รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท สั มมากร จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
ณ ห้ องมณฑาทิพย์ 1 ชั้ น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ
เลขที่ 155 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุ ม จานวน 6 ท่าน
1. นายพิพิธ
พิชยั ศรทัต
ประธานกรรมการ
2. นายธวัช
อึ้งสุ ประเสริ ฐ
กรรมการ
3. นายสัจจา
เจนธรรมนุกูล
กรรมการ
4. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
5. นายธวัชชัย ช่องดารากุล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
6. นางกุณฑลา ศศะสมิต
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ทั้งนี้ กรรมการผูไ้ ม่ได้เข้าร่ วมประชุ ม จํานวน 1 คน คือ นายอนุ ทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง เนื่องจากลาป่ วย
ผู้เข้ าร่ วมการประชุ ม
1. ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย (อาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู ้ ือหุ น้ )
2. ผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
3. ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั รวมถึงผูบ้ ริ หารของสายงานบัญชีและการเงิน
4. เจ้าหน้าที่จากบริ ษทั อินเวนท์เทค ซิ สเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผูล้ งทะเบียน นับคะแนน และ
แสดงผลคะแนน พร้อมทั้งรายงานมติที่ประชุม
เริ่มประชุ มเวลา 10.30 น.
นายพิพิธ พิชยั ศรทัต ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุ ม กล่าวเปิ ดประชุ มและกล่าวขอบคุณผู ้
ถือหุน้ ที่มาเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 และแจ้งให้ทราบว่าปั จจุบนั บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนและทุนชาระ
แล้วจานวน 641,800,446 บาท มีจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงจานวน 641,800,446 หุ ้น และขอรายงานจานวนผูถ้ ือ
หุ ้นที่มาเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมจานวน 175 ราย นับจานวนหุ ้นได้ 412,174,594 หุ ้น คิดเป็ นร้อย
ละ 64.2216 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งสิ้ น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 32. ที่กาหนดว่า
“ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต้องมีผถู ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุ มไม่นอ้ ยกว่า 25 คนหรื อไม่
.

น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่
จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม”
ดังนั้น “การประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ นครั้ งนี้ จึ งมีผ้ ูถือหุ้ นเข้ าร่ วมประชุ มครบองค์ ประชุ มตามข้ อ บังคับของ
บริ ษัทฯ” และกล่าวเปิ ดการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2562 โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกิ ตติพล
ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผูจ้ ดั การดาเนินการประชุม
ก่ อนเข้าสู่ วาระการประชุ ม กรรมการผูจ้ ดั การได้แจ้งให้ที่ ประชุ มทราบว่า บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการตาม
แนวนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือ
หุ ้นมีสิทธิ เสนอระเบียบวาระการประชุ ม และชื่ อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่ งกรรมการด้วย โดย
เผยแพร่ ห ลัก เกณฑ์ ใ ห้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ทราบถึ ง สิ ท ธิ และวิ ธี ก ารเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้าบนเว็บไซต์บริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 28 กันยายน ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ผล
ปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อผูใ้ ดให้พิจารณา
เอกสารประกอบการประชุ มครั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ทาการเผยแพร่ ไว้ใน Website ของบริ ษทั ฯ และแจ้งต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 และได้แจ้งวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุ มผู ้ถือหุ ้น ข้อบังคับบริ ษ ทั ข้อที่ 34 กาหนดให้ผูถ้ ื อหุ ้นรายหนึ่ งมี
คะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ ้นที่ถือหรื อรับมอบฉันทะมา โดยที่มีคะแนนเสี ยงหนึ่ งเสี ยงต่อจานวนหนึ่ งหุ ้น ซึ่ งในแต่ละ
วาระการประชุม ผูถ้ ือหุน้ จะมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ 3 ทางคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง เพียงทางใด
ทางหนึ่งเท่านั้น
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีส่วนได้เสี ย เป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นรายนั้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ในเรื่ องนั้น
การนับคะแนนในแต่ละวาระจะเป็ นดังนี้
วาระที่ 1, 3, 4, 5, และวาระที่ 7 จะถือเอาเสี ยงข้ างมาก ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มและ
ออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นมติของที่ประชุม
ส่ วนวาระที่ 8 และ 9 จะถือเสี ยงไม่ น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุม และมี
สิ ทธิออกเสี ยง เป็ นมติของที่ประชุม
ส่ วนวาระที่ 6 จะถือเสี ยงไม่ น้อยกว่ า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ ม และมีสิทธิ ออก
เสี ยง เป็ นมติของที่ประชุม
ส่ วนวาระที่ 2 นั้นเป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ
ในการนับคะแนนในแต่ละวาระ บริ ษทั ฯ จะใช้จานวนหุ ้นของผูเ้ ข้าประชุ มล่าสุ ด ณ เวลาที่ลงคะแนนเป็ นฐาน
ในการคานวณ โดยสาหรับท่านที่ไม่ประสงค์ที่จะคัดค้านหรื องดออกเสี ยง บริ ษทั จะถือว่าท่านมีมติเห็นชอบตามวาระที่
เสนอ โดยท่านไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน และหากไม่มีผใู ้ ดคัดค้านหรื องดออกเสี ยง บริ ษทั ฯ จะสรุ ปวาระ
นั้นๆ ว่าผูถ้ ื อหุ ้นทุกท่านมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิตามที่เสนอ หากมีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรื องดออกเสี ยง
บริ ษทั ฯ ขอให้ท่านที่ประสงค์จะคัดค้านหรื องดออกเสี ยง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียน
.

