,752,944 111,454,856 

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้)      
     สินคา้คงเหลือและท่ีดินรอพฒันา (130,531,345) (160,644,400) 8,786,181 
     รายไดค้า้งรับ (459,801) (4,047,328) (2,078,994) 
     สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - อ่ืนๆ 4,233,484 (3,070,812) 248,749 
    เงินมดัจาํ (209,231) - - 
หนีสิ้นดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)    
     เจา้หน้ีการคา้ 7,056,594 1,730,027 (26,957) 
     เงินประกนัการก่อสร้าง 3,055,708 536,570 316,508 
     เงินมดัจาํรับ (27,571,185) 29,078,821 (7,992,049) 
     รายไดรั้บล่วงหนา้ 2,509,214 2,441,343 2,971,703 
     ประมาณการหน้ีสิน 471,379 (3,984,738) 865,548 
     หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  3,885,927 (2,690,955) 8,677,875 
     หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  (10,151,760) (54,649,027) (38,944,797) 
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    
     จ่ายดอกเบ้ีย (29,055,015) (28,198,668)  
     จ่ายภาษีเงินได ้ (33,728,545) (26,459,350)  
เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 3,383,010 (51,547,595) 84,278,623 
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งบกระแสเงนิสด(ต่อ) 
ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2552 2551 2550 

กระแสเงนิสดจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน    
     เงินฝากท่ีมีภาระคํ้าประกนั -           326,891               - 
     เงินลงทุนในบริษทัร่วม (24,867,500)                    -  (8,207,500) 
     เงินสดรับจากลกูหน้ีค่าขายเงินลงทุน - - 12,828,758 
     เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (9,275,946) (15,659,731) (10,008,518) 
     เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,112,149 4,357 353,000 
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (33,031,297) (15,328,483) (5,034,260) 
กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ    
     กูย้มื(ชาํระคืน)เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  (12,027,700) 82,027,700 38,698,156 
     เงินปันผลจ่าย (31,499,902) (26,999,916) (22,499,930) 
     ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (80,636,816) (3,014,494) (85,654,812) 
     ชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - (748,516) (688,321) 
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ 37,109,214 57,293,762 (70,144,907) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด(เพิม่ขึน้) ลดลงสุทธิ (7,460,927) (9,582,316) 9,099,456 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 28,379,357 28,379,357 19,279,901 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 18,797,041 18,797,041 28,379,357 
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(ค) อตัราส่วนทางการเงิน  

อตัราส่วนการเงิน 2552 2551 2550 

สภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.61 4.09 4.35 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.05 0.04 0.07 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 31.62 29.82 31.94 

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 11.54 12.24 11.43 

ความสามารถในการทํากาํไร    

อตัรากาํไรขั้นตน้   32.33% 35.46% 33.79% 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน   18.52% 19.38% 15.88% 

อตัรากาํไรสุทธิ   12.04% 10.56% 7.76% 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้   6.04% 4.15% 3.05% 

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 3.97% 2.99% 2.21% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร 14.70% 12.56% 10.90% 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.33 0.28 0.28 
นโยบายการเงิน    

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.52 0.39 0.38 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 8.61 4.36 3.73 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม  34.24% 27.87% 27.51% 

อตัราส่วนกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้(บาท) 0.24 0.16 0.11 
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(2) คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 ผลการดาํเนินงานในปี 2552  เปรียบเทียบกบัปี 2551 ยอดขายบา้นและท่ีดินมีอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 35.18 ส่วน
ยอดรายไดร้วมมีอตัราเพิ่มข้ึนร้อยละ 33.24 สาเหตุท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เป็นเพราะยอดขายบา้นและยอดรับรู้รายไดมี้อตัรา
เพิ่มข้ึน รายไดจ้ากการขายบา้นและท่ีดินจะเป็นประมาณร้อยละ 92.03 ของรายไดร้วม กาํไรสุทธิในปี 2552 ของบริษทัฯ 
เท่ากบั 106.71  ลา้นบาท  หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 51.94   สามารถแยกวิเคราะห์รายละเอียดในเร่ืองต่างๆ ไดด้งัน้ี 

(ก) ผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2552 

รายได้ 

 ในปี 2552 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายบา้นและท่ีดิน จาํนวน 815.31  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 92.03 ของ
รายไดร้วม ซ่ึงมีจาํนวน 885.95  ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2551  ซ่ึงมีรายไดจ้ากการขายบา้นและท่ีดิน จาํนวน 603.14 ลา้น
บาท และรายไดด้งักล่าว คิดเป็นร้อยละ 90.71  ของรายไดร้วม ซ่ึงมีจาํนวน 664.92  ลา้นบาท   

ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย และดอกเบีย้จ่าย 

 บริษทัฯมีตน้ทุนขายในปี 2552  จาํนวน 551.68  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 67.67 ของรายไดจ้ากการขาย บา้น
และท่ีดิน เปรียบเทียบกบัปี 2551 ซ่ึงมีตน้ทุนขายจาํนวน 389.24  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 64.54 ของรายไดจ้ากการขาย
บา้นและท่ีดิน  ตน้ทุนขาย ลดลงร้อยละ 2.52  ส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2552  มีจาํนวน 165.43  ลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.67 ของรายไดร้วม  เทียบกบัปี 2551 ซ่ึงมีจาํนวน 141.15  ลา้นบาท หรือร้อยละ 21.23 ของ 
รายไดร้วม    ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารมีอตัราลดลงร้อยละ 8.61  ส่วนค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลงร้อยละ 35.46 
จากปี 2551  ซ่ึงในปี 2552  มีค่าใชจ่้ายทางการเงิน จาํนวน 19.06  ลา้นบาท 
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กาํไรสุทธิ 

 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิในปี 2552 จาํนวน 106.71  ลา้นบาท คิดเป็น กาํไรสุทธิต่อหุน้ เท่ากบั 0.24 บาท เทียบกบัปี 
2551 ซ่ึงมีกาํไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากบั 0.16  กาํไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนเป็นผลมาจากการรับรู้รายไดจ้ากขายบา้นและท่ีดินเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 35.18  

 
(ข) ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน จาํนวน 2,686.65  ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2551 
เท่ากบั 341.55  ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 14.56  แบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน 1,901.78  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
70.79  ของ สินทรัพย์รวม  เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจาํนวน 784.86  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.21  ของ  
สินทรัพยร์วม  

หนีสิ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯ  มีหน้ีสินทั้งส้ิน 919.84  ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2551 จาํนวน 266.29  ลา้น
บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 40.75 แบ่งออกเป็นหน้ีสินหมุนเวียนจาํนวน 526.33  ลา้นบาท เป็นหน้ีสินระยะยาวและหน้ีสิน
อ่ืนๆ จาํนวน 393.51  ลา้นบาท  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯมีส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี 2552  จาํนวน 1,766.80 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2551 ซ่ึงมีส่วนของผูถื้อหุ้น 
จาํนวน 1,691.60  ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 75.2  ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 4.45 

กระแสเงินสด 

 บริษทัฯมีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 3.38 ลา้นบาท ส่วนกิจกรรมลงทุน บริษทัฯใชไ้ป
จาํนวน 33.03 ลา้นบาท  

 ส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินรับมาจาํนวน 37.11 ลา้นบาท รวมแลว้ยอดเงินสดลดลง 7.46 ลา้นบาท 
ทาํให้เงินสดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 จาํนวน 18.80 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนเป็น 26.26 ลา้นบาท  ณ วนัท่ี         31 
ธนัวาคม 2552 
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(ค) อตัราส่วนการเงินทีสํ่าคญั 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 บริษทัฯมีอตัราส่วนสภาพคล่อง ในปี 2552  เท่ากบั 3.61  เท่า   ลดลงจากปี 2551 ท่ีมีอตัรา 3.59  เท่า  ทั้งน้ี
เพราะมีส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี เพิ่มข้ึน  เป็นผลให้มีหน้ีสินระยะสั้ นเพิ่มข้ึน ทาํให้
อตัราส่วนสภาพคล่องตํ่าลง  

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ในปี 2552 เท่ากบั 0.52 เท่า เพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากปี 2551 ท่ีมี
สัดส่วนอยู่ท่ี 0.39 เท่า ทั้งน้ีเพราะบริษทัฯมีการกูเ้งินเพิ่มข้ึน อตัราส่วนดงักล่าวถือว่าอยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ่า จึงทาํให้
สถานะการเงินมีความมัน่คงดี 

อตัราส่วนการทาํกาํไร 

 บริษทัฯ มีอตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วมปี 2552  เท่ากบัร้อยละ12.04  เพิ่มข้ึนจากปี 2551 อตัราร้อยละ10.56 
และมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 3.97  และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบัร้อยละ 
6.04  แสดงถึงความสามารถในการทาํกาํไรและผลตอบแทนการลงทุน มีอตัราเพิ่มข้ึนเน่ืองจากมีการรับรู้รายไดจ้ากการ
ขายบา้นและท่ีดินเพิ่มข้ึน และค่าใชจ่้ายและดอกเบ้ียจ่ายมียอดลดลง ทาํให้กาํไรจากการดาํเนินงานและกาํไรสุทธิมี
เพิ่มข้ึนจากปี 2551 ดงักล่าวแลว้ 

3) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 (ก) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให ้ 

• ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมาเป็นจาํนวนเงินรวม  680,000. -บาท 

• สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและ 
 สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม........-.........บาท  

 (ข ) ค่าบริการอืน่  
บริษทัจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ไดแ้ก่ ................................-.................................. ใหแ้ก่ 

•  ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมามีจาํนวนเงินรวม .........-..........บาท และจะตอ้งจ่ายใน
อนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม.......-.....บาท 

 • สาํนักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสํานักงานบญัชี
ดงักล่าว ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม...........-............บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการ
ตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม........-.......บาท 
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2.13  ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

ช่ือบริษัท : บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) 
ทีต่ั้ง: เลขท่ี 195 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั 

