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ส่วนที ่2 : บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ 
1.   ข้อมูลทัว่ไป        

บริษทั : บริษทั  สมัมากร จาํกดั  (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ / รอบปีบญัชี : พฒันาอสังหาริมทรัพย ์/  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม  
ทุนจดทะเบียนหุน้สามญั : 530  ลา้นบาท   ทุนชาํระแลว้  450  ลา้นบาท   (ราคาหุน้ละ 1 บาท) 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 195 ถนนพญาไท  แขวงปทุมวนั  เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร 10330  

เลขทะเบียนบริษทั : เลขท่ี บมจ. 290   

โทรศพัท ์ : (02) 255-5740-49 
โทรสาร : (02) 255-2806 

Email address / Website :  contact@sammakorn.co.th  , www.sammakorn.co.th 

ทีต่ั้งสํานักงานขาย  : โครงการของสัมมากร 

หมู่บา้นสมัมากร : โครงการ Aquq Divina 
ท่ีตั้งสาํนกังาน  เลขท่ี 99/126 ซอยรามคาํแหง 94  ถนนรามคาํแหง  แขวงสะพานสูง                 

เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร โทร.  0 2373 2999     
 : โครงการรามคําแหง 
ท่ีตั้งสาํนกังาน  เลขท่ี 444/2  ซอยรามคาํแหง 162/1  ถนนรามคาํแหง  แขวงสะพานสูง   เขต

สะพานสูง  กรุงเทพมหานคร โทร.  0 2540 1777   
 : โครงการราชพฤกษ์ 
ท่ีตั้งสาํนกังาน  เลขท่ี 63 หมู่ท่ี 1 ถนนราชพฤกษ ์ ตาํบลออ้มเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี โทร.  0 2924 3668   
 : โครงการนครอนิทร์ 
ท่ีตั้งสาํนกังาน  เลขท่ี 11/20 หมู่ท่ี 5 ถนนนครอินทร์  ตาํบลบางขนุกอง  อาํเภอบางกรวย  

จงัหวดันนทบุรี โทร.  0 2459 5614-5   

 : โครงการนิมิตใหม่ 
ท่ีตั้งสาํนกังาน  เลขท่ี 49/4  ซอยนิมิตใหม่ 34  ถนนนิมิตใหม่  แขวงสามวาตะวนัออก  เขต

คลองสามวา  กรุงเทพมหานคร โทร.  0 2915 6700-1   

 : โครงการมนีบุรี 
ท่ีตั้งสาํนกังาน  เลขท่ี 83/6 หมู่ท่ี 2  ถนนสามวา  แขวงบางชนั  เขตคลองสามวา  

กรุงเทพมหานคร โทร.  0 2956 8382-3   

 : โครงการรังสิตคลอง 2 

ท่ีตั้งสาํนกังาน  เลขท่ี 6 ซอยรังสิต-นครนายก 63 ซอย 1 ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธญับุรี 
จงัหวดัปทุมธานี โทร.  0 2966 0922-3   

 : โครงการรังสิตคลอง 7 

ท่ีตั้งสาํนกังาน  เลขท่ี 130/333  หมู่ท่ี 1  ถนนรังสิต-นครนายก ตาํบลลาํผกักดู อาํเภอ
ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี โทร.  0 2957 0930-1   
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 : โครงการบางกะปิ 
ท่ีตั้งสาํนกังาน : 65 หมู่ท่ี 3 ซอยหมู่บา้นสมัมากร ถนนรามคาํแหง  แขวงสะพานสูง                    

เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร  โทร.  0 2373 9321, 24   

บริษทัร่วม  

 บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน)  ร่วมทุน กบั  บริษทั ระยองเพยีวริฟายดเ์ออร์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัร่วม : บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  
ประเภทธุรกิจ  ศนูยก์ารคา้ใหเ้ช่า (Community mall) ภายใตแ้บรนด ์ “Pure Place” 

 ท่ีตั้งสาํนกังาน : 65 หมู่ 3 ถนนรามคาํแหง  แขวงสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร 10240  

โทรศพัท ์ : (02) 372-3000 
โทรสาร : (02) 372-3323 
Email address / Website :   www.puresammakorn.co.th 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

บริษทั : บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 ท่ีตั้งสาํนกังาน : อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 เลขท่ี 62   ถนน

รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110   

โทรศพัท ์ : (66) 0 2229-2800, (66) 0 2654-5599 
โทรสาร : (66) 0 2359-1259 

Email address /Website :  contact.tsd@set.or.th , www.tsd.co.th 

 ผู้สอบบัญชี 

บริษทั : แห่งบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
 ท่ีตั้งสาํนกังาน : 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 

               รายช่ือผูส้อบบญัชี  :     นายณรงค ์ พนัตาวงษ ์      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 และ/หรือ 
                                                                    นายศุภชยั  ปัญญาวฒัโน               ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930  

  นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ลุ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 

สถาบันการเงนิ 

 : ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
 : ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
 : ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
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 ส่วนที ่1  :  ข้อมูลสรุปบริษัท  (Executive Summary) 

 
       บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัฯท่ีดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
ส่วนใหญ่เป็นบา้นจดัสรร เร่ิมทาํโครงการมาตั้งแต่ปี 2517 โดยการซ้ือท่ีดินแปลงใหญ่มาจดัวางผงัแบ่งแปลงยอ่ย 
ถมดิน และจดัทาํสาธารณูปโภคตามเกณฑข์องกฎหมายจดัสรร แลว้นาํมาก่อสร้างบา้นขายพร้อมท่ีดินในระดบั
ราคาท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย  บริษทัฯไดเ้นน้ตลาดสาํหรับผูมี้รายไดร้ะดบัปานกลาง
ข้ึนไปจนถึงระดบัค่อนขา้งสูง  
 บริษทัฯมีจุดเด่นในการพฒันาโครงการ โดยเลือกท่ีดินท่ีจะพฒันาโครงการท่ีติดถนนใหญ่ การคมนาคม
สะดวกและสภาพสงัคมท่ีดี และส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติ และเนน้การออกแบบบา้นอยา่งพิถีพิถนั ถ่ายทอด
แนวคิด “เราไม่เพยีงสร้างบ้าน แต่เราสร้างสังคม”  เพราะตลอด 40 ปีท่ีผา่นมา เราเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงวา่ “บ้าน” 
ไม่ใช่แค่ท่ีอยูอ่าศยั  แต่คือท่ีสาํหรับพกัผอ่นและพกัพิงอนัแสนอบอุ่นสาํหรับทุกคนในครอบครัว ซ่ึง บริษทฯไดมี้
การพฒันาแบบบา้นใหมี้ความทนัสมยั สวยงาม ตอบสนองตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่  และ
เหมาะสมกบัสภาพสงัคมทั้งในปัจจุบนั และอนาคต  

 ปัจจุบนับริษทัฯมีโครงการบา้นจดัสรรอยู ่ 9 โครงการ เป็นโครงการสร้างบา้นเด่ียวขายพร้อมท่ีดิน 
ระดบัราคาขายแตกต่างกนัไปตามทาํเลท่ีตั้ง  โดยมีรายละเอียดราคาขายดงัน้ี  
 

โครงการสัมมากร ระดับราคาปานกลาง 
(ล้านบาท) 

ระดับราคาค่อนข้างสูง 
(ล้านบาท) 

มีนบุรี 1 , มีนบุรี 2 , นิมิตใหม่, รังสิตคลอง 7,  2-4  

รังสิตคลอง 2, ราชพฤกษ,์  รามคาํแหง 3-5  

นครอินทร์  5-8 

Aqua Divina by Sammakorn  5-18 

  บริษทัฯไดเ้ปิดขายโครงการ Aqua Divina by Sammakorn เม่ือเดือนสิงหาคม 2553 ซ่ึงเป็น      
โครงการล่าสุด ดว้ยแบบบา้นท่ีทนัสมยั ทั้งแบบ Modern และ Contemporary พร้อมฟังกช์ัน่ครบครันเพ่ือ
ตอบสนองวิถีชีวิตไทย อาทิ มีหอ้งนอนชั้นล่างสาํหรับผูสู้งอาย ุอยูใ่นทาํเลท่ีสะดวกใกลเ้มือง แต่บรรยากาศผอ่น
คลาย ดว้ยสวนสวย และทะเลสาปใส เนน้ความสงบร่มร่ืน แต่พร่ังพร้อมดว้ยเทคโนโลยรีองรับชีวิตทนัสมยัทั้ง

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง VoIP,เคเบิลทีวี ภายใตแ้นวคิดความสมดุลแห่งชีวติ “Balance your life”  เนน้ความ

เป็นธรรมชาติ ผสมผสานการดาํเนินชีวิตของคนร่วมสมยั และคนรุ่นใหม่เขา้ดว้ยกนั   ซ่ึงโครงการน้ีไดรั้บการ
ตอบรับจากลูกคา้ค่อนขา้งดี และบริษทัฯมีแผนจะเปิดโครงการใหม่อีก 1- 2 โครงการในปลาย 
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ปี 2554 น้ี  ทั้งน้ีบริษทัเช่ือมัน่วา่ธุรกิจบา้นจดัสรรของบริษทัฯจะสามารถเติบโตและประสบผลสาํเร็จตาม    
เป้าหมายไดอ้ยา่งมัน่คง   

 บริษัทฯมีผลการดําเนินงานในรอบปี 2553 ดงันี ้

               โครงสร้างรายไดใ้นปี 2553 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายบา้นและท่ีดินจาํนวน 719.33 ลา้นบาท       คิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 89.46 ของรายไดร้วม มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่า รายไดค่้าบริการ และรายไดอ่ื้น จาํนวน 84.74 
ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.54 ของรายไดร้วม เทียบกบัปี 2552 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายบา้นและ
ท่ีดินจาํนวน 815.31 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 92.03 ของรายไดร้วม มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่า รายไดค่้าบริการ และ
รายไดอ่ื้น จาํนวน  70.65  ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 7.97 ของรายไดร้วม  

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในปี 2553  บริษทัฯมีรายไดร้วมทั้งส้ิน 804.07 ลา้นบาท  มีกาํไรสุทธิ  
89.20  ลา้นบาท  กาํไรสุทธิต่อหุน้ 0.20 เทียบกบัปี 2552 บริษทัฯมีรายไดร้วมทั้งส้ิน 885.95 ลา้นบาท มีกาํไร
สุทธิ 106.71 ลา้นบาท กาํไรสุทธิต่อหุน้ 0.24 บาท ส่วนฐานะทางการเงินบริษทัฯมี สินทรัพยร์วม 2,758.63 ลา้น
บาท   หน้ีสินรวม 947.62  ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,811.01 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2552  บริษทัฯมี
สินทรัพย ์2,686.65 ลา้นบาท หน้ีสินรวม  919.84  และส่วนของผูถื้อหุน้ 1,766.80 ลา้นบาท 
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     2. ปัจจยัความเส่ียง 

ในปี 2553 เป็นปีท่ีเศรษฐกิจของประเทศประสบปัญหาจากเหตุการณ์วุน่วายภายในประเทศ ค่อนขา้ง
หนกัมาก เป็นปัญหาความสับสนวุน่วายทางสงัคมและการเมืองท่ีมีผลกระทบต่อการท่องเท่ียวและการลงทุน 
แต่ไม่มีผลต่อการส่งออก สาํหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมยงัเติบโตดี ส่วนธุรกิจบา้น
จดัสรรอยูใ่นภาวะทรงตวัจากท่ีมีการเติบโตอยา่งมากในปี 2552  

   อยา่งไรกดี็ในปี 2554 ธุรกิจบา้นจดัสรรยงัคงมีความเส่ียงค่อนขา้งสูง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ 
มากมายท่ีสาํคญัคือ ปัญหาสงัคม และการเมืองภายในประเทศท่ีอาจเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ จากการประทว้ง
ต่อตา้น แบ่งสี แบ่งฝ่าย และอาจมีเหตุมาจากปัจจยัจากภายในองคก์รและจากปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ
ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น ปัญหาการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก ปัญหาเงินเฟ้อ ปัญหาการเพ่ิมข้ึนของอตัรา
ดอกเบ้ีย ปัญหา Over Subply ในธุรกิจ บริษทัฯไดมี้การวิเคราะห์และติดตามความเส่ียงต่างๆ โดยมีมาตรการ
ติดตามดูแลความเส่ียงและมาตรการเตือนภยัล่วงหนา้ เพ่ือเพิ่มความระมดัระวงัและลดผลกระทบมิใหมี้ความ
รุนแรง ซ่ึงเช่ือวา่จะทาํใหธุ้รกิจของบริษทัฯสามารถเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คงต่อไปในอนาคต 

 ปัจจยัความเส่ียงทีบ่ริษทัฯต้องติดตามดูแลเป็นพเิศษ ในปี 2554  มดัีงต่อไปนี ้

 2.1  ความเส่ียงเกีย่วกบัการแข่งขนั 

  ธุรกิจจดัสรรบา้นและท่ีดินเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัสูงมาก เพราะมีผูป้ระกอบการในตลาดมากราย 
แต่ละรายกเ็นน้ท่ีจะเพ่ิมยอดขายและทาํกาํไรใหสู้งข้ึน ทาํใหป้ริมาณการก่อสร้างบา้นมีมากกวา่กาํลงัซ้ือบา้น
จดัสรรจาํเป็นตอ้งสร้างเป็นการล่วงหนา้ และกวา่จะแลว้เสร็จตอ้งใชเ้วลาหลายเดือน ถา้เกิดภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตวั กาํลงัซ้ือตกลง จะเหลือบา้นในสตอ็คจาํนวนมาก ดงันั้นเพือ่ใหข้ายบา้นไดผู้จ้ดัสรรจาํเป็นตอ้งลด
ราคาลง ทาํใหก้ารแข่งขนัยิง่รุนแรงข้ึน ยอดขายโดยรวมจะลดลง  ขณะท่ีตน้ทุนยงัสูงอยู ่ 
 ทางแกไ้ข คือ ตอ้งติดตามสถานการณ์ตลาดบา้นจดัสรรและทิศทางภาวะเศรษฐกิจอยา่งใกลชิ้ด ลดการ
ปลูกสร้างบา้นล่วงหนา้มิใหมี้จาํนวนมากเกินไป สร้างบา้นคุณภาพ ควบคุมตน้ทุน ลดค่าใชจ่้าย เนน้การ
บริการและเพ่ิมความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ใชก้ารตลาดและสร้างความแตกต่าง เพ่ือรักษายอดขายวิธีการ
ดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อกาํไรโดยรวมบา้ง 
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 2.2 ความเส่ียงเร่ืองกาํลงัซ้ือลดลง 
 ความเส่ียงดงักล่าวอาจเกิดจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ซ่ึงทาํใหมี้ผลกระทบต่อการส่งออกอยา่ง
มีสาระสาํคญั เม่ือการส่งออกลดลงจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยค่อนขา้งมาก เพราะการ
เติบโตทางเศรษฐกิจพึ่งพาการส่งออกในอตัราท่ีสูง ทาํใหเ้กิดปัญหาการวา่งงานประกอบกบัมีปัญหารุมเร้า
ดา้นสงัคม และการเมืองค่อนขา้งหนกัจึงอาจทาํใหผู้บ้ริโภคขาดความเช่ือมัน่และระมดัระวงัเร่ืองการใชจ่้าย
มากข้ึน  
 ทางแกไ้ข คือ บริษทัฯตอ้งเนน้สร้างบา้นคุณภาพในราคาท่ีแข่งขนัได ้ โดยใชน้วตักรรมต่างๆ เขา้มา
ช่วยใหม้ากข้ึน ทั้งแบบบา้น วสัดุก่อสร้าง และกระบวนการก่อสร้าง บริษทัฯตอ้งใชก้ารตลาดใหห้ลากหลาย
มากข้ึน เพ่ือกระตุน้ยอดขาย ในขณะท่ียงัมีขอ้ดี คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้งัปรับเพ่ิมข้ึนไม่มาก อาจเป็น
ตวักระตุน้ใหลู้กคา้เร่งซ้ือบา้นได ้ เพราะถา้รอชา้ไปดอกเบ้ียอาจปรับตวัสูงข้ึนอีก ดงันั้นผูซ้ื้อบา้นในปีน้ีกจ็ะ
ยงัไดรั้บผลประโยชน์ อยา่งไรกดี็หากเศรษฐกิจประเทศไทยยงัเติบโตไดดี้จากการส่งออกท่ีเพิม่ข้ึน 
สถานการณ์การเมืองมีความมัน่คงภายหลงัการเลือกตั้งประชาชนจะมีความเช่ือมัน่สูงข้ึน คาดว่ากาํลงัซ้ือ
น่าจะเพ่ิมข้ึนดว้ย ความเส่ียงจะลดลง อยา่งไรกดี็บริษทัฯตอ้งติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด 

 2.3 ความเส่ียงเร่ืองสภาพคล่อง 
 ความเส่ียงดงักล่าวเป็นความเส่ียงท่ีสาํคญัยิ่งของกิจการ เพราะธุรกิจบา้นจดัสรรตอ้งใชเ้งินจาํนวนมาก
ในการซ้ือท่ีดิน และใชจ่้ายในการพฒันาสาธารณูปโภค และก่อสร้างบา้น หากขาดความระมดัระวงั อาจเกิด
ปัญหาขาดสภาพคล่อง   จะทาํใหกิ้จการมีความเส่ียงขาดความน่าเช่ือถือ ตน้ทุนทางการเงินจะสูงข้ึน การหา
แหล่งเงินกูจ้ะยากลาํบาก ทาํใหบ้ริษทัฯไม่สามารถดาํเนินธุรกิจตามปกติได ้ ก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่ง
ร้ายแรง บริษทัฯจึงตอ้งระมดัระวงัเร่ืองน้ีเป็นพิเศษ ปัญหาขาดสภาพคล่องอาจจะเกิดไดเ้สมอจากการท่ีรายรับ
ของกิจการไดต้ ํ่ากวา่เป้าหมายมาก ในขณะท่ีมียอดรายจ่ายสูงหรือกรณีท่ีสภาพคล่องมีนอ้ย แต่มีการลงทุน
เพ่ิมจาํนวนมากหรือมีภาระหน้ีผกูพนัระยะส้ันท่ีตอ้งจ่ายตามกาํหนดเวลาจาํนวนมาก  
 ทางแกไ้ข คือ บริษทัฯตอ้งติดตามดูแลปัญหาสภาพคล่อง โดยเฉพาะรายรับรายจ่ายอยา่งใกลชิ้ด 
และตอ้งไม่      ก่อหน้ีจาํนวนมากเกินขีดความสามารถท่ีจะชาํระได ้จะตอ้งชะลอการลงทุนท่ีจะก่อภาระ
หน้ีสินจาํนวนมากออกไปก่อน หากจาํเป็นตอ้งลงทุนกต็อ้งประเมินความเส่ียงอยา่งรอบคอบ รัดกุมท่ีสุด 
นอกจากนั้น จะตอ้งมีการเจรจาทาํความตกลงกบัธนาคารใหเ้พ่ิมวงเงินกูส้าํรองไว ้เป็นภมิูคุม้กนัความเส่ียง  
และจะตอ้งมีการสาํรองเงินสดใหเ้พียงพอ  และท่ีสาํคญัตอ้งมีสญัญาณไวค้อยเตือนภยัเพ่ือรู้ทนัก่อนท่ีจะเกิด
ปัญหา 

 2.4  ความเส่ียงเกีย่วกบัการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง 

 เม่ือเศรษฐกิจของประเทศเติบโต ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัจะเพ่ิมสูงข้ึน การแข่งขนัในตลาดบา้น
จดัสรรจะรุนแรงข้ึน ทาํใหเ้กิดปัญหาขาดแคลนผูรั้บเหมา และขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือดี
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ยิง่หายาก ผลท่ีตามมาคือ งานก่อสร้างบา้นเสร็จล่าชา้และไม่ไดคุ้ณภาพ ทาํใหลู้กคา้ไม่พอใจ ยอดขายตก
สร้างผลเสียหายแก่บริษทัฯทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 
  ทางแกไ้ข คือ ตอ้งมีการปรับราคาจา้งเหมาใหเ้หมาะสมตามอตัราตลาดรวมทั้งจดัเกรดผูรั้บเหมา เพือ่
สามารถปรับอตัราจา้งพิเศษใหแ้ก่ผูรั้บเหมาฝีมือดี และประการสาํคญัตอ้งใชร้ะบบก่อสร้างก่ึงสาํเร็จรูปมาก
ข้ึน ทั้งงานโครงสร้าง งานพ้ืน งานโครงหลงัคา และงานก่อฉาบ  เพื่อลดอตัราการใชแ้รงงานใหน้อ้ยลง เป็น
วิธีท่ีจะช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงานให้บรรเทาลงได ้  
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3.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

 3.1   ประวตัิความเป็นมา 

 บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2513  เพ่ือดาํเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
ประเภทบา้นจดัสรรเพ่ือการอยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ส่วนใหญ่เป็นบา้นเด่ียวพร้อม    
ท่ีดิน  นโยบายของบริษทั  คือ การจดัสรรสร้างบา้น เพ่ือขายแก่ผูมี้รายไดร้ะดบัปานกลาง โดยเร่ิมโครงการ  
จดัสรรมาตั้งแต่ปี 2517 ปัจจุบนับริษทัฯมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 9 โครงการดว้ยกนั 

 3.2   ภาพรวมการประกอบธุรกจิ  

 ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัจะมุ่งเนน้การสร้างบา้นจดัสรรเป็นชุมชนขนาดกลางมีจาํนวน 
ตั้งแต่ 200 หลงัคาเรือนข้ึนไปจนถึง 500 หลงัคาเรือน  ซ่ึงปัจจุบนัมีอยู ่9 โครงการ คือ สมัมากรรังสิต คลอง 
2 , สมัมากร รังสิต คลอง 7, สมัมากรนิมิตใหม่, สมัมากรมีนบุรีโครงการ 1, สมัมากรมีนบุรีโครงการ2, 
สมัมากรนครอินทร์, สมัมากรราชพฤกษ,์ สมัมากรรามคาํแหง และโครงการ Aqua Divina ถนนรามคาํแหง 
ซอย 94  และจะเปิดขายโครงการใหม่ในปี 2554 อีก 1-2 โครงการ 

 3.3   นโยบายการดาํเนินธุรกจิ  
 บริษทัฯมีนโยบายการดาํเนินธุรกิจเพือ่การอยูอ่าศยัในลกัษณะบา้นจดัสรรเป็นหลกั โดยมีลูกคา้

กลุ่ม         เป้าหมายส่วนใหญ่  คือ ผูมี้รายไดร้ะดบัปานกลางท่ีมีความสามารถซ้ือบา้น และท่ีดินในระดบั
ราคา 2 - 8  ลา้นบาท      ข้ึนอยูก่บัทาํเล สถานท่ีตั้ง และสภาพแวดลอ้มของโครงการเป็นสาํคญั  