โดยบริ ษทั จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็ นด้วย และ/หรื องดออกเสี ยงนั้น หักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุ ม
หรื อออกเสี ยงลงคะแนน เพื่อสรุ ปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
บริ ษทั ฯ จะทาการแจ้งให้ที่ประชุ มทราบผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสี ยงที่นบั ได้จะ
เป็ นคะแนนเสี ยงที่รวมคะแนนเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ ับมอบฉันทะแล้ว ใน
กรณี ที่มีผลู ้ งคะแนนคัดค้านหรื องดออกเสี ยงเป็ นจานวนมาก บริ ษทั ฯ อาจดาเนิ นวาระการประชุ มถัดไปในระหว่างที่รอ
ผลการนับคะแนน และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นทราบทันทีที่การนับคะแนนแล้วเสร็ จ
เมื่อแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบวิธีปฏิ บตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนแล้ว กรรมการผูจ้ ดั การเสนอให้ที่ประชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานต่อที่ประชุ มว่าภายหลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่
19 เมษายน 2561 บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุ มส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภายในกําหนดเวลาที่
กฎหมายกําหนดเรี ยบร้อยแล้ว โดยมีสําเนารายงานการประชุ มตามที่แนบหนังสื อเชิ ญประชุมนี้ นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ
ได้เผยแพร่ ใน website ของบริ ษทั ฯ แล้ว ตั้งแต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป โดยการจดบันทึกรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้ว คณะกรรมการฯ ได้ทาํ การตรวจสอบก่อนยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ประชุ มได้มีมติ
ไว้ทุกประการ
กรรมการผูจ้ ดั การได้สอบถามผูถ้ ื อหุ ้นว่ามีผูถ้ ื อหุ ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามหรื อเสนอให้แก้ไขรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 หรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดสอบถามหรื อเสนอให้แก้ไขรายงานการ
ประชุ มดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 โดย
การลงมติในวาระนี้ ตอ้ งได้รับมติอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ ้นที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน ซึ่ งในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่ม 17 ราย จํานวน 117,131 หุ ้น
ทําให้ผถู ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุมมีจาํ นวน 192 ราย มีจาํ นวนหุ น้ รวมทั้งสิ้ น 412,291,725 หุน้
มติทปี่ ระชุ ม
ทีป่ ระชุ มพิจารณาแล้ วมีมติด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ตามทีเ่ สนอ
ผลการลงมติสาหรับวาระที่ 1 เป็ นดังนี้
เห็นด้วย
412,265,292
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
26,433
บัตรเสี ย
-

.