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์(66) 0 2255-5740-50 
โทรสาร (66) 0 2255-2806 
E-mail : contact@sammakorn.co.th 
Website : www.sammakorn.co.th 

ประเภทธุรกจิ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 
ทุนจดทะเบียน : 530 ลา้นบาท 
ทุนชําระแล้ว :  450 ลา้นบาท 
จํานวนหุ้นทีอ่อกจําหน่าย :  หุน้สามญั 450,000,000 หุน้ 
มูลค่าทีต่ราไว้ : หุน้ละ 1 บาท 
ผู้สอบบัญชี : 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
โดย นายณรงค ์ พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 และ/หรือ 
     นายศุภชยั  ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930  
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137   ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์ (66) 0 2264 - 0777, 0 2661 9190  
โทรสาร (66) 0 2264 - 0789 - 90, 0 2661 9192 
นายทะเบียนบริษัท : 
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  
อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7  
เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
โทรศพัท ์ (66) 0 2359-1200-01 
โทรสาร  (66) 0 2359-1259 
สถาบันการเงนิ : 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552                                                                                       บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 

 
1. ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
2. ธนาคารทหารไทย  จาํกดั (มหาชน) 

 3. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
 

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2552                                                                                       บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 

 
หนา้ท่ี   1/1 

ส่วนที ่3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 
“บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทั

ขอรับรองว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิหรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้
ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่ง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว
และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณวนัท่ี  18  กุมภาพนัธ์ 2553  ต่อผูส้อบบญัชีและ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง
แลว้ บริษทัไดม้อบหมายให ้ นางประภาศรี  ลาภเวที เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ  นางประภาศรี ลาภเวที  กาํกบัไว ้  บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรอง
ความถูกตอ้งแลว้ ดงักล่าวขา้งตน้ 
 ช่ือ ตําแหน่ง ลายมอืช่ือ 
1. นายสมศกัด์ิ   เขมะรังษี กรรมการบริหาร ____________________________ 
    

2. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการ ____________________________ 
    

3. ผู้รับมอบอาํนาจ 
นางประภาศรี  ลาภเวที 

ผูจ้ดัการฝ่ายงบประมาณ 
และแผนงาน 

 
____________________________ 

 



เอกสารแนบ 1

รายละเอียด คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน 

ชื่อ-สกลุ อายุ        จํานวนหุ้นที่ถือ สดัสว่น ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว คณุวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ตําแหนง่ 30 ธ.ค. 2552 30 ธ.ค. 2551 การถือหุ้น ระหวา่งกรรมการ และประวตัิการอบรม

พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช 75 5,077,500     5,077,500     1.128% มีความสมัพนัธ์เป็นบิดาของ Barrister-at-law, Gray's Inn, London, UK. 2512 - ปัจจุบัน ผูจ้ัดการทรัพยส์ินสว่นพระองค์ 

ประธานกรรมการ นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา Director Accreditation Program (DAP) 2516 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทโรงแรมราชดําริ จํากดั (มหาชน)

2521 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟูจิซีร็อกซ์ จํากดั

2527 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จํากดั (มหาชน)

นายพงส์  สารสิน 82 2,110,000 2,110,000 0.469% มีความสมัพนัธ์เป็นลุงของ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์ 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยนํ้าทิพย ์จํากดั

กรรมการ  พลตํารวจตรี  ชินภทัร  สารสิน สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) 

2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตอุปกรณ์กอ่สร้าง จํากดั

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากดั

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 82 - - - ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์ 2535 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2535 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วิชยัยุทธ จํากดั

Director Accreditation Program (DAP) 

Improving The Quality of Financial Report

The Characteristics of Effective Directors

Role of The Compensation Committee

ดร.อภิชัย  จันทรเสน 61 150,000 150,000 0.033% นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปารีส (ซอร์บอน) 2534 - ปัจจุบัน กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ, สาํนักงานจัดการทรัพยส์ิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน เนติบัณฑิตไทย รุน่ที่ 23 2538 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย  มูลนิธิชยัพฒันา

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง Director Accreditation Program (DAP) 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ สภากาชาดไทย

Finance for Non - finance Director (FND) 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน)

Role of the Compensation Committee (RCC) 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามกลการ จํากดั

Audit Committee Program (ACP)

Developing Corporate Governance Policy  (DCGP)

พลตํารวจตรี ชินภัทร  สารสิน 46 20,000 20,000 0.004% มีความสมัพนัธ์เป็นหลานของ ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 - 2544 รอง ผกก.1 บก.ปส.1 สาํนักงานตํารวจแหง่ชาติ

กรรมการ /  กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน นายพงส ์ สารสิน Director Accreditation Program (DAP) 2544 - 15 ธ.ค.45 ผูก้าํกบัการกลุม่งานนักวิเคราะห์ขา่ว บก. อก. ปช. ปส.

16 ธ.ค. - ปัจจุบัน  ผบก.ปส.3 บช. ปส.