  แต่ละโครงการมีแบบบา้นใหลู้กคา้เลือกประมาณ 4 - 5 แบบ โดยบริษทัฯจะสร้างบา้นตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ มีทั้งบา้นท่ีสร้างตามการจอง บา้นสร้างก่อนขาย และบา้นท่ีสร้างเสร็จพร้อมโอน 
เพ่ือใหลู้กคา้ไดเ้ลือกสรรตามความเหมาะสมและตามความตอ้งการ บา้นแต่ละหลงัใชเ้วลาในการก่อสร้าง
ประมาณ 6 - 8 เดือน  

 • บริษทัฯมีนโยบายสร้างบา้นจดัสรรส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล เช่น 
จงัหวดันนทบุรีและปทุมธานี ในทาํเลท่ีดีมีศกัยภาพ สาธารณูปโภคพร้อมการคมนาคมสะดวก เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการบา้นอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคท่ีขยายตวัเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในปี 2554 จะมีการพฒันา    
โครงการใหม่และขยายโครงการเดิม เพือ่ใหกิ้จการของบริษทัฯมีการเจริญเติบโตต่อเน่ืองอยา่งมีคุณภาพ 
รวมทั้งไดมี้การพิจารณาจดัทาํโครงการเสริม เพ่ือเพ่ิมรายไดป้ระเภทค่าเช่าใหม้ากข้ึน โดยนาํท่ีดินดา้นหนา้
โครงการท่ีมีความเจริญและชุมชนขยายตวัใหญ่ข้ึนแลว้ไปใหบ้ริษทัอ่ืนเช่า เช่น ทาํ Community Mall ซ่ึงถือ
วา่จะเป็นประโยชนท่ี์เอ้ือต่อชุมชน และยงัเพ่ิมรายไดค่้าเช่าใหก้บับริษทัฯเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย 
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 • คุณภาพและมาตรฐานของบา้น บริษทัฯถือเป็นเร่ืองสาํคญัอนัดบัตน้ๆ ท่ีจะตอ้งใหค้วามเอาใจ
ใส่ดูแลเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการดูแลสภาพแวดลอ้มโครงการและงานบริการหลงัการขาย เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้และผูอ้ยูอ่าศยั เพราะความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีซ้ือบา้นและอยูอ่าศยัในโครงการ  
มีส่วนสาํคญัอยา่งมากในการแนะนาํ และชกัชวนใหเ้พ่ือนฝงู ญาติมิตรมาเป็นลูกคา้ใหม่ของบริษทัฯอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 • บริษทัฯมีเป้าหมายท่ีจะพฒันากิจการของบริษทัใหเ้จริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คง โดยให้
ผลตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้งการดูแลช่วยเหลือสงัคมและ
ผูด้อ้ยโอกาสตามควร จึงไดมี้แผนการพฒันาองคก์ร พฒันาบุคลากรและพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง โดย
เนน้คุณภาพสินคา้ดว้ยการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมและดูแลตรวจสอบกระบวนการผลิต โดยจะผลิต
สินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการของตลาดและมีตน้ทุนท่ีเหมาะสม  เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนักบัผูจ้ดัสรรรายอ่ืน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การพฒันาองคก์ร   

องคก์รเป็นส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาตลอดเวลา ตอ้งมีกระบวนการเรียนรู้ และ
ปรับตวัใหท้นัยคุทนัสมยัและทนักระแสของการเปล่ียนแปลงทั้งรูปแบบและเทคโนโลย ี ประการสาํคญัตอ้ง
เป็นองคก์รท่ีมีเป้าหมาย      ชดัเจน พนกังานทุกคนมีความเขา้ใจและพร้อมปฏิบติัเพ่ือความสาํเร็จขององคก์ร 
มีการใชก้ระบวนการพฒันาในแนวทางของ BALANCE SCORECARD  อยา่งต่อเน่ือง มีการวางเป้าหมาย และ
กาํหนดทิศทางในการพฒันา มีการกาํหนดค่าของ KPIS  เพ่ือเป็นหลกัเกณฑใ์นการวดัประสิทธิภาพของ
บุคลากรและผลความสาํเร็จขององคก์รอยา่งเป็นรูปธรรมพร้อมกนัไปดว้ย 

 การพฒันาบุคลากร  
 ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจยัอนัสาํคญัอยา่งยิง่ต่อความสาํเร็จขององคก์ร บริษทัฯใหค้วามสาํคญัใน
การพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถและมีศกัยภาพสูง บุคลากรท่ีดีถือเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าของ
องคก์ร เพราะผลงานของบุคลากรท่ีมีคุณภาพจะช่วยลดความสูญเสีย ลดตน้ทุนการผลิต ลดค่าใชจ่้ายและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัให ้ สูงข้ึน  
 บริษทัฯมีเป้าหมายในการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้เพ่ิมข้ึน โดยการ
พฒันาความคิดและเพ่ิมพนูความเขา้ใจในธุรกิจใหบุ้คลากรทุกคน เพ่ือบุคลากรสามารถกาํหนดเป้าหมายใน
การทาํงานใหมี้ความ      สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายรวมขององคก์รและหน่วยงานต่างๆในองคก์รก็
สามารถประเมินศกัยภาพของบุคลากรแต่ละคนในหน่วยงานได ้
 การจะมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพจาํเป็นจะตอ้งมีโครงการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรใหมี้
กระบวนความคิดท่ีกา้วหนา้ ทนัยคุทนัสมยัอยา่งต่อเน่ืองเหมาะสม เพ่ือใหบุ้คลากรเป็นผูท่ี้มีความรู้ มีความ
เขา้ใจ มีคุณธรรม มีจริยธรรม   มีความสามารถ มีความสมคัรสมานสามคัคี รู้จกัการทาํงานเป็นทีมและมี
ความคิดเป็นกระบวนการ       มีความรับผดิชอบในการปฏิบติังานตามภาระหนา้ท่ีของตน ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็น
ปัจจยัสาํคญัในการผลกัดนัใหกิ้จการของบริษทัฯเติบโตและมีความเจริญกา้วหนา้ไดท้นักบักระแสของการ
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เปล่ียนแปลงในโลกธุรกิจและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในโลกของการแข่งขนัไดอ้ยา่งมัน่คง 
และย◌ั◌่งยนืตลอดไป  

3.4   โครงสร้างรายได้  

 โครงสร้างรายได ้ ของบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายบา้นและ
ท่ีดินเป็นหลกั ซ่ึงในปี 2553  มีสดัส่วนร้อยละ 89.46 ของรายไดร้วม  นอกจากนั้นกมี็รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 
รายไดจ้ากการการบริการ และรายไดอ่ื้น โครงสร้างรายไดใ้นรอบ 3 ปี ท่ีผา่นมามีสัดส่วนดงัน้ี 

ประเภทรายได้ 2551 2552 2553 

หน่วย : ล้านบาท รายได้ สัดส่วน รายได้ สัดส่วน รายได้ สัดส่วน 
การขายบา้นและท่ีดิน 603.14 90.71% 815.31 92.03% 719.33 89.46% 
รายไดค่้าบริการ 29.18 4.39% 34.12 3.85% 38.27 4.76% 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า  29.14 4.38% 30.88 3.48% 36.08 4.49% 
รายไดอ่ื้นๆ 3.46 0.52% 5.65 0.64% 10.39 1.29% 
รวมรายได้ 664.92 100% 885.95 100% 804.07 100% 

 

โครงสร้างรายได้เปรียบเทยีบ 3 ปี 
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4.  การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
 4.1  ลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 

ลกัษณะผลติภณัฑ์  

 (ลกัษณะผลิตภณัฑไ์ดแ้ยกเป็นแต่ละโครงการและไดแ้สดงรวมไวใ้นเอกสารประกอบแนบทา้ย
หมายเลข 3) 

ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อโอกาสและข้อจาํกดัในการประกอบธุรกจิ 

 บริษทัฯ ไดผ้า่นการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก AFAQ & WIT Co., Ltd. ในเร่ืองการ
บริหารงาน      ก่อสร้าง และการบริหารงานขาย ซ่ึงแสดงถึงความมีมาตรฐานในการดาํเนินงานและความมี
ประสิทธิภาพของบุคลากร  ในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงในปัจจุบนัไดรั้บการยกระดบัมาตรฐานเป็น                  
ISO 9001:2008  ในปี 2553  ซ่ึงมีความเขม้งวดในการ ปฎิบติังานมากข้ึน  บริษทัฯไดต้ระหนกัถึงคุณภาพใน
การผลิตผลงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเนน้การปฎิบติังานก่อสร้างใหมี้คุณภาพตาม ขอ้กาํหนด 
ISO และจดัใหมี้ทีมบริหารระบบคุณภาพ  จดัใหมี้การฝึกอบรม ใหค้วามรู้ และทกัษะ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ทาํงานใหแ้ก่พนกังาน ผูรั้บเหมา และคนงาน เพ่ือเป็นการพฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพ ซ่ึงจะส่งผลใหไ้ดง้าน
ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

� บา้นจดัสรรตอ้งมีเงินทุน เพ่ือซ้ือท่ีดินขยายโครงการตลอดเวลา ท่ีดินบางทาํเลอาจติดขอ้บญัญติั
ของกรุงเทพมหานคร ขอ้บญัญติัผงัเมือง ขอ้บญัญติัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และขอ้บญัญติัเก่ียวกบัการจดัสรร
ท่ีดิน บริษทัฯจึงตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีเฉพาะทาํการศึกษา และติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด เพ่ือป้องกนัไม่ให้
เกิดความผดิพลาดและเสียหาย จากการปฏิบติัผิดกฎหมาย และระเบียบปฏิบติัต่างๆ ซ่ึงเป็นขอ้จาํกดัในการ
ดาํเนินธุรกิจ  

 4.2   ตลาด และภาวะการแข่งขนั   

  ในปี 2553 ธุรกิจบา้นจดัสรรยงัมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูง และยงัตอ้งแข่งขนักบัตลาดคอนโดมิเนียม
ซ่ึงเติบโตเพ่ิมข้ึนมาก ตลาดบา้นจดัสรรราคาแพงชะลอตวัลงไปบา้ง แต่บา้นจดัสรรราคาถกู บา้นจดัสรร
ราคาปานกลาง ทาวน์เฮา้ส์และทาวนโ์ฮมมีการเติบโตเพ่ิมข้ึน ผูจ้ดัสรรรายใหญ่หลายรายไดป้รับแนวทางมา
ทาํตลาดบา้นจดัสรรราคาปานกลาง และทาวนโ์ฮมระดบั 3 - 5 ลา้นบาทมากข้ึน เพราะเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพ
ยงัมีความตอ้งการสูงตลอดปี 2553  ยิง่อตัรา   ดอกเบ้ียในระบบมีอตัราค่อนขา้งตํ่า จึงทาํใหค้วามตอ้งการใน
การซ้ือท่ีอยูอ่าศยัเพ่ิมสูงข้ึนดว้ย   

 ตลาดบา้นจดัสรรระดบัราคา 3 - 5 ลา้นบาท ตอ้งแข่งขนักบัตลาดท่ีอยูอ่าศยัประเภทอ่ืน เช่น ทาวนโ์ฮม 
และคอนโดมิเนียมท่ีอยูใ่นเมืองหรืออยูใ่กลก้บัแนวเส้นทางรถไฟฟ้าระบบราง ภาวะการแข่งขนัของตลาดท่ี
อยูอ่าศยัสาํหรับ  ผูมี้รายไดร้ะดบัปานกลางในปี 2553  จึงยงัมีความรุนแรง และแยง่ชิงตลาดกนัอยา่งมาก 
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ส่วนในปี 2554 สถานการณ์ความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก ความไม่มัน่คงทางสังคมและการเมืองดูจะเป็น
ปัจจยัสาํคญั ท่ีทาํใหธุ้รกิจเติบโตแบบจาํกดั ตลาดบา้นจดัสรรอาจจะขยายตวัไม่มากนกั รัฐบาลตอ้งสร้าง
ความเช่ือมัน่ใหแ้ก่นกัลงทุน    ผูบ้ริโภค และนกัท่องเท่ียวรวมทั้งตอ้งเร่งการใชจ่้าย และเร่งโครงการลงทุน
ภาครัฐ เช่น โครงการรถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ และระบบชลประทานให ้ เร็วข้ึน  หากทาํไดเ้ป็นรูปธรรม 
เศรษฐกิจของประเทศไทยจะเติบโตแบบยัง่ยนืในระยะยาว โครงการบา้นจดัสรรกจ็ะเติบโตและขยายตวัตาม
ไปดว้ย 

  (ก) นโยบายและลกัษณะตลาดของผลติภัณฑ์ 

นโยบายการตลาดของปี 2553 
    บริษทัฯมีโครงการท่ีอยูร่ะหว่างการพฒันาทั้งส้ิน 9 โครงการ คือ โครงการสมัมากรนิมิตใหม่, 
โครงการสมัมากรมีนบุรี 1, โครงการสมัมากรมีนบุรี 2 , โครงการสมัมากรรังสิต คลอง 2,  โครงการสมัมากร
รังสิต คลอง 7     โครงการสัมมากรนครอินทร์, โครงการสัมมากรราชพฤกษ ์, โครงการสมัมากรรามคาํแหง  
และโครงการ Aqua Divina by Sammakorn  ซ่ึงเปิดขายเม่ือปลายปี 2553  ตั้งอยูท่ี่ซอยรามคาํแหง 94  และจะเปิด
ขายโครงการใหม่ในปี 2554  อีก 1-2 โครงการ 
  บริษทัฯมุ่งพฒันาโครงการใหมี้คุณภาพดี เป็นท่ีพอใจของลูกคา้ โดยเนน้การดูแลทั้ง
สภาพแวดลอ้มสงัคม  ชุมชน  คุณภาพงานก่อสร้าง และการบริการ นอกจากน้ีโครงการใหม่ยงัมีแนวคิดการ
พฒันา  โครงการอยา่งชดัเจน  มีจุดเด่น และจุดขายท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง 
  บริษทัฯเนน้การพฒันาโครงการในระดบัราคา 3-5 ลา้นบาท เป็นหลกั แต่อาจมีบางพ้ืนท่ีท่ีมี  
ศกัยภาพสูงจะพฒันาโครงการในระดบัราคาประมาณ 6-10  ลา้นบาท 

กลยุทธ์การตลาด 

 บริษทัฯ ยดึมัน่ในนโยบายหลกั คือ การผลิตสินคา้และบริการท่ีเนน้การตอบสนองความตอ้งการ
และความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสาํคญั โดยไม่เพียงเนน้คุณภาพงานก่อสร้างเท่านั้น แต่ยงัเนน้การสร้าง
สงัคม การดูแลสภาพ     แวดลอ้มในโครงการ ความปลอดภยั และความสะดวกสบายของสมาชิกในโครงการ
ดว้ย 

 บริษทัฯเนน้การเลือกทาํเลท่ีมีศกัยภาพในการเจริญเติบโตเป็นหลกัโดยการจดัซ้ือท่ีดิน เพ่ือการ
พฒันาท่ีดินติดถนนใหญ่ การคมนาคมสะดวก ในปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 3 โซน คือ โซนทิศตะวนัออก ไดแ้ก่ 
รามคาํแหง    มีนบุรี  และนิมิตใหม่ และ Aqua Divina  โซนทิศเหนือ ไดแ้ก่ รังสิตคลอง 2  และรังสิตคลอง 7 
โซนทิศตะวนัตก ไดแ้ก่         นครอินทร์ และราชพฤกษ ์ 

 ในปี 2553 บริษทัฯไดพ้ฒันาแนวคิดสาํหรับโครงการใหม่   “Aqua Divina by Sammakorn” โดยใหมี้  
รูปแบบท่ีทนัสมยั เหมาะสาํหรับการใชชี้วิตในสังคมยคุใหม่มากข้ึน เช่น เพ่ิมระบบไฟฟ้าใตดิ้น ระบบใยแกว้
นาํแสง ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบ FTTH ระบบ VoIP เป็นตน้  นอกจากน้ียงัปรับรูปแบบการนาํเสนอ



 
แบบ 56-1 ปี  2553                                                                                           
  

หนา้ 3/12 

ในส่ือการตลาดต่างๆ ซ่ึงการพฒันาแนวคิดดงักล่าวจะทาํใหบ้ริษทัฯมีภาพลกัษณ์ท่ี     ทนัสมยัและเหมาะสม
กบัยคุสมยัมากข้ึน  

การวางแผนการตลาด 

 บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การเกบ็ขอ้มูลดา้นความตอ้งการ และความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 
เพ่ือนาํมาวิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือใชใ้นการวางแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
นอกจากบริษทัฯ      จะเนน้เร่ืองการเลือกทาํเลเป็นสาํคญัแลว้ ยงัคาํนึงถึงการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ในราคา
สมเหตุสมผล และมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการวางแผนจดัการสภาพโครงการและ
บรรยากาศในโครงการใหร่้มร่ืนสวยงาม 

ทีต่ั้ง 

 ในการเลือกทาํเลท่ีตั้งโครงการนั้นบริษทัฯจะเนน้ในทาํเลท่ีมีศกัยภาพสูง มีแนวโนม้เจริญเติบโต
ในอนาคต โดยดูจากเส้นทางการขยายตวัดา้นการคมนาคม  และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซ่ึงแต่ละ    
โครงการของสมัมากร     มีจุดเด่นท่ีทาํเลตั้งอยูติ่ดถนนใหญ่ การเดินทางสะดวก ซ่ึงการเลือกทาํเลท่ีดีน้ีถือ
เป็นกลยทุธ์หลกัของบริษทัฯ  ซ่ึงในการเลือกทาํเลนั้นมีการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการขยายตวัของชุมชน 
ประชากร ถนนและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ปัจจุบนับริษทัฯมีโครงการอยูร่ะหวา่งพฒันาทั้งส้ิน 9   
โครงการ คือ โครงการ  Aqua Divina by Sammakorn โครงการสมัมากรรามคาํแหง โครงการสัมมากรมีนบุรี 1 และ 
2 โครงการสมัมากรนิมิตใหม่ โครงการสัมมากรรังสิต คลอง 2   โครงการสมัมากรรังสิต  คลอง 7 โครงการ
สมัมากรนครอินทร์ และโครงการสมัมากรราชพฤกษ ์

สินค้าที่มีคุณภาพ  

 ดา้นการพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ ์บริษทัฯใหค้วามสาํคญัดา้นคุณภาพงานก่อสร้าง มีการ
ดูแลควบคุม และตรวจสอบงานก่อสร้างใหไ้ดม้าตรฐาน และดา้นคุณภาพงานบริการ คุณภาพของ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีร่มร่ืนในโครงการ  รวมถึงความปลอดภยั และคุณภาพของสงัคมโดยรวมของโครงการดว้ย ซ่ึง
การพฒันาคุณภาพสังคมในโครงการนั้น 

บริษทัฯ ถือว่าเป็นส่ิงสาํคญัเพราะจะเป็นรากฐานการอยูร่่วมกนัช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะ
ทาํใหส้งัคมน่าอยู ่และมีความสุขของทุกคน โดยบริษทัฯมีกิจกรรมส่งเสริมใหลู้กบา้นในโครงการต่างๆ มี
กิจกรรมร่วมกนัอยา่งสมํ่าเสมอ  โดยบริษทัฯมุ่งเนน้การบริการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหล้กูคา้ไดรั้บความพึง
พอใจสูงสุด  

ราคา  

 บริษทัฯใชก้ลยทุธ์การตั้งราคาท่ีใกลเ้คียงกบัคู่แข่งโดยเปรียบเทียบในทาํเลเดียวกนั สภาพ
บรรยากาศ   โครงการ ขนาดท่ีดิน และพ้ืนท่ีใชส้อย แต่มีความแตกต่างทางดา้นแนวคิด และจุดขาย เป็น



 
แบบ 56-1 ปี  2553                                                                                           
  

หนา้ 4/12 

ลกัษณะเฉพาะของแต่ละโครงการซ่ึงทาํใหร้าคาขายแตกต่างจากคู่แข่ง  นอกจากน้ีบริษทัฯยงัเนน้การบริหาร
ตน้ทุน ตั้งแต่ตน้ทุนทางการเงิน       ตน้ทุนค่าท่ีดิน ตน้ทุนการพฒันาโครงการ และตน้ทุนการก่อสร้าง  ซ่ึง
การบริหารตน้ทุน ดงักล่าวเป็นการบริหารตน้ทุนใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยดึหลกัการคือ ผลิตสินคา้
และบริการท่ีไดม้าตรฐานตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ในราคาท่ีเหมาะสม โดยบริษทัฯเนน้การพฒันา
และสร้างบา้นพร้อมท่ีดินเพ่ือขายแก่ผูมี้รายไดป้านกลางในระดบัราคา 3-5 ลา้นบาท ขนาดท่ีดิน 50-70        
ตารางวา  ขนาดบา้น 120-200    ตารางเมตร เป็นหลกั ซ่ึงกลยทุธ์ในการตั้งราคานั้นใชห้ลกัการตั้งราคาให ้  
สมเหตุสมผล ซ่ึงแต่ละโครงการจะแตกต่างกนัตามทาํเลท่ีตั้ง ขนาดท่ีดิน และขนาดบา้น 

ช่องทางการจําหน่าย 

 บริษทัฯเนน้การขายท่ีสาํนกังานขายโครงการเป็นหลกั โดยสร้างบรรยากาศใหอ้บอุ่นประทบัใจ 
มีบา้น      ตวัอยา่งท่ีตกแต่งหรูหรา สวยงาม ตามสมยันิยมเพ่ือใหลู้กคา้สามารถเขา้ใจรายละเอียดของแบบ
บา้น ช่วยการตดัสินใจใหง่้ายข้ึน นอกจากน้ียงัไดอ้อกบูธในงานบา้น และคอนโดตามความเหมาะสม   เพ่ือ
นาํเสนอโครงการของบริษทัฯใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 

การโฆษณา และประชาสัมพนัธ์ 

 ดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์นั้น บริษทัฯเนน้การประชาสัมพนัธ์แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย 
โดยดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง ส่ือหลกัท่ีใช ้คือ ป้ายโฆษณา ทั้งบิลบอร์ด และมินิบอร์ด ไดเรคเมล ์ อีเมล ์    
และส่ืออิเลคทรอนิคต่างๆ  ในโซนท่ีตอ้งการเนน้การประชาสมัพนัธ์ เพ่ือเป็นการใชง้บประมาณอยา่ง
ประหยดั และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในแบบเจาะกลุ่มน้ีตอ้งอาศยัระบบ
ฐานขอ้มูล ซ่ึงบริษทัฯมีการพฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นการตลาดอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 ดา้นการส่งเสริมการขาย บริษทัฯไดจ้ดัทาํอยา่งต่อเน่ือง  เพือ่เร่งรัดการตดัสินใจของกลุ่ม         
เป้าหมายใหเ้ร็วยิง่ข้ึน   