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
กรรมการผู ้จ ัด การ รายงานผลการดํา เนิ น งานของบริ ษัท ในรอบปี 2561 ว่ า ภาพรวมของตลาด
อสังหาริ มทรัพย์ในปี ที่ผา่ นมาค่อนข้างดี GDP ปี 2561 เฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.1 หรื อ 4.2 ตามรายงานของแต่ละ
หน่วยงาน และช่วงเวลาที่เผยแพร่ ซึ่ งเติบโตกว่าปี 2560 แต่การเติบโตไม่สูงเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน
ภาครัฐมีการลงทุนในเรื่ องของระบบสาธารณู ปโภคอย่างต่อเนื่อง แต่การใช้ประโยชน์ยงั ไม่เกิดเนื่องจากต้องรอเวลา
เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็ จ แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนนี้ส่งผลดีต่อประเทศโดยรวม การลงทุนของภาครัฐจะส่ งผล
โดยตรงต่อการเพิ่มของราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้ า ส่ วนเรื่ องมาตรการของภาครัฐนั้น ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้
ประกาศมาตราการควบคุมสิ นเชื่ อบ้านแบบใหม่ โดยเริ่ มบังคับใช้วนั ที่ 1 เมษายน 2562 หรื อเรี ยกว่า มาตราการ
LTV ซึ่ งได้มีการแจ้งให้ผปู ้ ระกอบการทราบตั้งแต่เมื่อช่วงเดื อนตุลาคมปี 2561 และประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายน
2561 โดยตอนแรกจะเริ่ มมีผลบังคับวันที่ 1 มกราคม 2562 แต่ได้รับการผ่อนปรนไปจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2562
สําหรับหลักเกณฑ์เป็ นดังนี้
เกณฑ์ปัจจุบนั ไม่นบั รวมสิ นเชื่ อ Top-up ในการคํานวนมูลค่า ราคาตํ่ากว่า 10 ล้านบาท LTV แนวราบ
ร้อยละ 95 แนวสู งร้อยละ 90 ถ้าราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป LTV ร้อยละ 80 ทั้งแนวราบและแนวสู ง ซึ่ งเมื่อรวม
ค่าเฟอร์ นิเจอร์ และอื่นๆ จะเกินร้อยละ 100 บางกรณี ได้ถึงร้อยละ 120
เกณฑ์ใหม่ เริ่ มใช้วนั ที่ 1 เมษายน 2562 นับรวมสิ นเชื่อ Top-up ในการคํานวนมูลค่า
ราคาตํ่ากว่า 10 ล้านบาท - สัญญาที่ 1 แนวราบและแนวสู ง LTV คงเดิมร้อยละ 95 และ 90 ตามลําดับ
สัญญาที่ 2 จําแนกเป็ น 2 กรณี คือ กรณี ผอ่ นสัญญาแรกมาแล้วตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป และกรณี ไม่ถึง 3 ปี LTV ร้อยละ 90
และ 80 ตามลําดับ
ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป - สัญญาที่ 1 แนวราบและแนวสู ง LTV ร้อยละ 80
ทุกระดับราคา – สัญญาที่ 3 ขึ้นไป แนวราบและแนวสู ง LTV ร้อยละ 70 ต้องดาวน์ร้อยละ 30
ซึ่ งจากมาตราการดังกล่าว ต้องรอสักระยะว่าจะมีผลกระทบต่อภาคอสังหาริ มทรัพย์อย่างไร แต่ที่สังเกตุ
เห็ นได้ชดั คือ ในช่ วงไตรมาสที่ 1 มีการเร่ งโอนกรรมสิ ทธิ์ เนื่ องจากยังใช้หลักเกณฑ์เดิ ม คาดว่าจะลดกลุ่มนักเก็ง
กําไรลงได้ เนื่ องจากเดิ มกลุ่มนี้ ทาํ ให้ตลาดบิดเบือน ธนาคารต่างๆอาจจะได้รับผลกระทบ และไม่ปล่อยกู้ ทําให้
ผูป้ ระกอบการขาดสภาพคล่อง ฉะนั้นมาตราการนี้ค่อนข้างเหมาะสม
จากแผนภูมิขอ้ มูลการโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่อยู่อาศัย(กรุ งเทพและปริ มณฑล)รายปี รวบรวมโดยศูนย์ขอ้ มูล
อสังหาริ มทรัพย์พบว่าตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2560 จํานวนยูนิตปรับตัวลดลง แต่ในปี 2561 จํานวนยูนิต และมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นมาก เมื่อพิจารณาพบกว่ามูลค่าเพิ่มมากกว่ายูนิต แสดงว่าราคาต่อยูนิตเพิ่มสู งขึ้น ปั จจุบนั มีบา้ นราคา 160 ล้าน
บาทขายในตลาด ซึ่ งธนาคารเป็ นกังวลในส่ วนนี้ เนื่ องจากมีกระแสเรื่ องการได้ส่วนต่างเงิ นทอน ถ้ายังเป็ นการให้
สิ นเชื่ อแบบเดิม ส่ วนของ Top-up จะสู งมาก เช่น ซื้ อคอนโดมิเนี ยมราคา 1 ล้านบาท Top-up 200,000 บาท ถ้าบ้าน
ราคา 10 ล้านบาท Top-up 2 ล้านบาทค่อนข้างสู งมาก
เมื่อเปรี ยบเทียบตัวเลขยอดโอนกรรมสิ ทธิ์ ของปี 2560 และปี 2561 พบว่าเพิ่มขึ้นถึ งร้ อยละ 32.10 เมื่อ
พิจารณาโครงการแนวราบ และโครงการแนวสู งเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.08 และ 35.60 ตามลําดับ ซึ่ งโดยปกติโครงการ
แนวราบจะตํ่ากว่าเนื่องจากผูซ้ ้ื อเกือบทั้งหมดอยูอ่ าศัยจริ ง ไม่ได้ให้เช่าหรื อเก็งกําไร แต่อาคารชุ ดมีตลาดซื้ อเพื่อเก็ง
.