นายอนุทิพย์  ไกรฤกษ์ 59 166,000        166,000        0.037%   B.A.(Fine and Applied Art) 2535 - 2544 ผูจ้ัดการสว่นบริการตลาด ฝ่ายผูแ้ทนจําหนา่ย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน)

กรรมการอิสระ /  กรรมการทรัพยากรบุคคล และกาํหนดผลตอบแทน Northeastern University, U.S.A 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตอุปกรณ์กอ่สร้าง จํากดั

Director Accreditation Program (DAP) 2544 - 2548 ผูจ้ัดการลูกค้าสมัพนัธ์ ฝ่ายประสานงานและการตลาด บริษทั ซิเมนต์ไทยการตลาด จํากดั

Directors Certification Program  (DCP) 2549 - 2552 กรรมการ บริษัท ดรากอ้น วนั จํากดั (มหาชน)

นายสิทธิชัย  จันทราวดี 59 - - - ปริญญาโทบัญชี (ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 - 2543 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน)

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

Director Accreditation Program (DAP) 2543 - ปัจจุบัน ผูอ้าํนวยการสาํนักงานตรวจสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน)

Directors Certification Program  (DCP)

Audit Committee Program (ACP)

Board Performance Evaluation

Raising The Awaveness of Corporate Fraud in Thailand

Monitoring the Internal Audit Function (MIA)

Monitoring the Quality of Financial Reporting  (MFR)

Monitoring the System of Internal Control and Risk

            Management (MIR) 

Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

นายกวี  อังศวานนท์ 74 440,000 440,000 0.098% บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ /  ประธานกรรมการบริหาร Directors Certification Program (DCP) 2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มงคลชยัพฒันา จํากดั

Audit Committee Program (ACP) 2541 - ปัจจุบัน ผูจ้ัดการทรัพยส์ินสว่นพระองค์ 

 Role of The Chairman Programp (RCP) 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน)

Finance for Non - finance Director (FND) 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สุวรรณชาด จํากดั

Improving Quality of Financial Reporting (QFR 2543 - ปัจจุบัน ผอ.โครงการพฒันาสว่นพระองค์

Financial Statement for Directors (FSD) 2547 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน)

14 พ.ค.2552-ปัจจุบัน ประธานกรรม สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน)

      ประวตัิการทํางาน



เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกลุ อายุ        จํานวนหุ้นที่ถือ สดัสว่น ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว คณุวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ตําแหนง่ 30 ธ.ค. 2552 30 ธ.ค. 2551 การถือหุ้น ระหวา่งกรรมการ และประวตัิการอบรม
      ประวตัิการทํางาน

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท์ จํากดั

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีพฒัน์ จํากดั

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีปวิธ จํากดั

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนาคมและการพฒันา จํากดั

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีธรณี จํากดั

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จํากดั

นายสมศักดิ์  เขมะรังษี 67 630,000 630,000 0.140% ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2535 - ปัจจุบัน ผูช้ว่ยผูจ้ัดการทรัพยส์ินสว่นพระองค์

กรรมการ /  กรรมการบริหาร /ที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ Director Certification Program (DCP) 2544 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท ศรีพฒัน์ จํากดั

2547 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน)

นายพพิธิ พชิัยศรทัต 48 100,000        100,000        0.020% พฒันาบริหารศาสตร์ มหาบัณทิต 2539 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท มงคลชยัพฒันา จํากดั

กรรมการ / กรรมการบริหาร สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2543 - ปัจจุบัน ผูช้ว่ยผูจ้ัดการทรัพยส์ินสว่นพระองค์

รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 - ปัจจุบัน รองผูอ้าํนวยการ โครงการพฒันาสว่นพระองค์

Directors Certification Program (DCP) 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุวรรณชาด จํากดั

Audit Committee Program (ACP) 2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการนโยบายและกลยุทธ์/

/กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท ไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

ปัจจุบัน กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จํากดั (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จํากดั (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รวมทนุไทย จํากดั

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท์ จํากดั 

นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา 37 610,000 610,000 0.136% มีความสมัพนัธ์เป็นบุตรของ ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน)

กรรมการ /  กรรมการบริหาร /  กรรมการผูจ้ัดการ พลเรือเอก ม.ล.อศันี ปราโมช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท ธนาคมและการพฒันา จํากดั

Directors Certification Program (DCP ) 2548 - ปัจจุบัน อุปนายก และเลขาธิการ สมาคมอสงัหาริมทรัพยไ์ทย

Directors Accreditation Program (DAP ) 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร  บริษัท เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท์ จํากดั

Audit Committee Program (ACP) 2552 - ปัจจุบัน นายกสมาคมอสงัหาริมทรัพยไ์ทย

รายละเอียดฝ่ายจัดการ

ชื่อ-สกลุ อายุ สดัสว่น ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว คณุวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ตําแหนง่ 30 ธ.ค. 2552 30 ธ.ค. 2551 การถือหุ้น ระหวา่งผูบ้ริหาร และประวตัิการอบรม

นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา 37 610,000        610,000        0.140% ดูรายละเอียดในหัวข้อรายละเอียดคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผูจ้ัดการ 