 บริษทัฯมีนโยบายส่งเสริมสงัคม โดยมีโครงการร่วมกบั สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 
(PDA) โดยมี โครงการร่วมกนัพฒันาหมู่บา้น  ซ่ึงเป็นโครงการพฒันาแบบองคร์วมในระดบัหมู่บา้น เพ่ือขจดั
ปัญหาความยากจนท่ีตน้เหตุ  ซ่ึงในโครงการดงักล่าวน้ี ชาวบา้นจะมีส่วนร่วมในการพฒันาทุกขั้นตอน โดย
บริษทัฯไดเ้ขา้ไปร่วมพฒันาหมู่บา้นหนองขวาง  หมู่ 9  ตาํบลโคกกลาง  อาํเภอปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย ์

การบริการ 

 บริษทัฯใหค้วามสาํคญัการใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่งมีคุณภาพ โดยมีการวดัความพึงพอใจของ
ลูกคา้ต่อการบริการในดา้นต่างๆ และนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาปรับปรุงพฒันา นอกจากน้ียงัมีการอบรมพฒันา
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บุคลากรอยา่งต่อเน่ืองใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัของลูกคา้ เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ และใส่ใจการ     
ใหบ้ริการ เพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 

การสร้างภาพลกัษณ์ 

 บริษทัฯมีการพฒันาภาพลกัษณ์ใหท้นัสมยัข้ึน โดยใหก้ลุ่มเป้าหมายยงัสามารถเช่ือมโยงความ
มัน่คง และประสบการณ์ท่ีดีในอดีตกบัภาพลกัษณ์ใหม่ท่ีทนัสมยัข้ึนได ้

ลกัษณะลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

 การจดัแบ่งลกัษณะของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น  2 ประเภทใหญ่  คือ 

ก.  กลุ่มลูกค้าเดมิ 

หมายถึง กลุ่มลูกคา้ท่ีอาศยัและซ้ือบา้นในโครงการของสมัมากรอยูแ่ลว้ ลูกคา้กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ี
บริษทัฯใหบ้ริการดูแลชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหเ้ป็นสงัคมคุณภาพ ลูกคา้กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ี 
แนะนาํญาติ พ่ีนอ้ง เพ่ือน มาเป็นลูกคา้ใหม่ หรือขยบัขยายซ้ือบา้นในโครงการของสัมมากรเพ่ิมในเวลาต่อมา 

ข.  กลุ่มลูกค้าใหม่ 

หมายถึง กลุ่มท่ียงัไม่ไดซ้ื้อบา้นของสมัมากร ในกลุ่มน้ีสามารถแบ่งยอ่ยออกเป็น 

 กลุ่มท่ีเคยแวะชมโครงการ จะเป็นกลุ่มท่ีบริษทัฯใหค้วามสาํคญั เพราะถือวา่มีความตอ้งการซ้ือ
บา้นจะมีการจดัเกบ็ขอ้มูลลูกคา้เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ความตอ้งการ และนาํเสนอสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการ
ของลูกคา้   บริษทัฯจะส่ือสารขอ้มูลใหลู้กคา้อยา่งต่อเน่ืองทั้งทางเอกสาร และการติดต่อจากพนกังานขาย 

 กลุ่มท่ียงัไม่เคยแวะชมโครงการจะเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งใชก้ลยทุธ์การโฆษณาประชาสมัพนัธ์
เพ่ือใหเ้ขา้ถึงลูกคา้และกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ พร้อมทั้งเชิญชวนใหแ้วะเยีย่มชมโครงการ และบริษทัฯ   
ยงันาํปัจจยัดา้นอ่ืน มาพิจารณาเพ่ือหากลุ่มลูกคา้เพ่ิมข้ึนดว้ย เช่น 

 - ดา้นทาํเลท่ีอยูอ่าศยักลุ่มลูกคา้ของสมัมากรส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นรัศมีประมาณ 10 กิโลเมตร 
รอบโครงการ และในกรณีท่ีมีการตดัถนนใหม่หลายเส้นทาง ซ่ึงทาํใหเ้กิดกลุ่มเป้าหมายในทาํเลใหม่ๆ ท่ี
สามารถเดินทางมาถึงโครงการ และสามารถเดินทางไปทาํงานไดส้ะดวก 

 -  ดา้นอาย ุกลุ่มเป้าหมายหลกัของสมัมากรมีอายใุนช่วง 25-35 ปี และช่วง 36-45 ปี  
  -  ดา้นสถานะทางสงัคม กลุ่มเป้าหมายหลกัของสมัมากรจดัอยูใ่นระดบั C-B ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ระดบัราคาของสินคา้ คือ ส่วนใหญ่ประมาณ 3-5 ลา้นบาท 

(ข) ภาวะการแข่งขัน  
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 สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรม  
   ในปี 2553 สถานการณ์ความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก ความไม่มัน่คงทางสงัคม และการเมือง    
ดูจะเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหธุ้รกิจเติบโตแบบจาํกดั ตลาดบา้นจดัสรรอาจจะขยายตวัไม่มากนกั โดยเฉพาะ
ในช่วงคร่ึงปีแรก สาํหรับคร่ึงปีหลงัสถานการณ์เร่ิมดีข้ึน แต่ตลาดบา้นจดัสรรกเ็ร่ิมมีการแข่งขนัรุนแรงมาก
ข้ึน โดยเฉพาะตลาดบา้นจดัสรรระดบั 3 - 5 ลา้นบาท ตอ้งแข่งขนักบัตลาดท่ีอยูอ่าศยัประเภทอ่ืน เช่น ทาวน์
เฮา้ส์ และคอนโดมิเนียมท่ีอยูใ่นเมืองหรืออยูใ่กลก้บัแนวเส้นทางรถไฟฟ้าระบบราง  
  ปลายปี 2553 อตัราดอกเบ้ียเร่ิมปรับตวัอยูใ่นช่วงขาข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อการชะลอการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะกลุ่มตลาดกลาง และล่าง ขณะท่ีแรงกดดนัเงินเฟ้อไดเ้พ่ิมข้ึน นอกจากน้ีเร่ิมเกิด
ปัญหาแรงงานขาดแคลนทาํใหก้ารก่อสร้างชะงกัตวั ค่าวสัดุก่อสร้างปรับตวัเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในหมวด
เหลก็และผลิตภณัฑจ์ากเหลก็ หมวดผลิตภณัฑค์อนกรีต 
   คาดวา่ภาพรวมในปี 2554 ยงัน่าจะเติบโตไดแ้ต่ชะลอตวัลง เน่ืองจากภาวะอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึน 
อยา่งไรกต็ามอตัราดอกเบ้ียยงัไม่น่าห่วงเท่ากบัตน้ทุนดา้นวสัดุก่อสร้างและแรงงานท่ีมีแนวโนม้ผนัผวน 
รวมถึงกฎระเบียบใหม่ท่ีจะมีประกาศออกมาใช ้ ในส่วนของผูป้ระกอบการทั้งรายใหญ่ท่ีเป็นบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และรายยอ่ยนอกตลาดน่าจะลดการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมลง และเนน้
พฒันาโครงการแนวงราบประเภททางนเ์ฮา้ส์มากข้ึน โดยจะกระจายตวัออกไปสู่บริเวณกรุงเทพฯ รอบนอก 
และปริมณฑลใกลก้รุงเทพฯ ตามเส้นทางขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ รถไฟฟ้า เน่ืองจากท่ีดินกรุงเทพฯชั้นใน
หายากและมีราคาแพงมากเกินไป ซ่ึงในปี 2554 สถานการณ์ความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก ความไม่มัน่คง
ทางสงัคมและการเมืองดูจะเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหธุ้รกิจติบโตแบบจาํกดั ตลาดบา้นจดัสรรอาจจะขยายตวั
ไม่มากนกั รัฐบาลตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่นกัลงทุน  ผูบ้ริโภค และนกัท่องเท่ียวรวมทั้งตอ้งเร่งการใช้
จ่าย และเร่งโครงการลงทุนภาครัฐ เช่น โครงการรถไฟฟ้า รถไฟรางคู่และระบบชลประทานใหเ้ร็วข้ึน หาก
ทาํไดเ้ป็นรูปธรรม เศรษฐกิจของประเทศไทยจะเติบโตแบบยัง่ยนืในระยะยาว โครงการบา้นจดัสรรกจ็ะ
เติบโตและขยายตวัตามไปดว้ย 

ความพร้อมในการแข่งขันของ บริษทั สัมมากร จาํกัด (มหาชน) 

 บริษทัฯอยูใ่นแวดวงธุรกิจบา้นจดัสรรมาแลว้เป็นเวลานาน มีความรู้ มีความเขา้ใจในธุรกิจดงักล่าว
เป็นอยา่งดี  ลูกคา้จึงใหค้วามเช่ือถือและวางใจในคุณภาพและมาตรฐานบา้นจดัสรรของบริษทัฯ โดยเฉพาะ  
ผูมี้รายไดร้ะดบัปานกลาง นอกจากน้ีบริษทัฯไดเ้ลือกทาํเลซ่ึงมีความเจริญเป็นท่ีนิยมของตลาด อนัถือเป็น
ปัจจยัสาํคญัของการตดัสินใจของลูกคา้ บา้นจดัสรรของบริษทัฯจึงไดรั้บการตอบรับดว้ยดีเสมอ 

 บริษทัฯมีหลกัการพฒันาโครงการบา้นจดัสรรโดยเนน้ส่ิงแวดลอ้ม ความพร้อมมูลครบถว้นของระบบ
สาธารณูปโภค การใหบ้ริการและการใส่ใจในความตอ้งการของลูกคา้พร้อมกบัมีส่ิงอาํนวยความสะดวก
ต่างๆ เช่น สโมสร สถานออกกาํลงักาย รวมทั้งมีการรักษาความสะอาดและการดูแลความปลอดภยัท่ีได้
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มาตรฐาน เพ่ือใหโ้ครงการบา้นจดัสรรของบริษทัฯมีส่วนในการสร้างสรรคส์งัคมท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะทาํใหผู้ ้
อยูอ่าศยัรู้สึกพอใจ ภูมิใจ และมีความสุข  

 บริษทัฯมีความมัน่คงและเขม้แขง็ในการบริหารตน้ทุนและบริหารการเงิน เห็นไดจ้ากในช่วงเวลาท่ี
ผา่นมาบริษทัฯสามารถจดัการธุรกิจใหเ้จริญกา้วหนา้มาไดอ้ยา่งดีแมจ้ะมีวิกฤตการทางเศรษฐกิจหลายคร้ัง 
และในท่ามกลางการแข่งขนัท่ีหนกัหน่วงรุนแรง กิจการของบริษทัฯกย็งัมีกาํไรสมํ่าเสมอและมีกาํไรสะสม
จาํนวนมาก ในขณะท่ีภาระหน้ีสินและเงินกูย้มืมีจาํนวนพอเหมาะพอสม ทาํใหกิ้จการของบริษทัฯมี
เสถียรภาพมัน่คง และมีความแขง็แกร่งทางการเงินค่อนขา้งมาก ซ่ึงถือเป็นภูมิคุม้กนัท่ีสามารถตา้นทาน
กระแสความผนัผวนทางเศรษฐกิจ และวิกฤตการณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ในดา้นการก่อสร้างนั้นบริษทัฯไดเ้ตรียมรับปัญหาดา้นแรงงาน และการปรับตวัของราคาวสัดุ      
ก่อสร้าง โดยการเร่ิมนาํเทคนิคการก่อสร้างท่ีเป็นระบบสาํเร็จรูปมาใชใ้นบางส่วน ทาํใหใ้ชแ้รงงานนอ้ยลง
และสร้างบา้นไดร้วดเร็วข้ึน ส่วนดา้นวสัดุนั้นไดส้าํรวจหาวสัดุทดแทนท่ีมีคุณภาพดีและราคาสมเหตุสมผล
เขา้มาใช ้จึงทาํใหส้ามารถรักษามาตรฐานของสมัมากร และควบคุมตน้ทุนการก่อสร้างไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 อยา่งไรกต็ามบริษทัฯมีจุดอ่อนเร่ืองโครงการจดัสรรของบริษทัฯยงัมีจาํนวนนอ้ยไม่แพร่กระจายไป
ทัว่ทุกพ้ืนท่ีเหมือนผูจ้ดัสรรรายใหญ่ นอกจากนั้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ยงัทาํไดไ้ม่มากนกั ตาม         
งบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั แต่บริษทัฯกไ็ดแ้กไ้ขโดยการส่ือสารถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยตรงผา่น     
ป้ายโฆษณา Cut out, Direct Mail  และ Internet รวมทั้งมีการส่ือสารผา่นลกูคา้เดิมใหช้กัชวนเพ่ือนฝงู ญาติ
มิตรมาเป็นลูกคา้ของบริษทัฯเพ่ิมข้ึน ซ่ึงกไ็ดผ้ลในระดบัท่ีน่าพอใจ แต่ส่ิงสาํคญันอกจากการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางการตลาดต่างๆ ดงักล่าว บริษทัฯไดเ้นน้ความแตกต่างและการสร้างบา้นท่ีมี
คุณภาพ   ทั้งรูปแบบของบา้น ประโยชนใ์ชส้อย คุณภาพวสัดุและคุณภาพงานก่อสร้าง และเนน้การ
ใหบ้ริการท่ีประทบัใจทั้งก่อนการขาย  ระหวา่งการขาย และหลงัการขาย รวมทั้งเนน้การควบคุมดูแลให้
ตน้ทุนค่า       ก่อสร้างอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เพ่ือแข่งขนัไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ  และตามภาวะความ
ตอ้งการของตลาด ดว้ยความพร้อมดงักล่าว จึงทาํใหโ้ครงการบา้นจดัสรรของบริษทัฯสามารถเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมาย และเป็นท่ียอมรับของตลาดตลอดมา 

 สาํหรับธุรกิจบา้นจดัสรรในปี 2554 จะเป็นอีกปีหน่ึงท่ีมีปัญหาเร่ืองการแข่งขนัสูงมาก ในระยะตน้ปี
กาํลงัซ้ืออาจจะชะลอตวัลง เพราะมีปัญหาดา้นสงัคมและการเมืองมาบัน่ทอน อยา่งไรกดี็บริษทัฯเช่ือมัน่ว่า
ตั้งแต่ช่วงกลางปีไปจนถึงปลายปี ภาวะตลาดโดยรวมจะดีข้ึนทั้งน้ีเพราะรัฐบาลภายหลงัการเลือกตั้งน่าจะสร้าง
ความเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภค และนกัลงทุนทั้งในและต่างประเทศไดม้ากข้ึน รัฐบาลควรจะสร้างความมัน่ใจแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ โดยมีการเร่งการใชจ่้ายกระตุน้เศรษฐกิจ เร่งโครงการรถไฟฟ้า รถไฟรางคู่และระบบ
ชลประทาน เพ่ือสร้างความเขม้แขง็ พร่ังพร้อมในสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ก่อใหเ้กิดความมัน่ใจและกระตุน้
ใหมี้การลงทุนในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน เม่ือเศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโนม้ดีข้ึน เศรษฐกิจยโุรปและอเมริกาฟ้ืนตวั 
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เศรษฐกิจของประเทศไทยกจ็ะเติบโตอยา่งมัน่คง ตลาดบา้นจดัสรรกจ็ะเติบโตตามไปดว้ย คาดว่ายอดรายได้
ของบริษทัฯในปี 2554  จะขยายไดดี้ตามการเติบโตของตลาดโดยรวม 

  

 

 

 

 

 

 จาํนวนคู่แข่งขนั   

   สาํหรับคู่แข่งของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพยร์ายใหญ่ เช่น บริษทั แลนด์
แอนดเ์ฮาส์ จาํกดั (มหาชน) ,บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟ็ค จาํกดั (มหาชน), บริษทั เอน็.ซี. เฮาส์ซ่ิง จาํกดั 
(มหาชน) และ บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) และยงัมีบริษทัจดัสรรรายยอ่ยอีกหลายราย 

คู่แข่งรายสําคญัทีม่ีระดบัราคาขาย กลุ่มเป้าหมาย และทีต่ั้งโครงการอยู่ในทาํเลเดยีวกบัโครงการของสัมมากร 

โครงการ/ทาํเล ท่ีตั้ง โครงการ 
มีนบุรี  นิมิตใหม่ และสุวินทวงศ ์ ถนนนิมิตใหม่  ศุภนิมิตร , คาซาลีนา, นิมิตใหม่, นลิน เรสซิเดน้ท ์
 ถนนสุวินทวงศ ์ โรยลัพาร์ควิลล,์ นิรันดสิ์ริ, เดอ รีแรคซ์, บุญนิมิต , เอกวิน 
  พนาสนธ์ิการ์เดน้โฮม 8 
   
รามคาํแหง ถนนรามคาํแหง พาร์คเวย ์ ชาเล่, เฟอร์เฟคเพลส ,รามคาํแหง- สุวรรณภูมิ 
   และ เค ซี เนเชอรัล ซิต้ี รามคาํแหง 
   
รังสิต-นครนายก คลอง 1 - 4 ถนนรังสิต - นครนายก ภสัสร 4, สถาพร, สินธานี, ดิสคอฟเวอร่ี, บาหลีกา้, 
   ลีฟวิ่งนารา,  อินนิซิโอ 
   
รังสิต-นครนายก คลอง 5 - 13 ถนนรังสิต - นครนายก ฟอร์เรสโฮม, พฤกษา วิลเลจ 2, ธารสิริ  
   
นครอินทร์ และราชพฤกษ ์ ถนนนครอินทร์และ สีวลี  ป่ินเกลา้ สาทร,  กฤษณา,  อรุณวดี,   
 ราชพฤกษ ์ เพอร์เฟค เพลส  พระราม 5-ราชพฤกษ,์  ธนนัธร  มณัฑนา-ป่ิน 
  เกลา้  พระราม 5, โนเบิล จีโอ, ธนานนท,์ เดอะซิต้ี พระราม 5 

-ราชพฤกษ ์
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ศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั 

 บริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008  แสดงถึงศกัยภาพในการดาํเนินงานภายใน 
ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแข่งขนั และเป็นท่ียอมรับของลูกคา้ 

 บริษทัฯมีการจดัการดา้นการเงินท่ีเป็นระบบ  มีหน้ีเงินกูน้อ้ย ทาํใหค้วามเส่ียงดา้นการเงิน และ
ภาระ  ดอกเบ้ียจ่ายมีจาํกดั และสถาบนัการเงินใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งดี 

 บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาอยูใ่นเกณฑดี์ มีกาํไรสะสมอยูม่ากทาํใหมี้ศกัยภาพการทาํ
กาํไรสูง และสามารถใหผ้ลตอบแทนผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

 บริษทัฯ มีความแขง็แกร่งในตรา  “สัมมากร” ทาํใหไ้ดรั้บความเช่ือถือไวว้างใจจากลูกคา้ 

 

 บริษทัฯ เนน้การใหบ้ริการหลงัการขายอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหลู้กคา้ท่ีซ้ือแลว้เกิดความประทบัใจ  มี
การบอกต่อหรือแนะนาํเพ่ือน ญาติ พ่ีนอ้งมาซ้ือ นอกจากน้ีลูกคา้ใหม่ท่ีแวะเขา้ไปในโครงการของสัมมากร  
กจ็ะประทบัใจในการ  เอาใจใส่ ดูแลสภาพสงัคม  ส่ิงแวดลอ้ม และบรรยากาศในโครงการ 

 บริษทัฯไดมี้การปรับปรุงพฒันาศกัยภาพของโครงการใหส้ามารถแข่งขนัไดดี้ทั้งในสภาวะการ
ปัจจุบนั และในอนาคต 

นอกจากน้ี ไดมี้การปรับปรุงพฒันาระบบฐานขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง ทาํให้
สามารถพฒันาสินคา้ และบริการใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้

 บริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) มีประสบการณ์ในการทาํธุรกิจบา้นจดัสรรมากวา่ 40  ปี โดยมี
กลุ่มเป้าหมายหลกั คือ ผูมี้รายไดร้ะดบัปานกลาง อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลกัในการพฒันา 
โครงการบา้นจดัสรรของบริษทัฯจะเนน้ท่ีสภาพสงัคม รวมถึงสภาพแวดลอ้ม ระบบสาธารณูปโภค           
ส่ิงอาํนวยความสะดวก ความปลอดภยัและการบริการหลงัการขาย เพ่ือใหเ้กิดสงัคมคุณภาพทาํใหบ้ริษทัฯ
เป็นท่ียอมรับตลอดมา 

อยา่งไรกต็าม บริษทัฯยงัมีจาํนวนโครงการค่อนขา้งนอ้ย และการกระจายตวัยงัไม่ครอบคลุมทัว่ทุก
ทาํเลในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทาํใหบ้ริษทัเป็นท่ีรู้จกัเฉพาะในทาํเลท่ีมีโครงการตั้งอยูเ่ท่านั้น ดงันั้นการ
โฆษณา  ประชาสมัพนัธ์จะเนน้เจาะกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีโครงการตั้งอยู ่ส่ือหลกัท่ี
บริษทัฯใช ้คือ ป้ายโฆษณา การออกบูธ และ Direct Mail  ซ่ึงบริษทัฯไดมี้การพฒันาฐานขอ้มูลของบริษทัฯ 
เพ่ือใหท้ราบถึงความตอ้งการของกลุ่ม      เป้าหมาย สามารถนาํเสนอสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการ ทาํให้
สามารถบริหารงบประมาณในการโฆษณาไดอ้ยา่งมี    ประสิทธิภาพ 
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4.3 การจดัหาผลติภณัฑ์ และบริการ    
(ก) ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลติภัณฑ์ 

การผลติและนโยบายการผลติ 

 บริษทัฯมีนโยบายการสร้างท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียวระดบัราคาปานกลาง เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัของลูกคา้ นอกจากน้ีบริษทัฯมีนโยบายในการควบคุมคุณภาพของผูรั้บเหมาใหมี้
การก่อสร้างบา้นท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนด เช่น มีการกาํหนดมาตรฐานการก่อสร้างและวสัดุ
ก่อสร้าง  เอาไว ้มีหวัหนา้งานประจาํแต่ละโครงการคอยควบคุมดูแล และมีหน่วยงานตรวจสอบรับผดิชอบ
ตรวจตรางานของผูรั้บเหมา อยา่งสมํ่าเสมอ 

การจัดหาวตัถุดิบ 

 ในการจดัซ้ือท่ีดินนั้นบริษทัฯมีนโยบายจดัซ้ือท่ีดินโดยพจิารณาจากสภาพแวดลอ้มและความ
พร้อมของระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเป็นสาํคญั  เช่น สามารถเดินทางไดส้ะดวก และมีศกัยภาพในการ
ท่ีจะนาํมาพฒันาทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต  ซ่ึงการจดัซ้ือท่ีดินดงักล่าวนั้นบริษทัฯอาจติดต่อซ้ือผา่น
นายหนา้ หรือ ติดต่อซ้ือท่ีดินโดยทีมงานของบริษทัฯโดยตรง 