นางสาวสมศรี  กมลาพนัธุ์ 45          -          -           - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2533-2548 ผูจ้ัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จํากดั (มหาชน)

ผูจ้ัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 2549-2550 ผูจ้ัดการแผนกบัญชี บริษัท ริเวอร์เอนจิเนียริ่ง จํากดั

1 มิ.ย 50.-31 ธ.ค.50 ผูช้ว่ยผูจ้ัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน)

2 ม.ค.51 - ปัจจุบัน ผูจ้ัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน)

นางประภาศรี  ลาภเวที 57 147,000 147,000 0.033% บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2537 - ปัจจุบัน ◌ฺผูจ้ัดการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน   บริษัท สมัมากร จํากดั  (มหาชน)

◌ฺผูจ้ัดการฝ่ายงบประมาณและแผนงานน

นางไข่มุก  พราหมณีย์ 56 100,000 100,000 0.022% ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2537 - ปัจจุบัน ผูจ้ัดการฝ่ายขายและการตลาด   บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน)

ผูจ้ัดการฝ่ายขายและการตลาด

นายธีรฉัตร  ธนะโรจน์วิบูล 47          -          -           - ปริญญาตรี (วศบ.โยธา) พ.ค.46-ก.ค.49  ผูจ้ัดการฝ่ายกอ่สร้าง (ภสัสร) บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)

 ผูจ้ัดการฝ่ายบริหารโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผูจ้ัดการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน)

นางสาวศิริวรรณ สุขไพเราะ 41 70,000 70,000 0.016% ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ก.ค.47 - ปัจจุบัน ผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน)

ผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยรังสิต

นายอมรชัย  อมรเจียรศักดิ์ 41          -          -           - วิทยาศาสตร์บัณฑิต 17 เม.ย.50 - ปัจจุบัน ผูจ้ัดการฝ่ายพฒันาระบบงาน บริษัท  สมัมากร จํากดั (มหาชน) 

ผูจ้ัดการฝ่ายพฒันาระบบงาน  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก.ค. 48 - ก.ค. 49 ผูจ้ัดการสว่นตรวจรับระบบงาน บริษัท เงินทุนธนชาต จํากดั (มหาชน)

วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ก.ย.37 - มิ.ย. 48 พนักงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์อาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ  ธ.ทหารไทย จํากดั (มหาชน)

นางยุวดี  นุชถาวร 56 145,000 145,000 0.032% บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537 - ปัจจุบัน ผูจ้ัดการฝ่ายบริหารทั่วไป และเลขานุการบริษัท บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน)

ผูจ้ัดการฝ่ายบริหารทั่วไป /เลขานุการบริษัท Company Secretary Program of  IOD

  จํานวนหุ้นที่ถือ
      ประวตัิการทํางาน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบ และปฏิบติัหน้าท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย(ตลท.) กฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตามมาตรฐานสากล ให้เกิด
ความชดัเจนในการบริหารงานดว้ยความเป็นธรรม  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัท่ีมี
ต่อผูถื้อหุ้น ตลอดจนดาํเนินการให้มัน่ใจว่า คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารไดบ้ริหารกิจการตาม
นโยบายของบริษทัให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น มีการสอบทานงบการเงิน และระบบการควบคุม
ภายในใหมี้ความเหมาะสมกบัสถานะการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป และมีประสิทธิภาพเพียงพอ                มี
การประเมินการบริหารความเส่ียง ตลอดจนการกาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน และการสอบบญัชี     
ของบริษัท    รวมทั้ งปฏิบัติงานอ่ืน  ๆ  ท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย     โดยมีการประชุม              
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง  และคณะกรรมการฯ เขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง   ซ่ึงสรุปสาระสาํคญั

ไดด้งัน้ี  
ในระหว่างปีคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นายสิทธิชัย   จันทราวดี             

กรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์เป็นผูส้อบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน    ตาม
คุณสมบติัในขอ้กาํหนดของตลท.  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาส และ
ประจาํปี  รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินอยา่งเพียงพอตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดไว ้ โดย
มีการประชุมร่วมกนักบัผูส้อบบญัชี  ผูบ้ริหาร  และผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการซักถาม  ขอ้
สงสยั ปรึกษา  แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นถึงเร่ืองการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย         มาตรฐาน
การบญัชี   ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลท.   จน
เป็นท่ีพอใจว่าถูกตอ้งตามสมควร เป็นท่ีเช่ือถือได ้  จึงไดใ้ห้ความเห็นชอบงบการเงิน        ดงักล่าว  
นอกจากน้ียงัไดมี้การสอบทานการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ท่ีอิงตาม  

Internal Financial Reporting Standards (IFRS)  พบว่าบริษทัฯ มีความพร้อมท่ีจะดาํเนินการแลว้ 

การสอบทานระบบการควบคุมภายในกบัฝ่ายบริหาร  ผูส้อบบญัชี และผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน  พบว่ามีความเพียงพอเหมาะสมในการดาํเนินธุรกิจ  นอกจากนั้นยงัมีการนาํ   ระบบงาน
คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการควบคุมการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึน รวมทั้งไดใ้หที้ม IT Audit    จากภายนอก