สภาพปัญหาเกีย่วกบัวตัถุดิบ 

 ส่วนวสัดุก่อสร้างนั้น ส่วนใหญ่ใชว้สัดุภายในประเทศ บริษทัฯใชว้ิธีเจรจาซ้ือขายล่วงหนา้
โดยประมาณการจาํนวนท่ีตอ้งใชแ้ต่ละปี และทาํขอ้ตกลงกบัผูข้ายไวเ้พ่ือใหม้ัน่ใจวา่จะสามารถจดัวสัดุเขา้
ในกระบวนการก่อสร้างไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และทนัเวลา บริษทัฯมีการตกลงซ้ือขายวสัดุจากผูจ้าํหน่ายหลายราย 
ในขณะน้ีมีจาํนวนกว่า 10 ราย เป็นการ  ป้องกนัปัญหาความเส่ียงเร่ืองการพ่ึงพาผูจ้ดัจาํหน่ายนอ้ยราย 

(ข)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 ในการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัและการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการอาจมีผลกระทบต่อ
สภาพส่ิงแวดลอ้ม ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ระบบระบายนํ้าของโครงการท่ีระบายนํ้าเสียจากครัวเรือน เขา้สู่แหล่งนํ้า
สาธารณะหากระบบบาํบดัไม่ดีพอกอ็าจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  สาํหรับบริษทัฯไดมี้การจดัทาํระบบ
บาํบดันํ้าเสียท่ีถูกตอ้งไดม้าตรฐานและมีการตรวจสอบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ต่างๆ ใหมี้สภาพพร้อมใชง้านไดดี้
อยูเ่สมอ ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่มีปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด 
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4.4  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ  
งานก่อสร้างบา้นและท่ีดินท่ียงัไม่ไดส่้งมอบประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าก่อสร้างบา้นและค่าพฒันาท่ีดิน 

ณ วนัท่ี     31 ธนัวาคม 2553  มีมูลค่า 625.91  ลา้นบาท     

มูลค่างานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบเปรียบเทียบ 3 ปี 
                               หน่วย : ล้านบาท 

ค่าก่อสร้างและพฒันาทีด่นิ 2551 2552 2553 

โครงการบางกะปิ 11.12 9.74 9.89 
โครงการมีนบุรี 1 26.77 30.31 23.38 
โครงการมีนบุรี 2 22.85 19.77 9.89 
โครงการนิมิตใหม่ 46.26 29.86 33.71 
โครงการรังสิตคลอง 2 57.25 44.64 45.16 
โครงการรังสิตคลอง 7 160.49 152.92 144.04 
โครงการนครอินทร์ 86.43 63.95 37.16 
โครงการราชพฤกษ ์1 98.12 73.79 38.51 
โครงการราชพฤกษ ์2 - - 50.23 
โครงการ หาดตะวนัรอน (จงัหวดัชลบุรี)  - - 0.69 
โครงการรามคาํแหง 1 77.39 57.14 37.36 
โครงการรามคาํแหง 2  หรือ โครงการ 
(Aqua Divina by Sammakorn) 
 - 24.72 194.96 

รวม 586.68 507.52 625.91 
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5. การวจิยัและการพฒันา  

บริษทัฯไดส้าํรวจความตอ้งการของลูกคา้และนาํขอ้มูลดงักล่าวมาพฒันาผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยา่งต่อเน่ือง 
เช่น รูปแบบของบา้น ประโยชนใ์ชส้อย มาตรฐานของวสัดุ มาตรฐานงานก่อสร้าง สภาพแวดลอ้มโครงการ 
และงานบริการต่างๆ ใหมี้คุณภาพดียิง่ข้ึนเป็นการเพ่ิมความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ ช่วยขยายฐานของลูกคา้ให้
กวา้งข้ึน เพราะภาวะการณ์ปัจจุบนัมีการแขง่ขนัสูง นอกจากความจาํเป็นตอ้งลดตน้ทุนสินคา้ลงเพ่ือความ
ไดเ้ปรียบในการกาํหนดราคาขาย นอกจากน้ียงัตอ้งมีการพฒันาสินคา้ใหต้รงตามความตอ้งการของตลาด และ
ความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่อีกดว้ย 

บริษัทฯได้ทาํการสํารวจวจิยัในหลายวตัถุประสงค์ดงันี ้ 
1. การวิจยัเพือ่ศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาแบบบา้น การเลือกวสัดุ 

และพฒันาเทคนิคการก่อสร้างต่อไป 
2. การวิจยัเพือ่ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือบา้นของลูกคา้ ทาํใหส้ามารถเขา้ใจรูปแบบระยะเวลา 

และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
3. การวิจยัเพือ่ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อสินคา้และการบริการ เพือ่นาํมาปรับปรุงพฒันาสินคา้

และบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
4. การสาํรวจโครงการของคู่แข่งอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหท้ราบถึงรูปแบบของสินคา้ ราคา และการบริการ

ของ     คู่แข่ง ซ่ึงสามารถนาํมาวิเคราะห์ และปรับปรุงกลยทุธ์การตลาด 
นอกจากน้ียงัมีการสาํรวจ วิเคราะห์ศกัยภาพพื้นท่ีทั้งในบริเวณท่ีมีโครงการตั้งอยู ่และพ้ืนท่ี ท่ีมีศกัยภาพการ
ลงทุนในอนาคต และไดท้าํการสาํรวจวจิยัความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ืองทั้งการออก
สาํรวจ และโดยการสอบถามความเห็นจากผูเ้ยีย่มชมโครงการและผูท่ี้ตกลงซ้ือ  เพ่ือนาํผลการสาํรวจวิจยัมา
พฒันารูปแบบของบา้นและปรับปรุงมาตรฐานสภาพแวดลอ้มส่ิงอาํนวยความสะดวกของโครงการใหไ้ด้
สินคา้ออกมาตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
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6.   ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ    
6.1  ลกัษณะสําคญัของทรัพย์สิน ได้แก่  ท่ีดินคงเหลือของบริษทัฯส้ินปี 2553 มีจาํนวนเน้ือท่ีทั้งหมด 

766.96 ไร่ และมูลค่าตามราคาตลาด 4,074.23  ลา้นบาท   
 

ทีต่ั้ง เนือ้ที ่(ไร่) ลกัษณะกรรมสิทธิ ภาระผูกพนั 

ถนนรามคาํแหง(สุขาภิบาล 3) 48.16 เป็นเจา้ของ    ไม่มีภาระผกูพนั 
ถนนรามคาํแหง (ซอย 32) 17.94 เป็นเจา้ของ    ไม่มีภาระผกูพนั 
ถนนสามวา (มีนบุรี) 18.51 เป็นเจา้ของ    ไม่มีภาระผกูพนั 
ถนนนิมิตใหม่ 21.15 เป็นเจา้ของ    ไม่มีภาระผกูพนั 
ถนนไมตรีจิต 337.35 เป็นเจา้ของ     มีภาระผกูพนั         82.50  ลา้นบาท 
ถนนรังสิต นครนายก  คลอง 2 18.74 เป็นเจา้ของ    ไม่มีภาระผกูพนั 
ถนนรังสิต นครนายก  คลอง 7 92.87 เป็นเจา้ของ     มีภาระผกูพนั         93.73  ลา้นบาท 
ถนนรามคาํแหง 54.55 เป็นเจา้ของ     มีภาระผกูพนั           4.37  ลา้นบาท 
ถนนนครอินทร์ 6.30 เป็นเจา้ของ     มีภาระผกูพนั         33.63  ลา้นบาท 
ถนนราชพฤกษ ์ 15.17 เป็นเจา้ของ  
โครงการในอนาคต (ตาํบลบางเสร่) 25.80 เป็นเจา้ของ   ไม่มีภาระผกูพนั 
โครงการในอนาคต (ทางหลวง 345) 110.42 เป็นเจา้ของ    มีภาระผกูพนั       188.61  ลา้นบาท 

รวมทั้งส้ิน       766.96   
 
6.2 ราคาประเมินทีดิ่นและทรัพย์สินมไีว้เพือ่ขายและให้เช่า  

ราคาขายทีด่ินต่อตารางวากบัราคาประเมนิ 

โครงการ 
ราคาขาย. 

(บาท/ตรว.) 
ราคาประเมนิ* 

(บาท/ตรว.) 

โครงการสัมมากรมนีบุรี 1 - 2 
โครงการสัมมากรนิมิตใหม่ 
โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 2 
โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 7 
โครงการสัมมากรนครอินทร์ 
โครงการสัมมากรราชพฤกษ ์
โครงการสัมมากรรามคาํแหง 

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 – 47,000 

19,000 
10,000 – 13,000 
21,500 –  23,000 
17,000 – 18,500 
32,000 – 35,000 
28,000 – 30,000 

37,500 

*ทีม่าของข้อมูลราคาทีด่นิมาจากกรมทีด่ิน ณ 31 ธันวาคม 2553 
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6.3  นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 
 บริษทัฯไดร่้วมทุนกบั บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) ตั้งบริษทัร่วมทุนเพ่ือพฒันา
ศูนยก์ารคา้    ชุมชนในทาํเลท่ีเหมาะสม ในนาม บริษทั เพยีวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  โดยขั้นแรกได้
พฒันาท่ีดินของ บริษทัฯท่ีโครงการรังสิตคลอง 2  ผลประโยชน์ คือ ไดรั้บค่าเช่าและส่วนแบ่งกาํไร ซ่ึงจะ
สร้างผลประโยชนต์อบแทนระยะยาวใหแ้ก่บริษทัฯ และยงัเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ท่ีดินในโครงการ
แต่ละโครงการดว้ย และในปลายปี 2553 ไดเ้ปิดตวัศูนยก์ารคา้เพียวเพลส  บนถนนรามคาํแหง  และอีกแห่ง
หน่ึง ไดท้าํการวางศิลาฤกษศ์ูนยก์ารคา้เพยีวเพลส บนถนนราชพฤกษ ์ไปแลว้  ซ่ึงจะเปิดโครงการได้
ประมาณปลายปี 2554 
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7. โครงการในอนาคต  
7.1  ลกัษณะโครงการ 

ในปี 2554 บริษทัฯจะพฒันาโครงการบา้นจดัสรร โดยขยายพื้นท่ีต่อเน่ืองกบัโครงการเดิมท่ีเปิดอยู่
แลว้ 9 โครงการ และมีแผนจะเปิดโครงการใหม่เพ่ิมเติมอีก 2 โครงการ กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นผูมี้รายได้
ระดบัปานกลางท่ีสามารถซ้ือบา้นพร้อมท่ีดินไดใ้นระดบัราคา 2 - 8 ลา้นบาท  

 ในระยะสั้นบริษทัฯยงัเนน้ดาํเนินงานโครงการจดัสรรขายบา้นพร้อมท่ีดินแต่ในระยะต่อไป         
จะเนน้การสร้างทาวเฮา้ส์เพิม่ข้ึน ส่วนในระยะยาวบริษทัฯจะพฒันาก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่และโครงการ   
ร่วมทุนอ่ืนท่ีช่วยเพ่ิมรายไดจ้ากการใหเ้ช่าใหสู้งข้ึนควบคู่กนัไปดว้ย 
   7.2  ผลตอบแทนทีค่าดว่าจะได้รับ 

  ในปีท่ีผา่นมาประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงดา้นสังคมและการเมืองท่ีเกิดข้ึน
ภายในประเทศ มีผลใหร้ายไดจ้ากการท่องเท่ียวและการลงทุนลดลง แต่การส่งออกยงัเติบโตไดดี้ โดยเฉพาะ
สินคา้เกษตรขายไดร้าคาสูงเกินมาตรฐาน ทาํใหเ้กษตรกรมีรายไดดี้ข้ึนส่งเสริมใหมี้การบริโภคมากข้ึน ภาค
อสงัหาริมทรัพย ์โดยเฉพาะ  
     กิจการบา้นจดัสรรอยูใ่นสถานะทรงตวั เพราะมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐไดห้มดอายลุงเม่ือ
กลางปี ส่วนในปีน้ีคาดวา่ตลาดบา้นจดัสรรจะยงัคงเติบโตต่อเน่ืองตามการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ 
 สาํหรับบริษทัฯคาดวา่ในปี 2554 จะมียอดขายและกาํไรเพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม ธุรกิจบา้นจดัสรรของบริษทัฯเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับของลูกคา้ผูต้อ้งการซ้ือบา้นอยูอ่าศยัตาม
สมควร  บริษทัฯไดเ้ปิดโครงการใหม่ ขยายตลาดระดบักลางถึงระดบับนเพ่ิมข้ึน เนน้ขายสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพ 
ปรับภาพลกัษณ์ตามความตอ้งการของตลาด โดยมีกระบวนการพฒันาคุณภาพสินคา้อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะ
ช่วยพฒันากิจการของบริษทัฯใหเ้จริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คงต่อไป โดยใหผ้ลประโยชนต์อบแทนใน
อตัราท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  

  7.3 ปัจจยัทีทํ่าให้โครงการไม่สามารถดําเนินตามแผนได้  

  บริษทัฯดาํเนินธุรกิจบา้นจดัสรรมานาน มีความรู้และมีความเขา้ใจในธุรกิจเป็นอยา่งดี ผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯจึงเติบโตมัน่คงและมีกาํไรอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ ผลการดาํเนินงานส่วนใหญ่ได้
ใกลเ้คียงกบัเป้าหมายท่ีวางไว ้ ยกเวน้กรณีมีปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งรุนแรง 
เช่น ปัญหาอตัราดอกเบ้ียปรับตวัข้ึนสูงมาก ปัญหาความรุนแรงและความวุ่นวายของสงัคมทางการเมือง ขาด
เสถียรภาพ  มีปัญหาวิกฤติการทางการเงิน เกิดวิกฤติการดา้นราคานํ้ามนั หรือเกิดปัญหาเงินเฟ้อหรือเงินฝืด
อยา่งรุนแรง  ปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีจะมีผลบัน่ทอนความสามารถและความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน  ผูบ้ริโภค    
ทาํใหก้ารลงทุนลดลง กาํลงัซ้ือลดลง ประชาชนจะมีการระมดัระวงัเร่ืองการจบัจ่ายใชส้อยมากข้ึนจนอาจ
เป็นเหตุใหบ้ริษทัฯไม่สามารถดาํเนินงานใหส้าํเร็จตามแผนหรือตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
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 ในปัจจุบนัน้ีประเทศต่างๆทัว่โลกทาํการคา้ขายและติดต่อส่ือสารกนัใกลชิ้ดมากข้ึน ปัญหาท่ีเกิดใน
ประเทศหน่ึงจะมีผลกระทบไปสู่ประเทศอ่ืนอยา่งรวดเร็ว ส่วนจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัความรุนแรงและ
ขนาดของเศรษฐกิจของประเทศนั้น เช่น ปัญหาวิกฤติการณ์ดา้นการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ปัญหาการวา่งงานสูงกบัปัญหาหน้ีสินเกินตวัของหลายประเทศในยโุรปยงัเป็นความเส่ียงสาํคญัท่ีอาจมี
ผลกระทบไปสู่ประเทศต่างๆ ทัว่โลก ถา้มาตรการแกไ้ขไม่ประสบผลตามเป้าหมาย เพราะประเทศ
สหรัฐอเมริกาและยโุรป ถือเป็นผูบ้ริโภครายใหญ่และเป็นตลาดสินคา้ท่ีสาํคญัของประเทศต่างๆ การท่ี
สหรัฐฯและยโุรปยงัมีปัญหาจะทาํใหก้ารคา้ของโลกชะลอตวัตามไปดว้ย ในปี 2554 ถา้เศรษฐกิจโลกยงัไม่
ฟ้ืนตวั เศรษฐกิจจีนและอินเดียมีปัญหาเงินเฟ้อรุนแรง การบริโภคโดยรวมจะไม่เติบโต การส่งออกจะมี
ปัญหา โดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงพ่ึงพาการส่งออกค่อนขา้งมาก เม่ือเศรษฐกิจโลกมีปัญหาประเทศไทยกจ็ะ
ขายสินคา้ไดน้อ้ยลง จะทาํใหเ้ศรษฐกิจเติบโตในอตัราตํ่า  เหตุการณ์ดงักล่าวกจ็ะกระทบถึงการบริโภค
ภายในประเทศ กระทบถึงตลาดอสังหาริมทรัพย ์ และจะเป็นปัจจยัหน่ึงอนัสาํคญัท่ีทาํใหธุ้รกิจของบริษทัฯ
ในปี 2554         ไม่สามารถดาํเนินการใหป้ระสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายได ้
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8.   ข้อพพิาททางกฎหมาย 
“ไม่มี” 
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9.  โครงสร้างเงินทุน  
9.1  บริษัท สัมมากร จาํกดั (มหาชน) หรือ SAMCO  

จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี  3 กมุภาพนัธ์ 2537    

บริษทัฯมีทุนจดทะเบียน จาํนวน 530 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 530 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ                   
1  บาท มีทุนชาํระแลว้จาํนวน 450 ลา้นบาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั 450 ลา้นหุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

9.2   กลุ่มผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เม่ือวนัที ่4  มนีาคม  2554   

หมายเหตุ : *ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลผูถื้อหุน้ท่ีเป็นปัจจุบนัไดจ้ากเวบ็ไซตบ์ริษทั www.sammakorn.co.th  ก่อนการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 

 

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 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LONDON BRANCE 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 นายศิรัตน ์ ธาํรงรัตน์ 
MR. SIRAT THOMRONGRAT 

11,705,000 2.601 

9 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุน้ระยะยาว 
ABERDEEN LONG-TERM EQUITY FUND 

7,996,800 1.777 

10 นายพิพฒัน ์ เตชะพงศธ์ารา 
MR. PIPAT  TECHAPONGTARA 

6,650,700 1.478 
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 ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ทีถ่อืหุ้นร้อยละ 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 

 9.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล   

บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ สาํหรับผล
การดาํเนินงานปี 2553  บริษทัฯมีกาํไรสุทธิ 89.20  ลา้นบาท จะจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 45  ลา้น
บาท โดยจ่ายหุน้ละ 0.10 บาท  ในวนัท่ี  6 พฤษภาคม 2554  ซ่ึงมีผลทาํใหอ้ตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ
เท่ากบัร้อยละ 50.45 ซ่ึงในปี 2553  บริษทัฯจ่ายเงินปันผลใกลเ้คียงกบันโยบายท่ีกาํหนดไว ้    ทั้งน้ีบริษทัฯคาด
วา่จะมีการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปีต่อไปตามปกติทุกปี ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม  โดยตอ้ง
ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บประโยชน์อยา่งสูงสุด 

ประวติัการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 5 ปี  

 

 *ขณะท่ีส่งรายงานแบบ 56-1 ปี 2553  อยูร่ะหวา่งการเสนอขอผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี         
8 เมษายน 2554 

 

 

 

 

ปี พ.ศ. กาํไร กาํไรต่อหุ้น อตัราการจ่ายเงินปันผล (บาท / หุ้น) 
2553 89,204,259 0.20 0.10* 
2552 106,709,017 0.24 0.10 
2551 70,227,639 0.16 0.07 
2550 48,847,663 0.11 0.06 
2549 36,924,400 0.08 0.05 
2548 77,489,672 0.17 0.10 
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10. การจดัการ 
10.1 โครงสร้างการจดัการ  

โครงสร้างการจดัการ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย จาํนวน 4 ชุด    
ไดแ้ก่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน   

  คณะกรรมการบริษทั  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. นายกวี  องัศวานนท ์
กรรมการ 

4. Mr. Kavi Ansvananda 
Director  

3. 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  พชิยัศรทตั 
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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คณะอนุกรรมการ  COMMITTEE 

 คณะกรรมการบริหาร                                        Executive Committee 

1. นายกวี  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 2553 

1.3 ฝ่ายจดัการ 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. นางไขมุ่ก พราหมณีย ์
ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 
และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

4. Mrs. Khaimook Prahmanee 
 Sales & Marketing Manager 
And  Secretary to the Risk Management  Committee 

5. นายธีรฉตัร  ธนะโรจนว์ิบูล 
 ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารโครงการ 

5. Mr.Teerachat  Tanarojviboon 
Project Management  Manager 

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 

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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8. นางยวุดี  นุชถาวร 
ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทัว่ไป และเลขานุบริษทั 

8. Mrs. Yuwadee Nuchtavorn 
Administrative Manager & Company  Secretary  

10.2 การกาํกบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษทัสมัมากร จาํกดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 
ใหเ้ป็นบริษทัชั้นนาํในธุรกิจบา้นจดัสรรท่ีไดรั้บความนิยมเช่ือถือจากประชาชน มีการดาํเนินธุรกิจดว้ยการ
บริหารจดัการท่ียดึหลกัธรรมาภิบาลเป็นสาํคญั มีการพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพสูง มีการพฒันาสินคา้
ใหมี้คุณภาพดียิง่ข้ึน       มีการบริการท่ีเกินความคาดหวงั  คณะกรรมการบริษทัฯจึงไดก้าํหนดนโยบายการ
กาํกบัดูแลกิจการตามหลกับรรษทัภิบาล เพือ่เป็นกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอาํนาจเพ่ือใหก้ารบริหารงาน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใสตรวจสอบได ้  มีคณะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีวิสยัทศัน์และมีความ
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ี มีความเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกนัของ   ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงเป็นส่วน
สาํคญัในการเสริมสร้างความเช่ือมัน่แก่นกัลงทุน สถาบนัการเงิน พนัธมิตรธุรกิจ  ผูถื้อหุน้  ลูกคา้ และผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน โดยมีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี 

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
  คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัแก่ผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยเท่าเทียม
กนั ในการใชสิ้ทธิดูแลรักษาผลประโยชนข์องตนเอง ประกอบดว้ยสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมแสดงความ
คิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะและออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิร่วมตดัสินใจในเร่ืองสาํคญั สิทธิใน
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษทั  ตลอดจนสิทธิในการไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส 
ทนัเวลา  
 คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะ
บญัชีของบริษทั ในปี 2553 บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 8 เมษายน 2553 และได้
จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม ขอ้มูลประกอบการประชุม พร้อมความเห็นของกรรมการตามวาระต่างๆ ถึงผูถื้อ
หุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั  เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ยา่งละเอียด  และมี
การอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ในการมาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ จดัเตรียมสถานท่ีและหอ้งประชุมท่ีเขา้ถึง
ไดส้ะดวก มีขนาดเหมาะสมในการรับรองผูเ้ขา้ประชุมและในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ย
ตนเองกส็ามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมและลงมติแทนได ้ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความ
คิดเห็น และซกัถามกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซ่ึงกรรมการไดช้ี้แจงและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อยา่ง
ทัว่ถึงและมีการบนัทึกการประชุมไวถู้กตอ้งครบถว้น 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2553 บริษทัฯไดจ้ดัประชุมโดยมีขั้นตอนการประชุม
เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์  มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งส้ิน 10 คน  นอกจากน้ี ใน
การประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ังประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่าย
บญัชีและการเงิน รวมถึงผูส้อบบญัชีของบริษทัไดเ้ขา้ร่วมช้ีแจงตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ดว้ย โดย
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ประธานท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเหมาะสม และ     ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสเท่าเทียมกนั ในการ
แสดงความเห็น ขอ้เสนอแนะ และตั้งคาํถามต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีเสนอ โดย
ไดบ้นัทึกประเดน็ซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีสาํคญัไวใ้นรายงานการประชุมท่ีมีการจดัทาํอยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น เสร็จสมบูรณ์ในเวลาท่ีเหมาะสม และมีระบบการจดัเกบ็รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี สามารถ
ตรวจสอบและอา้งอิงได ้
 คณะกรรมการของบริษทัฯไดจ้ดัทาํรายงานของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปีเสนอต่อ     
ผูถื้อหุน้โดยอธิบายถึงความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัควบคู่ไปกบัรายงานทางการเงินโดยมี
เน้ือหาครอบคลุมในเร่ืองสาํคญัๆ ตามขอ้แนะนาํของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