เขา้มาตรวจประเมินและเสนอความเห็นในการปรับปรุงระบบสารสนเทศ    รวมทั้งมีการกาํกบัดูแลใหมี้
การปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์อยา่งจริงจงั  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการประเมินการบริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาส    ตาม
คู่มือท่ีกาํหนดไว ้ ปัจจยัความเส่ียงสาํคญั ๆ ท่ีมีโอกาสเกิด และผลกระทบสูงไดมี้การจดัการกบั   ความ
เส่ียงอยา่งเพียงพอ โดยการกาํหนดกลยทุธ์ในการปรับปรุง แกไ้ขปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมี
การติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง ความเส่ียงของบริษทัท่ีสาํคญัไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

สาํหรับการกาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นุมติัแผนงาน    
ตรวจสอบ และจดัใหมี้การสอบทานงานตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส   เพ่ือติดตามผลการ
ตรวจสอบเสนอกรรมการและฝ่ายบริหาร ใหน้าํไปปรับปรุงแกไ้ขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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ปฏิบติังาน  นอกจากน้ียงัไดมี้การสอบทาน ผงัการบริหารงาน กาํลงัพล งบประมาณรายจ่ายลงทุนและ

บริหารใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังานตรวจสอบอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ระบบ Whistle Blower ท่ีบริษทันาํมาใช ้ โดยกาํหนดใหพ้นกังานทุกคน ไดมี้ส่วนร่วมในการ

ให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบัองคก์ร  โดยแจง้ขอ้มูลการปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ ขอ้บงัคบั 
กฎหมาย  จรรยาบรรณ และเร่ืองอ่ืน อนัจะทาํให้บริษทัเสียหายตามช่องทางท่ีกาํหนดไวแ้ลว้   ผลการ
นาํมาใชเ้ป็นท่ีน่าพอใจ ทาํใหก้ารงานท่ีปฏิบติัไม่ถูกตอ้งลดนอ้ยลงมาก 

คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัให้มีการสอบทานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พระราชบญัญติับริษทัมหาชน ประมวลรัษฎากร กฎหมาย ประกาศ 
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัแลว้ มีความเห็นว่าบริษทัได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยงัได้
ประเมินผลการปฏิบติังานตนเองในเร่ืองความพร้อมของกรรมการ  การบริหารความเส่ียง รายงาน   ทาง
การเงิน การประชุมคณะกรรมการ  ซ่ึงผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมากต่อเน่ืองจากปีก่อน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีแลว้  มีความเห็นว่า ผล
การปฏิบติังานสอบบญัชีเป็นท่ีน่าพอใจ  และมีคุณสมบติัครบตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. และตลท.        จึง
เสนอคณะกรรมการบริษทัให้ความเห็นชอบในการเสนอผูถื้อหุ้น  เพ่ือขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้น   
แต่งตั้ ง  นายศุภชัย ปัญญาวฒัโน ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 หรือนายณรงค์ พนัตาวงษ ์       

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 หรือนางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 

3844 แห่งบริษทัสาํนกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2553        ต่อ

อีก 1 ปี    โดยกาํหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 680,000 บาท  (หกแสนแปดหม่ืน

บาทถว้น) เท่ากบัปีก่อน  

อน่ึง ในรอบปี 2552  คณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มี        ฝ่าย

บริหาร 1 คร้ัง  เพ่ือปรึกษาในเร่ืองการควบคุมภายในและการจัดทาํงบการเงิน รวมทั้ งหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินอยา่งอิสระ ผลการประชุมสรุปว่าไม่มีเร่ืองท่ีจะตอ้งปรับปรุง แกไ้ข แต่อยา่งไร 
 
                ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

(นายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 



เอกสารแนบ 2 
 

แบบยนืยนัความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนทีจ่่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 
รอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2552 

 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (AUDIT FEE) 

รายการที่ ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี* 
1 บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) นายณรงค ์ พนัตาวงษ ์ 680,000.00 บาท 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 680,000.00 บาท  
*ค่าสอบบญัชีดงักล่าว ไดร้วมค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลสาํหรับไตรมาสและสาํหรับงวดท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 
 
ค่าบริการอืน่ๆ (NON-AUDIT FEE) 

ช่ือบริษทัผู้จ่าย ประเภทของงานบริการอืน่ ผู้ให้บริการ 
ค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ 

ส่วนทีจ่่ายไปใน
ระหว่างปีบัญชี 

ส่วนทีจ่ะต้อง
จ่ายในอนาคต 

- - - - - 

รวมค่าตอบแทนสําหรับงานบริการอืน่ - - 
 
ข้อมูลข้างต้น 
�  ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอยืนยนัวา่ไม่มีขอ้มูลใหบ้ริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัร่วมจ่ายใหข้า้พเจา้ 

สาํนกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และสาํนกังานสอบบญัชีท่ี
ขา้พเจา้สังกดั  ท่ีขา้พเจา้ทราบและไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

 
� ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น กล่าวคือ........................................................................................................................    

........................................................................................................................................................................... 
เม่ือปรับปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี) แลว้ ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดงค่าตอบแทนสอบ
บญัชีและค่าบริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัร่วมจ่ายใหข้า้พเจา้ สาํนกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สงักดั และบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และสาํนกังานสอบบญัชีดงักล่าว ท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
 
 
 
 ลงช่ือ........................................................ 
                  (นายณรงค ์ พนัตาวงษ)์ 
     บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
                                                     วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2553   

 



เอกสารแนบ 3
ข้อมูลประกอบลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ (ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์)

1. โครงการในอดตี
ชื่อ/ที่ตั้งโครงการ/บริษัทที่ดําเนินการ ลักษณะโครงการ จํานวน ขนาดที่ดิน พื้นที่ขาย มูลค่า มูลค่าขาย ระยะเวลาขาย ระยะเวลาพัฒนา

หน่วย โครงการ (ไร่) เงินลงทุน (ล้านบาท)
(ล้านบาท)

โครงการสัมมากรบางกะปิ 1/ถ.สุขาภิบาล 3 บา้นพร้อมที่ดิน 1,842 553-3-97 347-1-68 133.23 605.6 เม.ย.18-พ.ค.35 ม.ค.16-ต.ค.35

โครงการสัมมากรบางกะปิ 2/ถ.สุขาภิบาล 3 บา้นพร้อมที่ดิน 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

โครงการสัมมากรบางกะปิ 4/ถ.สุขาภิบาล 3 บา้นพร้อมที่ดิน 50  25-1-04  10-1-20 42.18 136.06 พ.ย.36-ก.พ.37 มิ.ย.34-ธ.ค.37

โครงการสัมมากรคอนโดมิเนียม/บางกะปิ 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. โครงการที่ดาํเนินการอยู่ในปัจจุบัน ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2552
ลักษณะโครงการ จํานวน ขนาดที่ดิน พืน้ที่ขาย กรรมสิทธิ์ ระยะเวลาพัฒนา มูลค่าเงินลงทุน       ความคืบหน้างานก่อสร้าง วันที่เปิดขาย ราคาขาย มูลค่าโครงการ           ความคืบหน้าการขาย วิธี ยอดรับรู้        เงินชําระเข้าสะสม มูลค่าที่ขาย    จํานวนที่โอนแล้ว

ชื่อ/ที่ตั้งโครงการ (1) หน่วย โครงการ (ไร่) ในที่ดิน และก่อสร้าง (ล้านบาท) เงินที่ลงทุนไปแล้ว ร้อยละของ โครงการ ต่อหน่วย (ล้านบาท) มูลค่าที่ขายแล้ว ร้อยละของ รับรู้ รายได้สะสม มูลค่า ร้อยละของ ให้กลุ่มผู้บริหาร หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท) (ล้านบาท) งานที่เสร็จ (ล้านบาท) มูลค่าโครงการ รายได้ (ล้านบาท) (ล้านบาท) มูลค่าที่ขายแล้ว หรือผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

สัมมากรบางกะปิ 3 และส่วนขยาย/ถ.สุขาภิบา บา้นพร้อมที่ดิน 498 224-2-64.8 133-0-07 บมจ.สัมมากร มิ.ย.33-ธ.ค.50 1,043.29 956.39 91.67 Jun 30, 1992 5.7-9.8 2,608.22 2,621.95 100.53 1 2,613.81 2,613.81 99.69 ไม่มี 497 2,613.81
สัมมากรมีนบุรี 1/ถ.สามวา บา้นพร้อมที่ดิน 410 145-1-09 82-2-53 บมจ.สัมมากร ธ.ค.35-ธ.ค.53 766.41 701.21 91.49 Dec 23, 1992 2.4-7.8 1,277.35 1,118.96 87.60 1 1,121.03 1,121.03 100.18 ไม่มี 379 1,121.03
สัมมากรนิมิตใหม่/ถ.นิมิตใหม่ บา้นพร้อมที่ดิน 601 154-3-89 108-0-59 บมจ.สัมมากร มี.ค.37-ธ.ค.54 938.26 799.09 85.17 Dec 25, 1994 2.3-5.1 1,563.76 1,289.37 82.45 1 1,267.73 1,267.73 98.32 ไม่มี 493 1,267.73
สัมมากรรังสิต คลอง 2/ถ.รังสิต-นครนายก บา้นพร้อมที่ดิน 363 82-1-81 57-3-72 บมจ.สัมมากร ต.ค.37-ธ.ค.55 907.60 750.29 82.67 Nov 25, 1995 2.4-7.8 1,296.57 831.39 64.12 1 785.13 785.57 94.49 ไม่มี 257 785.13
สัมมากรรังสิต คลอง 7/ถ.รังสิต-นครนายก บา้นพร้อมที่ดิน 790 215-3-95 134-3-97 บมจ.สัมมากร ต.ค.38-ธ.ค.57 1,331.98 698.07 52.41 Nov 25, 1996 2.2-5.4 1,902.83 539.79 28.37 1 511.52 511.73 94.80 ไม่มี 222 511.52
สัมมากรมีนบุรี 2 /ถ.สามวา บา้นพร้อมที่ดิน 274 61-1-44 42-0-45 บมจ.สัมมากร ก.ค.44-ก.ค.54 471.23 355.13 75.36 Mar 9, 2002 2.5-3.9 785.38 534.56 68.06 1 720.78 721.68 135.00 ไม่มี 171 720.78
สัมมากรนครอินทร์ /ถ.นครอินทร์ บา้นพร้อมที่ดิน 236 66-0-40 45-0-67 บมจ.สัมมากร ม.ค.46-ธ.ค.55 942.07 821.35 87.19 Apr 9, 2004 4.7-7.9 1,449.34 997.99 68.86 1 997.49 998.39 100.04 ไม่มี 156 997.49
สัมมากรราชพฤกษ ์/ถ.ราชพฤกษ์ บา้นพร้อมที่ดิน 294 67-2-37.7 44-3-11 บมจ.สัมมากร ก.ค.48-ธ.ค.55 649.38 685.36 61.05 Mar 29, 2006 3.1-5.5 1,142.73 846.40 33.19 1 489.01 220.01 58.01 ไม่มี 184 489.01
สัมมากรรามคาํแหง /ถ.รามคาํแหง บา้นพร้อมที่ดิน 140 36-1-30.8 22-0-30 บมจ.สัมมากร พ.ย.50-ธ.ค.54 513.41 507.61 98.87 Mar 22, 2008 3.1-5.5 735.49 339.97 46.22 1 285.28 288.60 84.89 ไม่มี 51 285.28