2. ความเท่าเทยีมกนัของผู้ถอืหุ้น 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง บริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารขอ้มูล
ประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถว้น เพียงพอ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกราย ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเกิน
กวา่ระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด  เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ยา่งละเอียด  
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองกส็ามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและ
ลงมติแทนได ้  และบริษทัฯไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ  รูปแบบหนงัสือมอบฉนัทะ
ของบริษทัฯสามารถสนองตอบความตอ้งการของผูถื้อหุน้ในการกาํหนดทิศทางการลงคะแนนไดเ้ป็น
อยา่งดี 

 เพ่ือความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบริษทัและแจง้ข่าวประกาศ
ใน Website ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 4  ธนัวาคม 2552 ถึง วนัท่ี 3 มกราคม 2553 ให ้   
ผูถื้อหุน้ทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพ่ิมวาระและเสนอช่ือบุคคล เพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อ
คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ รวมทั้งการกาํหนดระยะเวลาส้ินสุดการเสนอ
เพ่ิมวาระและเสนอช่ือบุคคล เพือ่ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาไดว้า่จะบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระใน
หนงัสือนดัประชุม ซ่ึงในปี 2553 ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอช่ือบุคคลสมคัรเป็น
กรรมการ คณะกรรมการบริษทัไม่เคยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้  และ
ในวาระท่ีเลือกตั้งกรรมการบริษทั ไดมี้การลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และในการประชุมสามญั     
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2553 ผูถื้อหุน้หลายรายไดม้อบอาํนาจใหก้รรมการอิสระ ท่ีบริษทัฯเสนอเป็นผูรั้บมอบ
อาํนาจใหอ้อกเสียงแทนดว้ย 

 ในเร่ืองป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายและวิธีดูแลไม่ให ้        
ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯไปใชเ้พ่ือประโยชนส่์วนตน ดงัน้ี 
 - หา้มไม่ใหผู้บ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่

บุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ
ในช่วง       1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนในระหว่างปีท่ีผา่นมากรรมการ
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และผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด ไม่ปรากฏวา่มีการซ้ือขายหุน้ในช่วงท่ีหา้ม
เลย และคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณารายการท่ีอาจมีความความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อยา่งรอบคอบทุกคร้ัง ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้น
รายงานประจาํปี และแบบ 56-1 

 - กาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อสาํนกังานกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตาม มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

3. การให้ความสําคญักบัผู้มส่ีวนได้เสีย  

 บริษทัฯตระหนกัวา่บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไม่วา่จะเป็น ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ลูกคา้ เจา้หน้ี คู่
แข่งขนั หน่วยงานภาครัฐ และพนกังาน มีความจาํเป็นและมีส่วนช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
สร้างกาํไรและสร้างความสาํเร็จในระยะยาวใหก้บับริษทัฯ  ดงันั้นการใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในและผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก   บริษทัฯกาํหนดเป็นนโยบายไว้
ใน  คู่มือจรรยาบรรณ และแจกใหแ้ก่พนกังานทุกคนเพ่ือปฏิบติั ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ีไดรั้บการ     ดูแลอยา่งดี  ซ่ึงบริษทัฯไดป้ฎิบติักบัผูมี้
ส่วนไดเ้สียแบ่งเป็นกลุ่มหลกัๆ ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้   
บริษทัฯไดบ้ริหารองคก์ร ดาํเนินงาน และตดัสินใจดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ  โปร่งใส  
ตรวจสอบได ้  เป็นธรรม เพ่ือประโยชนสู์งสุดต่อผูถื้อหุน้ทุกราย  ดงัเห็นไดจ้ากการท่ีบริษทัฯ
ไดใ้หผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นไดเ้ตม็ท่ี โดยเฉพาะในการประชุมผูถื้อหุน้
ไดรั้บความสนใจจากผูถื้อหุน้ไม่วา่จะเป็นรายใหญ่หรือรายยอ่ยดงัปรากฏในรายงานการ
ประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนมีการจ่ายเงินปันผลอยา่งสมํ่าเสมอตามผลประกอบการของบริษทั 

2. ผูล้งทุน   
บริษทัฯจดัใหมี้ Website  ท่ีแสดงขอ้มูลท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัการลงทุนของบริษทัฯโดยมีการทาํ
ใหข้อ้มูลทนักาล รวมทั้งมีการใหน้กัลงทุนสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมได ้ เพ่ือประโยชนท่ี์จะใช้
ในการวิเคราะห์การลงทุนและศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัผลประกอบการและโครงการต่างๆ ของ
บริษทั 

3. ลูกคา้  
บริษทัฯคาํนึงถึงความพึงพอใจอนัสูงสุดของลูกคา้ ดว้ยการสร้างบา้นอยา่งมีคุณภาพ ขายใน
ระดบัราคาท่ีเหมาะสมภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรม รวมถึงการบริการหลงัการขาย มีการดูแล
อยา่งต่อเน่ือง รับฟังความคิดเห็นของลูกคา้ เพ่ือนาํมาปรับปรุง และตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ใหม้ากท่ีสุด  
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4. เจา้หน้ี 
บริษทัฯใหค้วามสาํคญัในการจดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ มีการปฎิบติัต่อคู่คา้อยา่งเท่าเทียมกนั
บนพ้ืนฐานของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม เคารพซ่ึงกนัและกนั และปฎิบติัตามเง่ือนไข
กาํหนดการจ่ายเงินตามเวลา เพ่ือใหง้านสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

5. คู่แข่งขนั  
บริษทัฯไม่สร้างข่าวท่ีเป็นการทาํลายช่ือเสียงของบริษทัคู่แข่งท่ีก่อใหเ้กิดทาํใหเ้สียหาย ไม่หา
ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัดว้ยวิธีไม่สุจริต และประพฤติปฎิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนั
ท่ีดี 

6. ภาครัฐ และทางการ   
บริษทัฯปฎิบติัตามกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานการกาํกบัดูแล 
และรายงานขอ้มูลอยา่งครบถว้นไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึงมีการจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม อยา่งครบถว้น ถูกตอ้งตามกาํหนด 

7. พนกังาน  
 บริษทัฯใหสิ้ทธิและผลประโยชนต์ามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งเคร่งครัด    ดูแลและ

พฒันาศกัยภาพของพนกังานทุกส่วนงานอยา่งต่อเน่ือง เหมาะสม รวมถึงการใหผ้ลตอบแทน
อยา่งเป็นธรรมและสนบัสนุนใหพ้นกังานเติบโตในหนา้ท่ีการงานตามความรู้ความสามารถ
  

 นอกจากน้ี บริษทัฯยงัเนน้ใหพ้นกังานทุกคนร่วมมือร่วมใจกนัรักษาผลประโยชนข์องบริษทัฯ  
ทาํงานเป็นทีมมีเป้าหมายร่วมกนั  ลดความสูญเปล่าและดอ้ยประสิทธิภาพ พบเห็นส่ิงใดท่ีไม่ควร ใหแ้จง้
บริษทัฯทางจดหมาย โทรศพัท ์อีเมล ์ หรือเวบ็ไซต ์รับขอ้ร้องเรียน www.sammakorn.co.th/whistleblower.php หรือ
แจง้ต่อกรรมการอิสระ ในลกัษณะของ Whistle Blower เพ่ือใหก้รรมการอิสระเป็นผูพ้จิารณาดาํเนินการ  
เป็นผลใหบ้ริษทัฯดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม โปร่งใสและมีจรรยาบรรณ เป็นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัและสร้างผลกาํไรอีกทางหน่ึง 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและข่าวสารของบริษทัฯ ใหแ้ก่นกัลงทุนอยา่ง

ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใสและทนัเวลา  เพ่ือใหน้กัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน  
โดยจดัใหมี้ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบงานเก่ียวกบัผูล้งทุนสมัพนัธ์เป็นตวัแทนในการใหข้อ้มูลและ
ส่ือสารกบัผูล้งทุน และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยท์ัว่ไป ใหมี้ความชดัเจน และโปร่งใส    ตลอดจนมีการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารโดยผา่นส่ือมวลชนเป็นคร้ังคราวดว้ย  ไดมี้การเปิดเผยสาระสนเทศและรายงานขอ้มูล
ทางการเงินอยา่งครบถว้น ถูกตอ้งและภายในกาํหนดเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด ผูล้งทุนสามารถติดต่อท่ี             



 
แบบ 56-1 ปี  2553                                                                                           
  

หนา้ 8/20 

นางกาญจนรัตน์ ล้ิมลํ้าเลิศกลุ หมายเลขโทรศพัท ์ 0 2255 5740  ต่อ 11  หรือ e-mail address: 
karnjanarat.l@sammakorn.co.th 

งบการเงินของบริษทัฯและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปีและเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ www.sammakorn.co.th  จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  โดยเลือกใชน้โยบายบญัชี
ท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการ
จดัทาํ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือเป็นประโยชนต่์อ
ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป  ท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีครบถว้นเป็น
จริงและสมเหตุสมผล  ซ่ึงคุณภาพของรายงานทางการเงิน  ปรากฏอยูใ่นรายงานความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจาํปี 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีมี
ความเป็นอิสระและไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูดู้แลเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม
ภายใน  ความเห็นของ        คณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของ
บริษทัโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบ
การเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2553 

5. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 บริษทัฯมีการจดักิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสงัคม และดูแลส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันา
ธุรกิจ และสงัคมส่วนรวมใหเ้จริญกา้วหนา้อยา่งสมดุล ดงัเช่นปรัชญาในการดาํเนินงานของบริษทัฯท่ีว่า   
“เราไม่เพยีงสร้างบ้าน... แต่เราสร้างสังคม”   

ในปี 2553 บริษทัฯมุ่งหวงัใหพ้นกังานไดเ้ห็นความสาํคญัในการช่วยเหลือสงัคมท่ีดอ้ยโอกาสใหมี้
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน โดยร่วมกบัสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน จดัทาํกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนใน
หมู่บา้นตาํบลหนองขวาง จงัหวดับุรีรัมย ์ อยา่งต่อเน่ือง  โดยมีการดาํเนินงานเพ่ือช่วยพฒันาสงัคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพอนามยั นอกจากนั้นยงัส่งเสริมใหช้าวบา้นเขา้ถึงแหล่งเงินทุนและพฒันายกระดบั
ความเป็นอยูข่องตวัเอง และไดจ้ดักิจกรรมสร้างความสามคัคีและปลุกจิตอาสาของพนกังาน โดยไดจ้ดั
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม เพ่ือช่วยกนัดูแลรักษาระบบนิเวศนข์องอาํเภอคลองโคน 
และร่วมกบัผูมี้จิตศรัทธาช่วยกนัก่อสร้างอาคารศูนยฝึ์กอาชีพ เพ่ือช่วยเหลือดา้นสถานท่ีฝึกทกัษะดา้นอาชีพ 
(เยบ็ผา้) ใหก้บัชาวบา้นและนกัเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยหิน อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยเนน้
มุ่งเสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างครอบครัวใหอ้ยูใ่กลชิ้ดกนั และไดบ้ริจาควสัดุส่ิงของ อุปกรณ์การเรียนและ
ทุนอาหารกลางวนัใหน้กัเรียนโรงเรียนบา้นประไรโหนก จงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงอยูใ่นทอ้งถ่ินทุรกนัดาร เพ่ือ
สร้างโอกาสของ      นกัเรียนในชุมชนดงักล่าวในอนัท่ีจะยกระดบัความเป็นอยูข่องตนเองในอนาคตดว้ย 

 



 
แบบ 56-1 ปี  2553                                                                                           
  

หนา้ 9/20 

 
 
 

กจิกรรมเพือ่สังคม ในรอบปี 2553 
 
 
 
 

 

 

17 กรกฎาคม 2553 : ร่วมใจกนัไปปลกูป่าชายเลน ณ ตาํบลคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

23 ตุลาคม 2553 : ร่วมบริจาคอุปกรณ์ ส่ือการเรียน และเคร่ืองอุปโภค บริโภค เงินทุนอาหารกลางวนัใหน้กัเรียนโรงเรียนใน
ทอ้งถ่ินทุรกนัดาร 

 

 

 

18 ธันวาคม 2553 : บริษทัฯ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกบา้นสมัมากร และผูมี้จิตศรัทธา ร่วมกนับริจากส่ิงของต่างๆ และก่อสร้าง
ศูนยฝึ์กอาชีพใหโ้รงเรียนบา้นหว้ยหิน และร่วมทาํกิจกรรมกบันอ้งๆ อยา่งสนุกสนาน 
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  นอกจากน้ีบริษทัฯไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ ข้ึน เช่น I-Project  โดยมุ่งหวงัใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อพนกังาน บริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  โดยเช่ือมโยงการทาํกิจกรรมต่างๆ เขา้กบัการ
ทาํกิจกรรมเพ่ือสงัคมโดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และมุ่งเนน้ใหพ้นกังานพฒันาตนเองเป็นอนัดบัแรก  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ ตอ้งพฒันาบุคลากรทุกส่วนงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน 
และร่วมกนัพฒันาสภาพแวดลอ้มใกลต้วั และขยายออกไปในสงัคม เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้นาํมาซ่ึงการพฒันา 
และการดาํรงอยูไ่ดด้ว้ยตวัเอง    

    ตวัอย่างกจิกรรมต่างๆ  และผลประโยชน์ทีไ่ด้รับสอดคล้องกบัผู้มีส่วนได้เสีย มรีายละเอยีดดงันี ้

กจิกรรมที่เช่ือมโยงกบัการทาํ CSR  ทีด่าํเนินการแล้ว 

ภายในบริษทั 

หน่วยงาน ประโยชน์ทีไ่ด้รับ ผู้มส่ีวนได้เสีย 

.1 บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และสงัคมภายในหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน มีสุขอนามยัท่ีดี ส่งเสริมใหเ้ป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้  

พนกังาน, ผูบ้ริหาร, 
ลูกคา้ 

2. จดักิจกรรมพนกังานพบผูบ้ริหาร ทุกหน่วยงาน เสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี       
ลดช่องวา่งระหว่างกนั 

พนกังานและ ผูบ้ริหาร 

3. สนบัสนุนใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นต่างๆ 
เช่น ดา้นการศึกษา ,ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ,ดา้นสงัคม ชุมชน 
และวฒันธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณี 

ทุกหน่วยงาน พนกังานมีทกัษะ พฒันาตนเอง   
มีจิตสารธารณะ  มีส่วนอยาก
ช่วยเหลือสังคม โดยไม่มุ่งหวงัผล  

พนกังาน, ลูกบา้น,     
ชุมชน และสังคม 

4. ปลกูจิตสาํนึกในการทาํความดีร่วมกนั มีกิจกรรมต่างๆ 
เช่น ใส่บาตรร่วมกนักบัลูกบา้น , กิจกรรมวนัสาํคญัทาง
ศาสนา วนัประเพณีต่างๆ  ฯลฯ 

ทุกโครงการ ยกระดบัจิตใจใหมี้ความจิตใจ          
ท่ีดีงาม โดยใชศ้าสนาเป็นจุดรวม
ศนูยก์ลาง   มีความเอ้ืออาทรต่อ
กนั    ทาํใหเ้กิดมิตรสมัพนัธท่ี์ดี  

พนกังาน, ผูบ้ริหาร,    
ลูกบา้น, คู่คา้, คู่แข่ง,      
ชุมชน และสังคม 

5. ปฏิบติัตามกฏระเบียบ ตลท.และ ก.ล.ต. และกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ 
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส 

ส่วนงานกาํกบัดูแล
กิจการ และนกั
ลงทุนสมัพนัธ์ 

ผูถื้อหุน้, นกัลงทุน จะรับทราบ
ขอ้มูลธุรกิจ และนาํไปใช้
ตดัสินใจลงทุนไดใ้นอนาคตอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ผูถื้อหุน้ และนกัลงทุน 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

6. การเพิม่มูลค่า และรักษาส่ิงแวดลอ้ม และปรับปรุง   โครงการบางกะปิ ลดตน้ทุนงานบริการ และมี พนกังาน, ลูกบา้น,     



 
แบบ 56-1 ปี  2553                                                                                           
  

หนา้ 11/20 

ทศันียภาพในโครงการ 

     

โครงการนิมิตใหม่ สภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึน  ลูกคา้ท่ีเยีย่มชม      
โครงการ 

7. การพฒันารักษาความปลอดภยัใหมี้คุณภาพ โครงการนิมิตใหม่ ความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัต่อ
ชีวิต และทรัพยสิ์น 

พนกังาน, ลูกบา้น,      
ลูกคา้  

8. การวิเคราะห์หาขอ้บกพร่องของงานสาธารณูปโภค โครงการมีนบุรี รู้แนวทางในการป้องกนัปัญหา
ระบบงานสาธารณูปโภค       

     ลดตน้ทุน  เกิดความเช่ือมัน่
คุณภาพของโครงการ 

พนกังาน, ลูกบา้น,     
ลูกคา้ท่ีเยีย่มชม      
โครงการ, ชุมชน และ
สงัคม 

9. โครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อลดภาวะโลกร้อน และรณรงค์
การปลกูป่า ฟ้ืนฟปู่าใหก้บัแผน่ดิน โดยร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ของ  “ 1 ล้านกล้า ถวายพ่อ”  และแจกตน้ไมใ้หก้บั
ลูกบา้น เพื่อช่วยกนัปลูกภายในโครงการ 

โครงการรังสิต
คลอง 7 

เสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างลกูบา้น เป็นการสร้าง  
ทศันคติท่ีดีต่อบริษทัฯในเร่ืองการ
เอาใจใส่ดูแลลกูบา้น  และเป็น
การปลุกจิตสาํนึก ใหทุ้กคนมี
ส่วนร่วมในการช่วยรณรงคล์ด
โลกร้อนได ้ 

ลูกบา้น พนกังาน สังคม 
ลูกคา้ท่ีเยีย่มชม       
โครงการ 

10. จดัสวนสาธารณะภายในโครงการ  ทุกโครงการ สร้างทศันียภาพภายในโครงการ
ใหร่้มร่ืนข้ึน  

ลูกบา้น พนกังาน สังคม 
ลูกคา้ท่ีเยีย่มชม      
โครงการ 

ประโยชนท่ี์ไดท่ี้รับ 

 • เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนใหพ้นกังานมีทกัษะความคิดแบบนวตักรรม วิเคราะห์ปัญหา และแสวงหา
หนทางแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการใหม่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 • เพ่ือสร้างแรงกระตุน้ และแรงจูงใจ และเชิดชูเกียรติสาํหรับผูท่ี้มีส่วนสร้างความเปล่ียนแปลง เพ่ือ
พฒันา    องคก์รควบคู่ไปกบัปลุกจิตสาํนึกใหเ้ห็นถึงการทาํประโยชน์เพ่ือส่วนรวม หรือ ชุมชน และสงัคม 

 • เกิดความภาคภูมิใจในการทาํกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่างๆ  เป็นการเพิ่มพนูทกัษะใหม่ๆ มา
ผสมผสานเขา้กบัการทาํงานในปัจจุบนั และส่งเสริมใหพ้นกังานมีจิตสาธารณะ เอ้ืออาทรต่อเพ่ือนร่วมงาน 
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะทาํใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีดีไดต่้อไปในอนาคต  

   ในปี 2554 บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ตั้งใจทาํใหเ้กิดผลการดาํเนินท่ีดียิง่ข้ึน  ซ่ึงในปีน้ีจะผลกัดนัให้
พนกังาน และ  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เขา้มามีส่วนร่วม และทาํใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุด  พร้อมทั้ง
สนบัสนุนการช่วยเหลือสังคม ควบคู่ไปกบัการดูแลรักษาผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายไปพร้อม
กนั  และบริษทัฯมีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินงานตามหลกัการพ้ืนฐาน ISO 26000 และจะพยายามดาํเนินการให้
ครบถว้นมากข้ึนในปีต่อๆ ไป 
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6. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทัคดัเลือกมาจากผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์กวา้งขวางใน
สาขาต่างๆ โดยกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัใหมี้จาํนวนท่ีเหมาะสมและมีความสมดุล
กาํกบัดูแลธุรกิจต่างๆของบริษทัฯ คือ ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่เกิน 12 คน ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัฯมีกรรมการ
ทั้งหมด จาํนวน 11 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 คน เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และเพ่ือใหมี้
การถ่วงดุลระหวา่งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารกบักรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร บริษทัฯมีกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร 7 คน กรรมการบริหาร 4 คน  องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัจึงนบัวา่มีความเหมาะสมท่ี    
จะทาํใหค้ณะกรรมการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 บริษทัฯไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาด
หลกัทรัพยฯ์ในเร่ืองการถือหุน้ในบริษทั  คือ ตอ้งถือหุน้ในบริษทัฯไม่เกินร้อยละ 1  ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด และไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เป็นอิสระต่อการบริหารจดัการ
จากผูถื้อหุน้ใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจทาํใหผ้ลประโยชนข์องบริษทัฯ และ/หรือ ผลประโยชน์
ของผูถื้อหุน้ตอ้งลดลง  โดยบริษทัฯไดก้าํหนดคุณสมบติัไว ้ดงัน้ี 
 1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั ซ่ึงรวมถึงหุน้ท่ีถือ
โดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ของหุน้ท่ีออกโดยบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ี
เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหุน้ดงักล่าวจะจาํกดัไม่ใหเ้กินร้อยละ 0.5 
 2. ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการวนัต่อวนั หรือเป็นพนกังาน/ลูกจา้ง/ท่ีปรึกษาท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจาํ/ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบั
เดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  ในเวลา 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 
 3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา          
คู่สมรส  พ่ีนอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
 4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีถือวา่เขา้ข่ายไม่อิสระตาม
ขอ้กาํหนดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ ทั้งความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการวิชาชีพและความสมัพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจทุก
ประเภท ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ เร่ืองการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ยกเวน้มีเหตุจาํเป็นและ
สมควรซ่ึงมิไดเ้กิดข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ และต่อเน่ือง  ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนและมติท่ี
ไดต้อ้งเป็นมติเป็นเอกฉนัท ์
 5. ไม่เป็นกรรมการท่ีรับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ยกเวน้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบั
เดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินในรูปแบบองคค์ณะ 
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 6. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการ
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
 7. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 
 8. สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระ ไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของบริษทั   รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 
 บริษทัฯไดก้าํหนดใหป้ระธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั เพ่ือ
แบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีใหช้ดัเจน และเพือ่ใหมี้ความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงานระหวา่งผูน้าํฝ่ายนโยบาย 
และผูน้าํฝ่ายบริหาร  ปัจจุบนัประธานกรรมการบริษทัเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ใหญ่ลาํดบัท่ี 1 และลาํดบัท่ี 3 
ท่ีแสดงไวใ้นโครงสร้างการ      ถือหุน้ เป็นผูน้าํของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํฝ่ายนโยบาย ปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและในฐานะประธานการประชุมผูถื้อหุน้  ดา้นบริหารมีคณะ
กรรมการบริหารเป็นผูรั้บผดิชอบกาํกบัดูแลโดยตรง มีหนา้ท่ีในการวางกรอบนโยบายและกาํกบัดูแลการ
บริหารงานประจาํ โดยกาํหนดขอบเขตหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารในแต่ 
 
ละระดบัชั้นไวช้ดัเจนสามารถตรวจสอบไดง่้าย นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหารยงัไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็น
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ทาํหนา้ท่ีกาํหนดแนวปฏิบติั และปรับปรุงการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ
ใหส้อดคลอ้งตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และมาตรฐานสากล 
 คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหมี้การประชุมโดยปกติอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง โดยจะกาํหนดวนั
ประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดปีอยา่งชดัเจน  แจง้วาระการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั รวมทั้งมีการส่ง
รายละเอียดประกอบวาระการประชุมใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม
ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั การพิจารณาวาระต่างๆ ประธานกรรมการเป็นผูดู้แลใหใ้ชเ้วลาในการประชุมอยา่ง
เหมาะสม  และเปิดโอกาสใหก้รรมการมีการแสดงความเห็นอยา่งอิสระ นอกจากน้ีอาจมีการประชุมพิเศษ
เพ่ิมตามความจาํเป็น  
 ในปี 2553 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัรวม 4 คร้ัง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย
ตามความ จาํเป็น โดยกรรมการบริษทัสามารถติดต่อส่ือสารกบัฝ่ายบริหารทุกคนโดยตรงเพ่ือซกัถาม 
ปรึกษาหารือ และใหค้วามเห็นในเร่ืองท่ีเป็นนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษทั  เพ่ือใหฝ่้ายบริหารได้
ดาํเนินการแต่ละเร่ืองใหถู้กตอ้งครบถว้น ทนัเวลา เป็นประโยชนก์บัธุรกิจบริษทั 
 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การแต่งตั้งเลขานุการบริษทั ซ่ึงทาํหนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํดา้นกฎระเบียบ
ต่างๆท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบและปฏิบติั ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง
ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการชุดย่อย 
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  บริษทัฯกาํหนดใหมี้คณะกรรมการชุดยอ่ยเฉพาะเร่ืองข้ึนเพือ่รับผิดชอบในการกาํกบัดูแลและ
กลัน่กรองงานท่ีตอ้งการความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นแทนคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี   ตามวาระของ
การครองตาํแหน่งกรรมการบริษทั และเม่ือครบกาํหนดออกตามวาระแลว้ อาจไดรั้บการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไปได ้

  การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นไปตามภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบและตามความจาํเป็น 
เพ่ือใหง้านลุล่วงตามเป้าหมาย  และใหร้ายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั 

 1. คณะกรรมการบริหาร 
   คณะกรรมการบริหารกาํหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง กาํหนดวนัประชุมไว้

ล่วงหนา้ตลอดปีอยา่งชดัเจน โดยทาํหนา้ท่ีกลัน่กรองนโยบาย กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน 
รวมทั้งกาํกบัดูแลและบริหารจดัการต่างๆ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ธุรกิจของบริษทัฯมีการเติบโตอยา่งมัน่คง
สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนั พิจารณากาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจบริหาร
ต่างๆ รวมถึงตรวจสอบติดตามการดาํเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานใหเ้ป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ      ติดตามผลการดาํเนินงานและพจิารณากลัน่กรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษทั 
รวมทั้งดาํเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจาํเป็น  ซ่ึงในปี 2553 มีการ
ประชุม  คณะกรรมการบริหารรวม 12 คร้ัง 

ในปี 2554 คณะกรรมการบริหารตระหนกัดีถึงภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงในธุรกิจบา้นจดัสรร ซ่ึง
จะเป็นปัญหาต่อการทาํยอดขาย และทาํยอดรับรู้รายไดใ้หบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

 ปัจจุบนับริษทัฯมีโครงการระหวา่งดาํเนินงานอยู ่9 โครงการ มีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมยอดขายและ
ยอดรับรู้รายได ้ ในปีน้ีในอตัราร้อยละ 15-20 ของยอดท่ีทาํไดใ้นปี 2553  

คณะกรรมการบริหารมีความเช่ือมัน่ว่าบริษทัฯจะสามารถทาํไดต้ามเป้าหมาย โดยเนน้สร้างความ
เช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ ดว้ยบา้นท่ีไดคุ้ณภาพตรงใจลูกคา้ ตอ้งวางกลยทุธ์ในการแกไ้ขปัญหาขาดแรงงานฝีมือดี
ใหไ้ด ้โดยการร่วมมือและประสานงานกบั SCG เป็นพิเศษ ในเร่ืองงานก่อสร้างบา้น นอกจากนั้นตอ้งดูแล
เร่ืองความปลอดภยัและรักษาส่ิงแวดลอ้มในโครงการใหลู้กคา้รู้สึกปลอดภยั อบอุ่น และมีความสุข 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีวางหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  สอบทาน

กระบวนการจดัทาํรายงานฐานะการเงิน และกาํกบัการดาํเนินงานของบริษทัใหถู้กตอ้งตามนโยบาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั  ตลอดจนการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล  ส่งเสริม
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ใหพ้ฒันาระบบรายงานทางการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพ่ือใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ โปร่งใส และตรวจสอบได ้ โดยแต่งตั้งใหก้รรมการ 1 คน 
คือ นายสิทธิชยั จนัทราวดี เป็นกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการสอบ
ทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบยงัทาํหนา้ท่ีในการสอบทานใหบ้ริษทัมี
ระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในท่ีไดม้าตรฐาน  และมีการประเมินระบบ
บริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  รัดกมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมีการจดัทาํรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั 

  คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีและการแสดงความคิดเห็นต่างๆ 
โดยใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และใหมี้สิทธิ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง    โยกยา้ย ถอดถอนหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาอนุมติั
งบประมาณและกาํลงัพลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมีสิทธิจา้งท่ีปรึกษาแนะนาํทางวิชาชีพซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกได ้ นอกจากน้ี ยงัมีหนา้ท่ีในการพิจารณาผลการปฏิบติังานและประสิทธิภาพของ
ผูส้อบบญัชี โดยเสนอคณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบในการเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ให้
เปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี โดยแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ ยงั จาํกดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2553 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นปีท่ี 5  โดยกาํหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชี
และค่าสอบทานงบการเงิน เป็นจาํนวน 680,000 บาท  (เท่ากบัปี 2551-2552  ค่าตอบแทนในการสอบ
บญัชีและค่าสอบทานงบการเงิน เป็นจาํนวน 680,000 บาท)  

  3. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน   
   คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน ทาํหนา้ท่ีพิจารณาสรรหาผูท่ี้มีความรู้ 

ความสามารถ เหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการและท่ีปรึกษาของบริษทั          
ทดแทนผูท่ี้พน้จากตาํแหน่ง  รวมทั้งพิจารณาทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการบริษทั  และมีหนา้ท่ีศึกษา พิจารณา และติดตามการเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ของการ
เปล่ียนแปลงในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร โดยพิจารณาผลสรุปขอ้มูล
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ศูนยพ์ฒันาการกาํกบัดูแลกิจการ
บริษทัจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย ์ ไดจ้ดัทาํข้ึน  เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนตามขนาดของ
ทุนจดทะเบียน กาํไรสุทธิ กบัค่าตอบแทนกรรมการท่ีไดรั้บอยู ่ เพ่ือเสนอเป็นนโยบายในการกาํหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารใหมี้ความเหมาะสมตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และเป็นธรรม         
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯไดก้าํหนดผลตอบแทนในปี 2553 เท่ากบัปี 2551 และ 2552  ซ่ึงได้
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี   

   นอกจากน้ี ในปี 2553 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน ไดเ้สนอ
คณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบในการเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นนโยบายในการกาํหนด



 
แบบ 56-1 ปี  2553                                                                                           
  

หนา้ 16/20 

ค่าตอบแทนพิเศษใหก้รรมการบริษทัท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัเป็นวงเงินไม่เกินร้อย
ละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้  

 การอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร กาํหนดไวด้งัน้ี  
 1. ผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และค่าตอบแทนพิเศษกรรมการบริษทัท่ี

ไม่ใช่ผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ตามนโยบายของคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน 

 2. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบ   ผลการปฏิบติังาน และผลการดาํเนินงานของบริษทัตามนโยบายของ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน   

 4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการบริหารความ

เส่ียงตามหลกัสากลและการประเมินความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย     กาํหนด
มาตรการป้องกนัและสญัญาณเตือนภยั  เพ่ือจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม และมีการกาํกบัดูแลให ้       
ทุกหน่วยงานปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  

  ในปี 2553 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดก้าํหนดใหจ้ดัทาํรายงานการบริหารความเส่ียง และ
สญัญาณเตือนภยัเป็นประจาํทุกไตรมาส   มีการสอบทานการบริหารความเส่ียงเป็นประจาํท่ีสาํคญั 
ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการขายและการโอนไม่ไดต้ามเป้าหมาย   ความเส่ียงจากคุณภาพงานก่อสร้าง 
บุคลากรขาดประสิทธิภาพ  ความเส่ียงจากภาระดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีเพ่ิมข้ึน และความเส่ียงจากการ
ทุจริต ซ่ึงจากการตรวจสอบบริหารความเส่ียงดงักล่าว ท่ีผา่นมาเห็นวา่อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
สาํหรับสัญญาณเตือนภยั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดก้าํหนดใหพิ้จารณาจากจุดคุม้ทุนเป็น
หลกั และคอยเฝ้าระวงัไม่ใหผ้ลดาํเนินงานออกมาตํ่ากวา่เป้าหมายดงักล่าว 
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คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 

 

 

การประเมนิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ   
 บริษทัฯกาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment) 
ประจาํปี เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ และ
เปรียบเทียบการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัวา่ ไดด้าํเนินการตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีได้
อนุมติัไวแ้ละ/หรือตามแนวปฏิบติัท่ีดี (Good Practices) หรือไม่  เพ่ือปรับปรุงการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายท่ีกาํหนดไว ้ โดยมีเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินดงัน้ี ความพร้อม
ของกรรมการ การกาํหนดกลยทุธ์และวางแผนธุรกิจ การจดัการความเส่ียงและการควบคุมภายใน การดูแล
ไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การติดตามรายงานทางการเงินและการ            ดาํเนินงาน  การ

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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ประชุมของคณะกรรมการ ซ่ึงผลการประเมินการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการในปี 2553 คะแนนท่ี
ไดอ้ยูใ่นเกณฑดี์ 2.95 จากคะแนนเตม็ 3 หรือ ร้อยละ 98.31 

 
 
 
 

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั 
 และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2553 

รายช่ือ 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย 

วาระการดาํรง
ตาํแหน่ง 

การเขา้ประชุม/ 
การประชุมทั้งหมด 

คณะกรรมการ
บริหาร  

คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและ
กาํหนดผลตอบแทน 

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

* กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั    

** กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถอืของงบการเงิน 

 10.3 ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร 

 10.3.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 ค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการของบริษทัฯและฝ่ายจดัการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2553 ดงัน้ี   
     หน่วย : บาท 
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ค่าตอบแทนอืน่ๆ          “ไม่มี” 

 
 10.4 บุคลากร  

  จาํนวนบุคลากร 
จาํนวนพนกังานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 มีจาํนวนทั้งส้ิน 165 คน  

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

 

 
�  ผลตอบแทนพนักงานประจาํปี 

 ประเภทค่าตอบแทน (บาท) ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

เงินเดือน / ล่วงเวลา 36,837,218 39,389,146 43,706,760 

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 - - 5,933,510 เงินเดือนและโบนสั 
ฝ่ายจดัการ 7 - - 7,004,812 เงินเดือนและโบนสั 

จาํนวนพนักงานสายงานหลกั / ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง จาํนวนพนักงาน (คน) 

ฝ่ายบริหาร 5 คน 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 10 คน 
ฝ่ายขายและการตลาด                                     11 คน 
ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน                                     3 คน 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป                                                       15 คน 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน                       5 คน 
ฝ่ายพฒันาระบบงาน                                  5 คน 
ฝ่ายบริหารโครงการ 111 คน 

รวม 165 คน 
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โบนสั 4,990,638 6,932,678 6,404,847 

ผลตอบแทนรวม 41,827,856 46,321,824 50,111,607 

  � ลกัษณะผลตอบแทนท่ีให้กบัพนักงาน 
1. ค่าจา้งและเงินเดือน 
2. สวสัดิการต่างๆ ตามกฎหมาย 
3. เงินรางวลัประจาํปี (พิจารณาตามความเหมาะสม และสภาพเศรษฐกิจ) 
4. เงินบาํเหน็จ (พนกังานปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 10 ปีและออกจากงานโดยไม่มีความผิดร้ายแรง) 

และ กองทุนเงินสาํรองเล้ียงชีพ 
5. เงินทดแทนต่างๆ เช่น อุบติัเหตุเน่ืองจากการทาํงาน, ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ 

 

 

� วนัิยและมาตรการลงโทษ 
1. เตือนดว้ยวาจา 
2. ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3. พกังานไม่เกิน 7 วนั โดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง 
4. เลิกจา้งโดยไดรั้บค่าชดเชย 
5. เลิกจา้ง โดยไม่ไดรั้บค่าชดเชย กรณีประพฤติ หรือกระทาํการท่ีฝ่าฝืนวนิยัขั้นร้ายแรง 

 �  นโยบายพฒันาพนักงาน 
1. มีการคดัเลือกพนกังานอยา่งถ่ีถว้นเพ่ือใหไ้ดพ้นกังานท่ีมีความเหมาะสมสามารถรับผดิชอบ

และปฏิบติังานไดต้รงกบัลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดดี้ 
2. มีการอบรมพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหพ้นกังานมีทกัษะในการปฎิบติังานเพ่ิมข้ึน 
3. มีการประเมินผลงานของพนกังานอยา่งเป็นระบบและเปิดเผย 
4. มีการพิจารณาเล่ือนขั้นตามความเหมาะสมโดยจะพิจารณาจากพนกังานภายในองคก์รก่อน 
5. มีการพิจารณาผลตอบแทนตามผลงานอยา่งเป็นธรรมและเปิดเผย 
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11.  การควบคุม และการตรวจสอบภายใน 

 บริษทัฯใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอยา่งยิง่ โดยมุ่งเนน้ใหมี้ระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพยีงพอ และเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ  เพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบับริษทัฯ 
โดยครอบคลุมทั้งดา้น      การเงิน การตรวจสอบดูแลทรัพยสิ์น การบริหารจดัการ การบริหารความเส่ียง 
และการกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน รวมทั้งไดจ้ดัวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบปฏิบติังาน และได้
ทาํการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 บริษทัฯตระหนกัถึงความสาํคญัของการตรวจสอบภายในท่ีดี จึงจดัใหมี้ฝ่ายตรวจสอบภายในทาํ
หนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังาน และประเมินการควบคุมภายใน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ  ทั้งน้ีการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ยงัไดย้ดึถือปฏิบติัตาม
กฏบตัร ซ่ึงมีความ สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยสามารถสรุป
สาระสาํคญัของระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ไดด้งัน้ี 

  คณะกรรมการตรวจสอบไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการตรวจสอบภายใน    จึงได ้มอบหมาย
ใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน  กาํหนดวิสัยทศัน์ระยะปานกลาง พนัธกิจ  กลยทุธ์ นโยบายและแผนงานประจาํปี 
โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันาระบบงานและพฒันาผูต้รวจสอบ ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซ่ึงไดผ้ล
เป็นท่ีน่าพอใจ  

ในปี 2553 บริษทัฯไดมี้การปรับปรุงและพฒันามาตรฐานการตรวจสอบใหท้นัสมยั  เพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่มาตรฐานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบมีการพฒันาเทียบเท่าสากล โดยมีการพฒันาระบบประเมินการ
บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งปรับปรุงคู่มือการตรวจสอบภายใน และมีการ
กาํหนดแนวทางพฒันาทกัษะ    เพิม่พนูความรู้ใหก้บัผูต้รวจสอบภายใน  โดยจดัใหมี้การฝึกอบรมในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้ง และจาํเป็นสาํหรับใชใ้นการตรวจสอบ  ซ่ึงเป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้ และในปี 2554  มีแผนท่ี
จะนาํโปรแกรม  ACL (Audit Command  Language) มาช่วยสาํหรับวิเคราะห์ขอ้มูล และเร่ืองท่ีจะตรวจสอบ 
เพ่ือสนบัสนุนการตรวจสอบใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  นอกจากน้ีบริษทัฯไดต้ระหนกัถึงการป้องกนัการ
ทุจริต จึงจดัใหมี้การประเมินและกาํหนดแนวทางร่วมกบัหน่วยงาน เพ่ือป้องกนัการทุจริตอยา่งมี
ประสิทธิภาพดว้ย 

 การสอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบงานคอมพิวเตอร์ พบวา่มีความเพียงพอเหมาะสม
ในการควบคุมการปฏิบติังาน และการทุจริต โดยในปีน้ีไม่พบการทุจริตแต่อยา่งไร  และการสอบทานการ
ประเมินการบริหารความเส่ียง ปัจจยัความเส่ียงสาํคญั ๆ ท่ีมีโอกาสเกิดสูง และผลกระทบสูง  ไดมี้การ
จดัการกบัความเส่ียงอยา่งเพียงพอ  รวมทั้งมีการติดตามผล อยา่งต่อเน่ืองและกาํหนดสญัญาณเตือนภยัไว้
อยา่งเหมาะสม    
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 บริษทัฯไดน้าํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กาํหนดจรรยาบรรณ และระบบ Whistle Blower มา
ใชอ้ยา่งต่อเน่ือง  โดยกาํหนดใหพ้นกังานทุกคนไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และ
จรรยาบรรณท่ีกาํหนดไว ้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน ์ ตลอดจนเร่ืองอนัจะทาํให้
บริษทัเสียหายตามช่องทางท่ีกาํหนดไว ้       ซ่ึงผลการนาํมาใชเ้ป็นท่ีน่าพอใจมาก  ทาํใหก้ารปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิง่ข้ึน 

ในการประเมินการบริหารความเส่ียง บริษทัฯไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงได้
กาํหนดคู่มือเพือ่ใชใ้นการประเมินและบริหารความเส่ียง มีการสอบทานความเส่ียงเป็นรายไตรมาสเพือ่จะ
ไดจ้ดัการกบัความเส่ียงใหเ้หมาะสม ทนัเวลา โดยการกาํหนดกลยทุธ์ในการปรับปรุง แกไ้ขปัญหาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง 
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12. รายการระหว่างกนั 

 ในปี 2553 ไม่ปรากฏวา่มีการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามโครงสร้างท่ีใชใ้นการสอบทานรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัท่ีบริษทัฯไดจ้ดัทาํข้ึนตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ต่อยา่งใดทั้งส้ิน 
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13.  ฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงาน  

 13.1  งบการเงนิ : สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 3 ปี ทีผ่่านมา 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 
2552    งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับ
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะ   
กิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนของบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้   เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้
ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลวา่ งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริง  อนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบ
รายการ ทั้งท่ีเป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการ
บญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึน 
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือวา่
การตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ผลการ
ดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 รายช่ือผู้สอบบัญชีย้อนหลงั 3 ปี  

ปี รายช่ือ บริษัท 

2553 นายณรงค์  พนัตาวงษ์ บริษัท สํานักงาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั 
2552 นายณรงค ์ พนัตาวงษ ์ บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
2551 นายณรงค ์ พนัตาวงษ ์ บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
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ตารางสรุปงบการเงนิเปรียบเทยีบ  3  ปี 

งบดุล 2553 2552 2551 

ณ วันที ่31 ธันวาคม บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

        สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,136,520 0.04% 26,257,968 0.98% 18,797,041 0.80% 

  สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 2,134,272,764 77.37% 1,864,384,791 69.39% 1,811,294,218 77.24% 

  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 16,324,768 0.59% 11,141,374 0.41% 15,262,009 0.65% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

2,151,734,052 78.00% 1,901,784,133 70.79% 1,845,353,268 78.69% 

  ท่ีดินรอการพฒันา 184,057,499 6.67% 436,585,515 16.25% 166,930,625 7.12% 

  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 88,946,658 3.22% 32,332,083 1.20% 12,249,455 0.52% 

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 298,849,754 10.83% 289,508,805 10.78% 295,126,050 12.58% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น       

     เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ํ้าประกนั - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 32,734,257 1.19% 24,645,425 0.92% 23,902,605 1.02% 

    เงินมดัจาํ 2,307,236 0.08% 1,792,650 0.07% 1,583,419 0.07% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 606,895,357 22.00% 784,864,478 29.21% 499,792,154 21.31% 

รวมสินทรัพย์ 2,758,629,406 100.00% 2,686,648,611 100.00% 2,345,145,422 100.00% 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีสิ้นหมุนเวยีน       

  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 134,330,434 4.87% 150,000,000 5.58% 162,027,700 6.91% 

  เจา้หน้ีการคา้ 29,740,348 1.08% 20,975,221 0.78% 13,918,627 0.59% 

  เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน 13,009,500 0.47% 185,149,675 6.89% - 0.00% 

  เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 154,340,690 5.59% 66,443,340 2.47% 220,274,820 9.39% 

  หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระในภายในหน่ึง

ปี 
- 0.00% - 0.00% - 0.00% 

  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  95,545,186 3.46% 103,765,123 3.86% 117,113,453 4.99% 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 

426,966,158 15.48% 526,333,359 19.59% 513,334,600 21.89% 

  เงินกูย้มืระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึง

ปี 
445,609,649 16.15% 329,267,210 12.26% 94,798,914 4.04% 

  ประมาณการหน้ีสิน 57,725,737 2.09% 47,285,641 1.76% 34,653,555 1.48% 

  หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 

17,318,250 

520,653,636 

0.63% 

18.87% 

16,958,188 

393,511,039 

0.63% 

14.65% 

10,763,255 

140,215,724 

0.46% 

5.98% 

รวมหนีสิ้น 947,619,794 34.35% 919,844,398 34.24% 653,550,324 27.87% 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       