3. รายละเอยีดการชําระเงินของโครงการที่ดาํเนินการอยู่ในปัจจุบัน ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2552
มลูค่าที่ขายแลว้       เงินที่ถึงกาํหนดชาํระสะสม         เงินที่ชาํระแลว้สะสม                 เงินที่คา้งชาํระสะสม         คงเหลือจาํนวนเงินที่ยงั

(2) (3) (2) -(3)         ไมถ่ึงกาํหนดชาํระสะสม
ชื่อ/ที่ตั้งโครงการ (1) (ลา้นบาท) ร้อยละของมลู (ลา้นบาท) ร้อยละของเงินที่ถึง (ลา้นบาท) ร้อยละของเงินที่ถึง (ลา้นบาท) ร้อยละของ

(ลา้นบาท) ค่าที่ขายแลว้ กาํหนดชาํระสะสม กาํหนดชาํระสะสม มลูค่าที่ขายแลว้

สัมมากรบางกะปิ 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
สัมมากรนิมิตใหม่/ถ.นิมิตใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สัมมากรรังสิต คลอง 2/ถ.รังสิต-นครนายก 7.97 0.44 5.52 0.44 100.00 0.00 0.00 7.53 94.48
สัมมากรรังสิต คลอง 7/ถ.รังสิต-นครนายก 8.75 0.21 2.40 0.21 100.00 0.00 0.00 8.54 97.60
สัมมากรมีนบุรี 2 /ถ.สามวา 17.82 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 17.82 0.00
สัมมากรนครอินทร์ /ถ.นครอินทร์ 106.72 9.51 8.91 9.15 96.21 0.36 3.79 97.21 91.09
สัมมากรราชพฤกษ ์/ถ.ราชพฤกษ์ 170.87 14.48 8.47 13.72 94.75 0.76 5.25 156.39 91.53
สัมมากรรามคาํแหง /ถ.รามคาํแหง 39.14 3.45 8.81 3.32 96.23 0.13 3.77 35.69 91.19

4. รายละเอยีดการชําระเงินของโครงการที่ดาํเนินการอยู่ในปัจจุบัน ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2552
     เงินคา้งชาํระสะสม      คา้งชาํระ 1-3 เดือน      คา้งชาํระ 3-6 เดือน      คา้งชาํระ 6 เดือน ขึ้นไป

ชื่อ/ที่ตั้งโครงการ จาํนวนราย (ลา้นบาท) จาํนวนราย (ลา้นบาท) จาํนวนราย (ลา้นบาท) จาํนวนราย (ลา้นบาท)
สัมมากรบางกะปิ 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
สัมมากรนิมิตใหม่/ถ.นิมิตใหม่ 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
สัมมากรรังสิต คลอง 2/ถ.รังสิต-นครนายก 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
สัมมากรรังสิต คลอง 7/ถ.รังสิต-นครนายก 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
สัมมากรมีนบุรี 2 /ถ.สามวา 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
สัมมากรนครอินทร์ /ถ.นครอินทร์ 3 0.36 3 0.36 0 0 0 0
สัมมากรราชพฤกษ ์/ถ.ราชพฤกษ์ 10 0.76 10 0.76 0 0 0 0
สัมมากรรามคาํแหง /ถ.รามคาํแหง 1 0.13 1 0.13 0 0 0 0
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