ทุนจดทะเบียน       

หุ้นสามัญ 530 ล้านหุ้น หุ้นละ 1 บาท       

  ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 450,000,000 16.31% 450,000,000 16.75% 450,000,000 19.19% 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 468,966,000 17.00% 468,966,000 17.46% 468,966,000 20.00% 

กาํไรสะสม       

  จดัสรรแลว้-สาํรองตามกฎหมาย 53,000,000 1.92% 53,000,000 1.97% 53,000,000 2.26% 
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  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 839,043,612 30.42% 794,838,213 29.58% 719,629,098 30.69% 

       

       

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,811,009,612 65.65% 1,766,804,213 65.76% 1,691,595,098 72.13% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,758,629,406 100% 2,686,648,611 100% 2,345,145,422 100.00% 
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งบกาํไรขาดทุน 2553 2552 2551 

ส้ินสุดเพยีง วนัที ่31 ธันวาคม  บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

รายได้ 
รายไดจ้ากการขายบา้นและท่ีดิน 

 
719,334,132    89.46% 

 
815,305,524 

   
92.03% 

 
603,140,752 90.71% 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 38,273,074 4.76% 30,877,497 3.48% 29,135,922 4.38% 

รายไดอ่ื้น  46,462,265 5.78%  39,770,197 4.49%  32,647,842 4.91% 

รวมรายได้  804,069,471 100%  885,953,218 100%  664,924,516 100% 

ค่าใช้จ่าย    

ตน้ทุนจากการขายบา้นและท่ีดิน  480,418,195 59.75%  551,679,798 62.27%  389,244,017 58.54% 

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า  4,141,293 0.52%  5,981,884 0.68%  6,001,922 0.90% 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 84,333,317 10.49% 61,861,583 6.98% 58,013,116 8.72% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 83,009,032 10.32% 88,993,780 10.04% 69,543,986 10.46% 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 9,218,910 1.15% 8,596,732 0.97% 7,585,795 1.14% 

รวมค่าใช้จ่าย  661,120,747 100%  717,113,777 100%  530,388,836 100% 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งผลขาดทุนจาก
เงนิ     ลงทุนในบริษทัร่วม  
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงิน
ได้นิติบุคคล 142,948,724 17.78% 168,839,441 19.06% 134,535,680 20.23% 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม (4,267,925) 0.54% (4,784,872) 0.54% (5,692,949) 0.85% 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ        
และภาษเีงนิได้นิติบุคคล 138,680,799 17.25% 164,054,569 18.51% 128,842,731 19.38% 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (23,095,093) 2.87% (19,064,294) 2.15% (29,539,798) 4.44% 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล 115,585,706 14.38% 144,990,275 16.37% 99,302,933 14.93% 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (26,381,447) 3.28% (38,281,258) 4.32% (29,075,294) 4.37% 
กาํไรสุทธิสําหรับปี 
กาํไรต่อหุ้น  
 

89,204,259 
0.20 

 
 

11.09% 106,709,017 
0.24 

 
 

12.04% 70,227,639 
0.16 

 
 

10.56% 
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บกระแสเงนิสด 
ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2553 2552 2551 

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน    
กาํไรสุทธิก่อนภาษี 115,585,706 144,990,275 99,302,933 
รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน    
      ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  488,327 346,952 1,318,003 
      ค่าเส่ือมราคา 10,400,544 13,502,261 13,912,572 
      กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (261,860) (1,112,149) (4,357) 
     ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ 33,565 5,428,452 34,914 
     รายไดจ้ากค่าตอบแทนสิทธิการเช่าท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (9,949,457) (3,956,827) (3,941,441) 
     รายไดจ้ากการรับรู้กาํไรจากการขายเงินลงทุนตั้งพกั - - - 
     สาํรองจากการประมาณหน้ีสิน 10,440,096 12,160,707 - 
     โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน - - - 
     ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,267,925 4,784,872 5,692,949 
     ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 19,965,762 17,429,523 27,437,371 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์              
ดาํเนินงานลดลง 

150,970,608 193,574,066 143,752,944 

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้)      
     สินคา้คงเหลือและท่ีดินรอพฒันา (182,012,181) (130,531,345) (160,644,400) 
     รายไดค้า้งรับ (2,778,946) (459,801) (4,047,328) 
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - อ่ืนๆ 2,892,775 4,233,484 (3,070,812) 
    เงินมดัจาํ (514,586) (209,231) - 
หนีสิ้นดําเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)    
     เจา้หน้ีการคา้ 8,765,127 7,056,594 1,730,027 
     เงินประกนัการก่อสร้าง 5,017,876 3,055,708 536,570 
     เงินมดัจาํรับ (4,206,966) (27,571,185) 29,078,821 
     รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,292,376 2,509,214 2,441,343 
     ประมาณการหน้ีสิน - 471,379 (3,984,738) 
     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  3,273,598 3,885,927 (2,690,955) 
     หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  (10,309,519) (10,151,760) (54,649,027) 
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    
     จ่ายดอกเบ้ีย (27,565,281) (29,055,015) (28,198,668) 
     จ่ายภาษีเงินได ้ (47,955,482) (33,728,545) (26,459,350) 
เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (88,297,113) 3,383,010 (51,547,595) 
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งบกระแสเงินสด(ต่อ) 
ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2553 2552 2551 

กระแสเงนิสดจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน    
     เงินฝากท่ีมีภาระคํ้าประกนั -  -           326,891 
     เงินลงทุนในบริษทัร่วม (60,882,500) (24,867,500)                    - 
     เงินสดรับจากลูกหน้ีค่าขายเงินลงทุน - - - 
     เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (20,521,581) (9,275,946) (15,659,731) 
     เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 1,008,383 1,112,149 4,357 
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (80,395,698) (33,031,297) (15,328,483) 
กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน    
     กูย้มื(ชาํระคืน)เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  (15,669,566) (12,027,700) 82,027,700 
     เงินปันผลจ่าย (44,998,860) (31,499,902) (26,999,916) 
     ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (204,239,789) (80,636,816) (3,014,494) 
     ชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - - (748,516) 
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 143,571,363 37,109,214 57,293,762 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด(เพิม่ขึน้) ลดลงสุทธิ (25,121,448) (7,460,927) (9,582,316) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 26,257,968 18,797,041 28,379,357 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 1,136,520 26,257,968 18,797,041 
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อตัราส่วนการเงนิ  (Ratio Analysis)  2553 2552 2551 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity Ratio) 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.04 3.61 4.09 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.00 0.05 0.04 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 18.95 31.62 29.82 

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 19.26 11.54 12.24 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร   (Profitability Ratio)    

อตัรากาํไรขั้นตน้   32.21% 32.33% 35.46% 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน   17.25% 18.52% 19.38% 

อตัรากาํไรสุทธิ   11.09% 12.04% 10.56% 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้   4.93% 6.04% 4.15% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดําเนินงาน   (Efficiency Ratio)    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 3.23% 3.97% 2.99% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร 18.47% 14.70% 12.56% 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.29 0.33 0.28 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial Policy Ratio)    

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.52 0.52 0.39 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 5.26 8.61 4.36 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม  34.35% 34.24% 27.87% 

อตัราส่วนกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้(บาท) 0.20 0.24 0.16 
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คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน   

 ผลการดาํเนินงานในปี 2553  เปรียบเทียบกบัปี 2552  มียอดขายบา้นและท่ีดินมีอตัราลดลงร้อยละ 
11.77 ส่วนยอดรายไดร้วม มีอตัราลดลงร้อยละ 9.24  สาเหตุท่ีลดลงส่วนใหญ่เป็นเพราะยอดขายบา้นและ
ยอดรับรู้รายไดมี้อตัรา  ลดลง รายไดจ้ากการขายบา้นและท่ีดินจะเป็นประมาณร้อยละ 89.46  ของรายได้
รวม กาํไรสุทธิในปี 2553  ของบริษทัฯ เท่ากบั 89.20  ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 16.41  สามารถแยก
วิเคราะห์รายละเอียดในเร่ืองต่างๆ ไดด้งัน้ี 

 ผลการดําเนินงานของบริษทัในปี 2553 

รายได้ 

 ในปี 2553  บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายบา้นและท่ีดิน จาํนวน 719.33  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
89.46  ของ    รายไดร้วม ซ่ึงมีจาํนวน 804.07  ลา้นบาท  ลดลงจากปี 2552  ซ่ึงมีรายไดจ้ากการขายบา้นและ
ท่ีดิน จาํนวน 815.31 ลา้นบาท และรายไดด้งักล่าว  คิดเป็นร้อยละ 92.03  ของรายไดร้วม  ซ่ึงมีจาํนวน 
885.95  ลา้นบาท   

ค่าใช้จ่าย   

 บริษทัฯมีตน้ทุนจากการขายบา้นและท่ีดินในปี 2553  จาํนวน 480.42  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
66.79  ของ      รายไดจ้ากการขายบา้นและท่ีดิน เทียบกบัปี 2552  ซ่ึงมีตน้ทุนจากการขายบา้นและท่ีดิน
จาํนวน 551.68  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 67.67  ของรายไดจ้ากการขายบา้นและท่ีดิน  มีอตัราลดลงร้อยละ 
0.88  ตน้ทุนค่าเช่า  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ปี 2553  มีจาํนวน 180.70  ลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.47  ของรายไดร้วม  เทียบกบัปี 2552  ซ่ึงมีจาํนวน 165.43  ลา้นบาท หรือร้อยละ 
18.67 ของ รายไดร้วม    ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารมีอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.23   มีส่วนแบ่งขาดทุนจาก
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4.27  ลดลงจากปี 2552 จาํนวน 0.51 ลา้นบาท และมีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 26.38 
ลา้นบาท   
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กาํไรสุทธิ 

 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิในปี 2553 จาํนวน 89.20  ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 11.09 ของ
รายไดร้วม กาํไรต่อหุน้ 0.20 บาท  เทียบกบัปี 2552   ซ่ึงมีกาํไรสุทธิ 106.71 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัรากาํไร
สุทธิร้อยละ 12.04 ของรายไดร้วม กาํไรต่อหุน้ 0.24  กาํไรสุทธิท่ีลดลงเป็นผลมาจากการรับรู้รายไดจ้ากขาย
บา้นและท่ีดินลดลง  ประกอบกบัมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน 

(ข) ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน จาํนวน 2,758.63  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 
2552  จาํนวน 71.98  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.68  แบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน 2,151.73  ลา้นบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 78.0  ของสินทรัพยร์วม  เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจาํนวน 606.90  ลา้นบาท หรือร้อย
ละ 22.0 ของสินทรัพยร์วม  

หนีสิ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีหน้ีสินรวม 947.62  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2552  จาํนวน 
27.78  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.02  แบ่งออกเป็นหน้ีสินหมุนเวียนจาํนวน 426.97  ลา้นบาท เป็น
หน้ีสินระยะยาวและหน้ีสินอ่ืนๆ  จาํนวน 520.65  ลา้นบาท  สาเหตุหลกัจากเงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี  เพ่ิมข้ึน จาํนวน 116.34 ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  บริษทัฯมีส่วนของผูถื้อหุน้ จาํนวน 1,811  ลา้นบาท เทียบกบั ปี 2552  
ซ่ึงมีส่วนของผูถื้อหุน้ จาํนวน 1,766.80  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 44.20  ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 2.50 

กระแสเงนิสด 

 บริษทัฯมีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 88.30  ลา้นบาท ส่วนกิจกรรมลงทุน 
บริษทัฯใชไ้ปจาํนวน 80.40  ลา้นบาท  

 ส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินรับมาจาํนวน 143.57  ลา้นบาท รวมแลว้ยอดเงินสด
เพ่ิมข้ึน 25.12 ลา้นบาท  ทาํใหเ้งินสดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 จาํนวน 26.26 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเป็น 
1.14  ลา้นบาท  ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 

ปี 2553 บริษทัฯมีมูลค่าตามบญัชีเท่ากบั 4.02  เทียบกบั ปี 2552 เท่ากบั 3.93  
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วเิคราะห์อตัราส่วนการเงนิทีสํ่าคญั 

1. การวิเคราะห์อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน 

 ปี 2553 บริษทัฯมีอตัราส่วนสภาพคล่อง จาํนวน 5.04  เท่า  เทียบกบั ปี 2552 จาํนวน 3.61 เท่า  ทั้งน้ี
เพราะมีส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี เพิม่ข้ึน  เป็นผลใหมี้หน้ีสินระยะสั้นลดลง 
ทาํใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องสูงข้ึน  

2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 ปี 2553 บริษทัฯมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ร้อยละ 3.23  เทียบกบั ปี 2552  มีอตัราร้อยละ 
3.97 ลดลงเลก็นอ้ย มีอตัราการหมุนของสินทรัพยจ์าํนวน  0.29 เทียบกบั ปี 2552  จาํนวน 0.33  ส่วนอตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร จาํนวน 18.47  เทียบกบั ปี 2552  จาํนวน 14.7  

3. การวิเคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร 

 ปี 2553 บริษทัฯมีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 32.21 เทียบกบั ปี 2552 มีอตัราร้อยละ 32.33 ลดลง
เลก็นอ้ย และมีอตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงานร้อยละ 17.25 เทียบกบัปี 2552 มีอตัราร้อยละ 18.52 และมี
อตัรากาํไรสุทธิเท่ากบั 11.09 เทียบกบัปี 2552 เท่ากบั 12.04 และมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้เท่ากบั 
4.93 เทียบกบัปี 2552 เท่ากบั 6.04 โดยรวมแลว้บริษทัฯมีความสามารถในการทาํกาํไรลดลงจากปี 2552 ซ่ึง
เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ทาํใหบ้ริษทัฯมียอดรับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นและท่ีดินลดลง และ
ปัญหาความไม่สงบทางการเมือง ส่งผลใหผ้ลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ลดลงดว้ย 

4. การวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

 ปี 2553 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่ากบั 0.52 ซ่ึงเท่ากบัปี 2552   ทั้งน้ีเพราะ
การเพ่ิมข้ึนของเงินกูก้บัส่วนผูถื้อหุน้ เพิ่มในอตัราท่ีเท่ากนั ซ่ึงอตัราส่วนดงักล่าวถือวา่อยูใ่นระดบัค่อนขา้ง
ตํ่า จึงทาํใหส้ถานะการเงินของบริษทัฯมีความมัน่คงดี   มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมร้อยละ 34.35 
เทียบกบั ปี 2552 มีอตัราร้อยละ 34.24   เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย   อตัราส่วนกาํไรต่อหุน้เท่ากบั  0.20  เทียบกบั ปี 
2552  เท่ากบั  0.24  ลดลงเลก็นอ้ย และ มีอตัราส่วนการจ่ายปันผลร้อยละ  50.45  เทียบกบั ปี 2552  เท่ากบั  
42.17  ซ่ึงบริษทัฯมีนโยบายในการจ่ายปันผลอตัรา ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ   

 



 
แบบ 56-1 ปี  2553                                                                                          
  

หนา้ 1/1 

14. ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

  14.1  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให ้ 

 ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมาเป็นจาํนวนเงินรวม  680,000. -บาท 
 สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและ 

 สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม........-.........บาท 
  ค่าบริการอืน่  

บริษทัจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ไดแ้ก่ ................................-.................................. ใหแ้ก่ 
 ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม .........-..........บาท และจะตอ้ง

จ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงิน
รวม.......-.....บาท 

  สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและ
สาํนกังานบญัชีดงักล่าว ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม...........-............บาท และจะตอ้ง
จ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงิน
รวม........-.......บาท 
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ส่วนที ่3   การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
“บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั 

บริษทัขอรับรองวา่ขอ้มูลดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิหรือไม่ขาดขอ้มูลท่ี
ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่ง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ี
เป็นสาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติั
ตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าวและบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณวนัท่ี  17  กมุภาพนัธ์ 2554  ต่อ
ผูส้อบบญัชีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลง
ท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงาน
ทางการเงินของบริษทั 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความ
ถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมายให ้ นางประภาศรี  ลาภเวที เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้
ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ  นางประภาศรี ลาภเวที  กาํกบัไว ้  บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ี
ขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ดงักล่าวขา้งตน้ 
 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมอืช่ือ 
1. นายสมศกัด์ิ   เขมะรังษี กรรมการบริหาร ____________________________ 
    

2. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการ ____________________________ 
    

3. ผู้รับมอบอาํนาจ 
นางประภาศรี  ลาภเวที 

ผูจ้ดัการฝ่ายงบประมาณ 
และแผนงาน 

 
____________________________ 

 



รายละเอียด คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน เอกสารแนบ 1

ชือ่-สกุล อายุ        จาํนวนหุ้นที่ถือ สัดสว่น ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ตาํแหนง่ ########## ########## การถือหุ้น ระหวา่งกรรมการ และประวตัิการอบรม

พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช 76 5,077,500  5,077,500  1.128% มีความสัมพนัธ์เป็นบิดาของ Barrister-at-law, Gray's Inn, London, UK. 2512 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทรัพยส์ินสว่นพระองค์ 

ประธานกรรมการ นายกติติพล ปราโมช ณ อยุธยา Director Accreditation Program (DAP) 2516 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทัโรงแรมราชดาํริ จาํกดั (มหาชน)

2521 - 2553 ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟูจิซีร็อกซ์ จาํกดั

2527 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)

นายพงส์  สารสิน 83 2,110,000 2,110,000 0.469% มีความสัมพนัธ์เป็นลุงของ ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกติติมศกัดิ์ 2543 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยนํ้ าทิพย ์จาํกดั

กรรมการ  พลตาํรวจตรี  ชนิภัทร  สารสิน สาขาบริหารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2533 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) 

2534 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ผลิตอุปกรณ์กอ่สร้าง จาํกดั

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกดั

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 83 - - - ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกติติมศกัดิ์ 2535 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 2535 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั วิชยัยุทธ จาํกดั

Director Accreditation Program (DAP) 2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ผาแดงอินดสัตรี จาํกดั (มหาชน)

Improving The Quality of Financial Report

The Characteristics of Effective Directors

Role of The Compensation Committee

ดร.อภิชัย  จันทรเสน 62 150,000 150,000 0.033% เนติบณัฑิตไทย รุน่ที่ 23 2534 - ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ, สํานักงานจดัการทรัพยส์ิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน นิติศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัปารีส (ซอร์บอน) 2538 - ปัจจุบนั ที่ปรึกษากฎหมาย  มูลนิธิชยัพฒันา

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

Finance for Non - finance Director (FND) 2543 - ปัจจุบนั กรรมการ และที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)

Role of the Compensation Committee (RCC) 2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามกลการ จาํกดั

Audit Committee Program (ACP)

Developing Corporate Governance Policy  (DCGP)

พลตํารวจตรี ชินภัทร  สารสิน 47 20,000 20,000 0.004% มีความสัมพนัธ์เป็นหลานของ ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 16 ธ.ค.45-มิ.ย.48 ผกก.4 บก. ปส.1 บช. ปส.

กรรมการ /  กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน นายพงส์  สารสิน Director Accreditation Program (DAP) 30 มิ.ย.48-31 ต.ค.48ผกก.2 บก. ปส.2 บช. ปส.

1 พ.ย.48-ก.ย.52 รอง ผบก. ปส.2 บช.ปส.

พ.ย.52 - ปัจจุบนั  ผบก.ปส.3 บช. ปส.

นายอนุทพิย์  ไกรฤกษ์ 61 166,000     166,000     0.037%   B.A.(Fine and Applied Art) 2535 - 2544 ผูจ้ดัการสว่นบริการตลาด ฝ่ายผูแ้ทนจาํหนา่ย บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)

กรรมการอิสระ /  กรรมการทรัพยากรบุคคล และกาํหนดผลตอบแทน Northeastern University, U.S.A 2544 - 2548 ผูจ้ดัการลูกค้าสัมพนัธ์ ฝ่ายประสานงานและการตลาด บริษทั ซิเมนตไ์ทยการตลาด จาํกดั

Director Accreditation Program (DAP) 2549 - 2552 กรรมการ บริษทั ดรากอ้น วนั จาํกดั (มหาชน)

Directors Certification Program  (DCP) 2535 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ผลิตอุปกรณ์กอ่สร้าง จาํกดั

2552 - ปัจจุบนั กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ บริษทั A.Host จาํกดั

นายสิทธิชัย  จันทราวดี 60 - - - ปริญญาโทบญัช ี(ตน้ทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2538 - 2543 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชกีลาง บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)

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

Director Accreditation Program (DAP) 2543 - 2553 ผูอ้าํนวยการสํานักงานตรวจสอบ บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (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)
ISO 26000 (Social Responsibility)

นายกว ี อังศวานนท์ 75 440,000 440,000 0.098% บญัชบีณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2537 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั เงินทุนสินอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ /  ประธานกรรมการบริหาร Directors Certification Program (DCP) 2539 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั

Audit Committee Program (ACP) 2541 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทรัพยส์ินสว่นพระองค์ 

 Role of The Chairman Programp (RCP) 2543 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

Finance for Non - finance Director (FND) 2543 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั สุวรรณชาด จาํกดั

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

Financial Statement for Directors (FSD) 2547 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั เงินทุนสินอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)

14 พ.ค.2552-ปัจจุบนัประธานกรรม สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษทั เงินทุนสินอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)

      ประวตัิการทาํงาน



ชือ่-สกุล อายุ        จาํนวนหุ้นที่ถือ สัดสว่น ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ตาํแหนง่ ########## ########## การถือหุ้น ระหวา่งกรรมการ และประวตัิการอบรม
      ประวตัิการทาํงาน

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ศรีพฒัน์ จาํกดั

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ศรีปวิธ จาํกดั

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ธนาคมและการพฒันา จาํกดั

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ศรีธรณี จาํกดั

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บา้นบึงเวชกจิ จาํกดั

นายสมศักดิ์  เขมะรังษี 68 630,000 630,000 0.140% ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2535 - ปัจจุบนั ผูช้ว่ยผูจ้ดัการทรัพยส์ินสว่นพระองค์

กรรมการ /  กรรมการบริหาร /ที่ปรึกษาฝ่ายจดัการ Director Certification Program (DCP) 2544 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ศรีพฒัน์ จาํกดั

2547 - ปัจจุบนั ที่ปรึกษาฝ่ายจดัการ บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)

2549-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั 

นายพิพิธ พิชัยศรทตั 49 100,000     100,000     0.022% พฒันาบริหารศาสตร์ มหาบณัทิต 2539 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั

กรรมการ / กรรมการบริหาร สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2543 - ปัจจุบนั ผูช้ว่ยผูจ้ดัการทรัพยส์ินสว่นพระองค์

รัฐศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2543 - ปัจจุบนั รองผูอ้าํนวยการ โครงการพฒันาสว่นพระองค์

Directors Certification Program (DCP) 2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สุวรรณชาด จาํกดั

Audit Committee Program (ACP) 2544 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการนโยบายและกลยุทธ/์

/กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษทั ไทยประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

ปัจจุบนั กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)

ปัจจุบนั กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน)

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั รวมทนุไทย จาํกดั

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั 

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 39 610,000 610,000 0.136% มีความสัมพนัธ์เป็นบุตรของ ปริญญาโท สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกจิศศินทร์ 2543 - 2553 กรรมการ บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช ัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

กรรมการ /  กรรมการบริหาร /  กรรมการผูจ้ดัการ พลเรือเอก ม.ล.อศันี ปราโมช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2543 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ธนาคมและการพฒันา จาํกดั

Directors Certification Program (DCP ) 2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.SFG

Directors Accreditation Program (DAP ) 2548 - ปัจจุบนั อุปนายก และเลขาธิการ สมาคมอสังหาริมทรัพยไ์ทย

Audit Committee Program (ACP) 2551 - ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบริหาร  บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั

2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ

2552 - ปัจจุบนั นายกสมาคมอสังหาริมทรัพยไ์ทย

รายละเอียดฝ่ายจัดการ
ชือ่-สกุล อายุ สัดสว่น ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ตาํแหนง่ ########## ########## การถือหุ้น ระหวา่งผูบ้ริหาร และประวตัิการอบรม

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 39 610,000     610,000     0.140% ดูรายละเอียดในหัวขอ้รายละเอียดคณะกรรมการบริษทัฯ

กรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวสมศรี  กมลาพันธุ์ 46          -          -           - บญัชบีณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 2533-2548 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงิน บริษทั อิตลัไทยวิศวกรรม จาํกดั (มหาชน)

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงิน 2549-2550 ผูจ้ดัการแผนกบญัช ีบริษทั ริเวอร์เอนจิเนียริ่ง จาํกดั

1 มิ.ย 50.-31 ธ.ค.50ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงิน บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)

2 ม.ค.51 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงิน  บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)

นางประภาศรี  ลาภเวที 58 147,000 147,000 0.033% บญัชบีณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2537 - ปัจจุบนั ◌ฺผูจ้ดัการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน   บริษทั สัมมากร จาํกดั  (มหาชน)

◌ฺผูจ้ดัการฝ่ายงบประมาณและแผนงานน

นางไข่มุก  พราหมณีย์ 57 100,000 100,000 0.022% ศิลปศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2537 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด   บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)

ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธีรฉัตร  ธนะโรจน์วบิูล 48          -          -           - ปริญญาตรี (วศบ.โยธา) พ.ค.46-ก.ค.49  ผูจ้ดัการฝ่ายกอ่สร้าง (ภัสสร) บริษทั พฤกษาเรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)

 ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารโครงการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารโครงการ บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)

นางสาวศิริวรรณ สุขไพเราะ 42 70,000 70,000 0.016% ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ก.ค.47 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัรังสิต

นายอมรชัย  อมรเจียรศักดิ์ 42          -          -           - วิทยาศาสตร์บณัฑิต 17 เม.ย.50 - ปัจจุบนัผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาระบบงาน บริษทั  สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 

ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาระบบงาน  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก.ค. 48 - ก.ค. 49 ผูจ้ดัการสว่นตรวจรับระบบงาน บริษทั เงินทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)

วิทยาลยัครูสวนสุนันทา ก.ย.37 - มิ.ย. 48 พนักงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์อาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ  ธ.ทหารไทย จาํกดั (มหาชน)

นางยุวดี  นุชถาวร 58 145,000 145,000 0.032% บริหารธุรกจิบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 2537 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทัว่ไป และเลขานุการบริษทั บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทัว่ไป /เลขานุการบริษทั Company Secretary Program of  IOD

  จาํนวนหุ้นที่ถือ
      ประวตัิการทาํงาน



รายละเอียด คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน เอกสารแนบ 1

ชือ่-สกุล อายุ        จาํนวนหุ้นที่ถือ สัดสว่น ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ตาํแหนง่ ########## ########## การถือหุ้น ระหวา่งกรรมการ และประวตัิการอบรม

พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช 76 5,077,500  5,077,500  1.128% มีความสัมพนัธ์เป็นบิดาของ Barrister-at-law, Gray's Inn, London, UK. 2512 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทรัพยส์ินสว่นพระองค์ 

ประธานกรรมการ นายกติติพล ปราโมช ณ อยุธยา Director Accreditation Program (DAP) 2516 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทัโรงแรมราชดาํริ จาํกดั (มหาชน)

2521 - 2553 ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟูจิซีร็อกซ์ จาํกดั

2527 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)

นายพงส์  สารสิน 83 2,110,000 2,110,000 0.469% มีความสัมพนัธ์เป็นลุงของ ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกติติมศกัดิ์ 2543 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยนํ้ าทิพย ์จาํกดั

กรรมการ  พลตาํรวจตรี  ชนิภัทร  สารสิน สาขาบริหารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2533 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) 

2534 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ผลิตอุปกรณ์กอ่สร้าง จาํกดั

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกดั

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 83 - - - ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกติติมศกัดิ์ 2535 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 2535 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั วิชยัยุทธ จาํกดั

Director Accreditation Program (DAP) 2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ผาแดงอินดสัตรี จาํกดั (มหาชน)

Improving The Quality of Financial Report

The Characteristics of Effective Directors

Role of The Compensation Committee

ดร.อภิชัย  จันทรเสน 62 150,000 150,000 0.033% เนติบณัฑิตไทย รุน่ที่ 23 2534 - ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ, สํานักงานจดัการทรัพยส์ิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน นิติศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัปารีส (ซอร์บอน) 2538 - ปัจจุบนั ที่ปรึกษากฎหมาย  มูลนิธิชยัพฒันา

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

Finance for Non - finance Director (FND) 2543 - ปัจจุบนั กรรมการ และที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)

Role of the Compensation Committee (RCC) 2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามกลการ จาํกดั

Audit Committee Program (ACP)

Developing Corporate Governance Policy  (DCGP)

พลตํารวจตรี ชินภัทร  สารสิน 47 20,000 20,000 0.004% มีความสัมพนัธ์เป็นหลานของ ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 16 ธ.ค.45-มิ.ย.48 ผกก.4 บก. ปส.1 บช. ปส.

กรรมการ /  กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดผลตอบแทน นายพงส์  สารสิน Director Accreditation Program (DAP) 30 มิ.ย.48-31 ต.ค.48ผกก.2 บก. ปส.2 บช. ปส.

1 พ.ย.48-ก.ย.52 รอง ผบก. ปส.2 บช.ปส.

พ.ย.52 - ปัจจุบนั  ผบก.ปส.3 บช. ปส.

นายอนุทพิย์  ไกรฤกษ์ 61 166,000     166,000     0.037%   B.A.(Fine and Applied Art) 2535 - 2544 ผูจ้ดัการสว่นบริการตลาด ฝ่ายผูแ้ทนจาํหนา่ย บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)

กรรมการอิสระ /  กรรมการทรัพยากรบุคคล และกาํหนดผลตอบแทน Northeastern University, U.S.A 2544 - 2548 ผูจ้ดัการลูกค้าสัมพนัธ์ ฝ่ายประสานงานและการตลาด บริษทั ซิเมนตไ์ทยการตลาด จาํกดั

Director Accreditation Program (DAP) 2549 - 2552 กรรมการ บริษทั ดรากอ้น วนั จาํกดั (มหาชน)

Directors Certification Program  (DCP) 2535 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ผลิตอุปกรณ์กอ่สร้าง จาํกดั

2552 - ปัจจุบนั กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ บริษทั A.Host จาํกดั

นายสิทธิชัย  จันทราวดี 60 - - - ปริญญาโทบญัช ี(ตน้ทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2538 - 2543 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชกีลาง บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)

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

Director Accreditation Program (DAP) 2543 - 2553 ผูอ้าํนวยการสํานักงานตรวจสอบ บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (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)
ISO 26000 (Social Responsibility)

นายกว ี อังศวานนท์ 75 440,000 440,000 0.098% บญัชบีณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2537 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั เงินทุนสินอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ /  ประธานกรรมการบริหาร Directors Certification Program (DCP) 2539 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั

Audit Committee Program (ACP) 2541 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทรัพยส์ินสว่นพระองค์ 

 Role of The Chairman Programp (RCP) 2543 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยประกนัภัย จาํกดั (มหาชน)

Finance for Non - finance Director (FND) 2543 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั สุวรรณชาด จาํกดั

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

Financial Statement for Directors (FSD) 2547 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั เงินทุนสินอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)

14 พ.ค.2552-ปัจจุบนัประธานกรรม สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษทั เงินทุนสินอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)

      ประวตัิการทาํงาน



ชือ่-สกุล อายุ        จาํนวนหุ้นที่ถือ สัดสว่น ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ตาํแหนง่ ########## ########## การถือหุ้น ระหวา่งกรรมการ และประวตัิการอบรม
      ประวตัิการทาํงาน

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ศรีพฒัน์ จาํกดั

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ศรีปวิธ จาํกดั

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ธนาคมและการพฒันา จาํกดั

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ศรีธรณี จาํกดั

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บา้นบึงเวชกจิ จาํกดั

นายสมศักดิ์  เขมะรังษี 68 630,000 630,000 0.140% ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2535 - ปัจจุบนั ผูช้ว่ยผูจ้ดัการทรัพยส์ินสว่นพระองค์

กรรมการ /  กรรมการบริหาร /ที่ปรึกษาฝ่ายจดัการ Director Certification Program (DCP) 2544 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ศรีพฒัน์ จาํกดั

2547 - ปัจจุบนั ที่ปรึกษาฝ่ายจดัการ บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)

2549-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั 

นายพิพิธ พิชัยศรทตั 49 100,000     100,000     0.022% พฒันาบริหารศาสตร์ มหาบณัทิต 2539 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั

กรรมการ / กรรมการบริหาร สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2543 - ปัจจุบนั ผูช้ว่ยผูจ้ดัการทรัพยส์ินสว่นพระองค์

รัฐศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2543 - ปัจจุบนั รองผูอ้าํนวยการ โครงการพฒันาสว่นพระองค์

Directors Certification Program (DCP) 2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สุวรรณชาด จาํกดั

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

/กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษทั ไทยประกนัภัย จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)

ปัจจุบนั กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน)

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั รวมทนุไทย จาํกดั

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั 

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 39 610,000 610,000 0.136% มีความสัมพนัธ์เป็นบุตรของ ปริญญาโท สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกจิศศินทร์ 2543 - 2553 กรรมการ บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช ัน่แนล จาํกดั (มหาชน)

กรรมการ /  กรรมการบริหาร /  กรรมการผูจ้ดัการ พลเรือเอก ม.ล.อศันี ปราโมช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2543 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ธนาคมและการพฒันา จาํกดั

Directors Certification Program (DCP ) 2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.SFG

Directors Accreditation Program (DAP ) 2548 - ปัจจุบนั อุปนายก และเลขาธิการ สมาคมอสังหาริมทรัพยไ์ทย

Audit Committee Program (ACP) 2551 - ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบริหาร  บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั

2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ

2552 - ปัจจุบนั นายกสมาคมอสังหาริมทรัพยไ์ทย

รายละเอียดฝ่ายจัดการ
ชือ่-สกุล อายุ สัดสว่น ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ตาํแหนง่ ########## ########## การถือหุ้น ระหวา่งผูบ้ริหาร และประวตัิการอบรม

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา 39 610,000     610,000     0.140% ดูรายละเอียดในหัวขอ้รายละเอียดคณะกรรมการบริษทัฯ

กรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวสมศรี  กมลาพันธุ์ 46          -          -           - บญัชบีณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 2533-2548 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงิน บริษทั อิตลัไทยวิศวกรรม จาํกดั (มหาชน)

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงิน 2549-2550 ผูจ้ดัการแผนกบญัช ีบริษทั ริเวอร์เอนจิเนียริ่ง จาํกดั

1 มิ.ย 50.-31 ธ.ค.50ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงิน บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)

2 ม.ค.51 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงิน  บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)

นางประภาศรี  ลาภเวที 58 147,000 147,000 0.033% บญัชบีณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2537 - ปัจจุบนั ◌ฺผูจ้ดัการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน   บริษทั สัมมากร จาํกดั  (มหาชน)

◌ฺผูจ้ดัการฝ่ายงบประมาณและแผนงานน

นางไข่มุก  พราหมณีย์ 57 100,000 100,000 0.022% ศิลปศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2537 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด   บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)

ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธีรฉัตร  ธนะโรจน์วบิูล 48          -          -           - ปริญญาตรี (วศบ.โยธา) พ.ค.46-ก.ค.49  ผูจ้ดัการฝ่ายกอ่สร้าง (ภัสสร) บริษทั พฤกษาเรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)

 ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารโครงการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารโครงการ บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)

นางสาวศิริวรรณ สุขไพเราะ 42 70,000 70,000 0.016% ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ก.ค.47 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัรังสิต

นายอมรชัย  อมรเจียรศักดิ์ 42          -          -           - วิทยาศาสตร์บณัฑิต 17 เม.ย.50 - ปัจจุบนัผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาระบบงาน บริษทั  สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 

ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาระบบงาน  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก.ค. 48 - ก.ค. 49 ผูจ้ดัการสว่นตรวจรับระบบงาน บริษทั เงินทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)

วิทยาลยัครูสวนสุนันทา ก.ย.37 - มิ.ย. 48 พนักงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์อาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ  ธ.ทหารไทย จาํกดั (มหาชน)

นางยุวดี  นุชถาวร 58 145,000 145,000 0.032% บริหารธุรกจิบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 2537 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทัว่ไป และเลขานุการบริษทั บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทัว่ไป /เลขานุการบริษทั Company Secretary Program of  IOD

  จาํนวนหุ้นที่ถือ
      ประวตัิการทาํงาน



เอกสารแนบ 3
ข้อมูลประกอบลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

1. โครงการในอดีต
ชื่อ/ที่ตั้งโครงการ/บริษัทที่ดําเนินการ ลักษณะโครงการ จํานวน ขนาดที่ดิน พื ้นที่ขาย มูลค่า มูลค่าขาย ระยะเวลาขาย ระยะเวลาพัฒนา

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

สัมมากรบางกะปิ 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

สัมมากรบางกะปิ 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

สัมมากรบางกะปิ 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

สัมมากรคอนโดมิเนียม/โครงการบางกะปิ 1 อาคารชุด 100 3-0-62 6000 ตร.ม. 100.1 120.6 ก.ค.36-ธ.ค.37 ก.ค.36-ธ.ค.37

สัมมากรบางกะปิ 3 และส่วนขยาย/ถ.สุขาภิบาล บา้นพร้อมที่ดิน 498 224-2-64.8 133-0-07 1043.29 2,621.95 มิ.ย.35-ธ.ค.50 มิ.ย.33-ธ.ค.50

2. โครงการทีด่ําเนินการอยู่ในปัจจุบนั ณ วันที ่31 ธ.ค. 2553
ลักษณะโครงการ จํานวน ขนาดที่ดิน พืน้ที่ขาย กรรมสิทธิ์ ระยะเวลาพัฒนา มูลค่าเงินลงทุน       ความคืบหน้างานก่อสร้าง วันที่เปิดขาย ราคาขาย มูลค่าโครงการ           ความคืบหน้าการขาย วิธี ยอดรับรู้        เงินชําระเข้าสะสม มูลค่าที่ขาย    จํานวนที่โอนแล้ว

ชือ/ทีตังโครงการ (1) หน่วย โครงการ (ไร่) ในทีดิน และก่อสร้าง (ล้านบาท) เงินทีลงทุนไปแล้ว ร้อยละของ โครงการ ต่อหน่วย (ล้านบาท) มูลค่าทีขายแล้ว ร้อยละของ รับรู้ รายได้สะสม มูลค่า ร้อยละของ ให้กลุ่มผู้บริหาร หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท) (ล้านบาท) งานทีเสร็จ (ล้านบาท) มูลค่าโครงการ รายได้ (ล้านบาท) (ล้านบาท) มูลค่าทีขายแล้ว หรือผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท)

สัมมากรมีนบุรี 1/ถ.สามวา บา้นพร้อมที่ดิน 410 145-1-09 82-2-53 บมจ.สัมมากร ธ.ค.35-ธ.ค.53 766.41 743.42 97.00 Dec 23, 1992 2.4-7.8 1,277.35 1,185.51 92.81 1 1,139.63 1,139.63 96.13 ไม่มี 384 1,139.63
สัมมากรนิมิตใหม่/ถ.นิมิตใหม่ บา้นพร้อมที่ดิน 601 154-3-89 108-0-59 บมจ.สัมมากร มี.ค.37-ธ.ค.54 1,016.44 838.57 82.50 Dec 25, 1994 2.3-5.1 1,563.76 1,257.89 80.44 1 1,284.63 1,285.01 102.16 ไม่มี 499 1,284.63
สัมมากรรังสิต คลอง 2/ถ.รังสิต-นครนายก บา้นพร้อมที่ดิน 363 82-1-81 57-3-72 บมจ.สัมมากร ต.ค.37-ธ.ค.55 907.60 778.27 85.75 Nov 25, 1995 2.4-7.8 1,296.57 939.36 72.45 1 814.07 815.13 86.77 ไม่มี 266 814.07
สัมมากรรังสิต คลอง 7/ถ.รังสิต-นครนายก บา้นพร้อมที่ดิน 790 215-3-95 134-3-97 บมจ.สัมมากร ต.ค.38-ธ.ค.57 1,331.98 875.78 65.75 Nov 25, 1996 2.2-5.4 1,902.83 592.16 31.12 1 554.79 558.05 94.24 ไม่มี 237 554.79
สัมมากรมีนบุรี 2 /ถ.สามวา บา้นพร้อมที่ดิน 274 61-1-44 42-0-45 บมจ.สัมมากร ก.ค.44-ก.ค.54 549.77 428.82 78.00 Mar 9, 2002 2.5-3.9 785.38 595.96 75.88 1 577.75 579.08 97.17 ไม่มี 190 577.75
สัมมากรนครอินทร์ /ถ.นครอินทร์ บา้นพร้อมที่ดิน 236 66-0-40 45-0-67 บมจ.สัมมากร ม.ค.46-ธ.ค.55 942.07 852.10 90.45 Apr 9, 2004 4.7-7.9 1,449.34 1,125.28 77.64 1 1,074.04 1,075.37 95.56 ไม่มี 190 1,074.04
สัมมากรราชพฤกษ ์/ถ.ราชพฤกษ์ บา้นพร้อมที่ดิน 294 67-2-37.7 44-3-11 บมจ.สัมมากร ก.ค.48-ธ.ค.55 742.77 705.64 95.00 Mar 29, 2006 3.1-5.5 1,142.73 947.32 82.90 1 901.25 905.39 95.57 ไม่มี 248 901.25
สัมมากรรามคาํแหง /ถ.รามคาํแหง บา้นพร้อมที่ดิน 140 36-1-30.8 22-0-30 บมจ.สัมมากร พ.ย.50-ธ.ค.54 492.78 406.54 82.50 Mar 22, 2008 3.1-5.5 735.49 519.39 70.62 1 454.42 459.30 88.43 ไม่มี 78 454.42
Aqua Divina by Sammakorn บา้นพร้อมที่ดิน 200 66-2-22.1 41-3-60.1 บมจ.สัมมากร มิ.ย. 52-ธ.ค.58 937.69 425.27 45.35 Sep 9, 2010 5.5-20.4 1,388.84 92.83 6.68 1 0.00 4.64 5.00 ไม่มี 0 0.00

3. รายละเอียดการชําระเงนิของโครงการทีด่ําเนินการอยู่ในปัจจุบนั ณ วันที ่31 ธ.ค. 2553
มูลคา่ที่ขายแลว้       เงินที่ถึงกาํหนดชาํระสะสม         เงินที่ชาํระแลว้สะสม                 เงินที่คา้งชาํระสะสม         คงเหลือจาํนวนเงินที่ยงั

(2) (3) (2) -(3)         ไมถงกาํหนดชาํระสะสม
ชือ/ทีตงัโครงการ (1) (ลา้นบาท) ร้อยละของมูล (ลา้นบาท) ร้อยละของเงินทีถึง (ลา้นบาท) ร้อยละของเงินทีถึง (ลา้นบาท) ร้อยละของ

(ลา้นบาท) คา่ทีขายแลว้ กาํหนดชาํระสะสม กาํหนดชาํระสะสม มูลคา่ทีขายแลว้

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 6.31 0.38 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 5.93 0.00
สัมมากรรังสิต คลอง 2/ถ.รังสิต-นครนายก 17.40 1.08 6.21 1.06 98.15 0.02 1.85 16.32 93.79
สัมมากรรังสิต คลอง 7/ถ.รังสิต-นครนายก 15.09 3.36 22.27 3.26 97.02 0.10 2.98 11.73 77.73
สัมมากรมีนบุรี 2 /ถ.สามวา 18.21 1.39 7.63 1.33 0.00 0.06 0.00 16.82 0.00
สัมมากรนครอินทร์ /ถ.นครอินทร์ 51.24 5.41 10.56 5.32 98.34 0.09 1.66 45.83 89.44
สัมมากรราชพฤกษ ์/ถ.ราชพฤกษ์ 46.07 4.25 9.23 4.14 97.41 0.11 2.59 41.82 90.77
สัมมากรรามคาํแหง /ถ.รามคาํแหง 64.97 4.88 7.51 4.88 100.00 0.00 0.00 60.09 92.49
Aqua Divina by Sammakorn 92.83 12.54 13.51 4.64 37.00 7.90 63.00 80.29 86.49

4. รายละเอียดการชําระเงนิของโครงการทีด่ําเนินการอยู่ในปัจจุบนั ณ วันที ่31 ธ.ค. 2553
     เงินคา้งชาํระสะสม      คา้งชาํระ 1-3 เดือน      คา้งชาํระ 3-6 เดือน      คา้งชาํระ 6 เดือน ขึ้นไป

ชื่อ/ที่ตั้งโครงการ จาํนวนราย (ลา้นบาท) จาํนวนราย (ลา้นบาท) จาํนวนราย (ลา้นบาท) จาํนวนราย (ลา้นบาท)
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 1 0.02 1 0.02 0 0 0 0
สัมมากรรังสิต คลอง 7/ถ.รังสิต-นครนายก 1 0.10 1 0.10 0 0 0 0
สัมมากรมีนบุรี 2 /ถ.สามวา 1 0.06 1 0.06 0 0 0 0
สัมมากรนครอินทร์ /ถ.นครอินทร์ 1 0.09 1 0.09 0 0 0 0
สัมมากรราชพฤกษ ์/ถ.ราชพฤกษ์ 2 0.11 2 0.11 0 0 0 0
สัมมากรรามคาํแหง /ถ.รามคาํแหง 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
Aqua Divina by Sammakorn 1 7.90 1 7.90 0 0 0 0
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