กํา ไร ในบางโครงการมี นัก ลงทุ นเกื อบร้ อยละ 50 อาจเป็ นปั จจัย หนึ่ ง ที่ ท าํ ให้ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยออก
มาตราการดังกล่าว
สําหรับบริ ษทั ฯ ในปี ที่ ผ่านมามี การเติบโตในโครงการแนวราบเป็ นส่ วนใหญ่ เมื่ อพิจารณาจากกราฟ
รายได้จะพบว่าในปี 2558 เริ่ ม มี โครงการคอนโดมิ เนี ยมเพิ่ มเข้า มา ในปี 2558-2559 เริ่ มมี การรั บรู ้ รายได้จาก
โครงการทาวน์ โฮม และในปี 2561 บริ ษ ทั ฯมี สิ นค้า ครบทุ ก ประเภท ซึ่ ง ปั จจุ บ นั โครงการสั ม มากร เอสเก้า
คอนโดมิเนี ยม เหลือยูนิตขายไม่มาก และยังมีรายได้ค่าเช่า รายได้อื่นๆ ทําให้ในปี 2561 มีรายได้รวม 1,394 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนประมาณร้อยละ 15 อยูใ่ นเกณฑ์ที่ต้ งั เป้ าไว้ และหวังว่าจะเติบโตต่อไปเรื่ อยๆทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั
สภาวะตลาด แต่บริ ษทั ฯยังคงเน้นตลาดโครงการแนวราบเป็ นหลัก คือ บ้านเดี่ ยว และทาวน์โฮม ส่ วนกําไรสุ ทธิ
ประมาณร้อยละ 6 หรื อ 81.98 ล้านบาท ในปี 2561 บริ ษทั ฯพัฒนาโครการเพิ่มขึ้น ได้แก่ โซนตะวันตก 1)โครงการ
สัมมากร อเวนิว ชัยพฤกษ์-วงแหวน เป็ นโครงการประเภททาวน์โฮม 3 ชั้น ราคาประมาณ 3 ล้านบาท มีอตั ราการ
ขายค่อนข้างดี โครงการขนาดไม่ใหญ่ ใกล้ถนนชัยพฤกษ์ 2)โครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์-วงแหวน2 เป็ นโครงการ
ประเภทบ้านเดี่ยว ราคาเริ่ มต้นประมาณ 4 ล้านบาท อัตราการขายค่อนข้างดี บรรยากาศร่ มรื่ น โซนตะวันออก 1)
โครงการสัมมากรรังสิ ตคลอง 7 โซน 4 เป็ นเฟสใหม่ ซึ่ งอยูใ่ นโครงการสัมมากรรังสิ ตคลอง 7 จะอยูโ่ ซนด้านหลัง
พัฒนาเป็ นบ้านเดี่ยว ราคา 3-4 ล้านบาท 2)โครงการสัมมากร อเวนิว สุ วรรณภูมิ เป็ นโครงการประเภททาวน์โฮม 3
ชั้น โดยซุ ้มทางเข้าโครงการออกแบบให้มีฟิตเนสอยู่ดา้ นบน เนื่ องจากตัวซุ ้มใช้โครงสร้างมากจึงนํามาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ ราคาขายประมาณ 4 ล้านบาท อัตราการขายดี 3)โครงการสัมมากร ออฟฟิ ศ พาร์ ค เป็ นโครงการประเภท
อาคารพาณิ ชย์ 4 ชั้น ซึ่ งอยู่ด้านหน้าโครงการสัมมากร อเวนิ ว รามอินทรา-วงแหวน เป็ นโครงการขนาดเล็กมี
ประมาณ 20 ยูนิต เหมาะสํา หรั บ คนที่ อยากทํา ธุ รกิ จ โครงการนี้ ได้ออกแบบโดยเน้นความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับเปลี่ยนเรื่ องประโยชน์ใช้สอยภายในได้ สามารถอาศัยอยูช่ ้ นั บน 2 ชั้น ประกอบธุ รกิจ 2 ชั้นล่างได้ หรื อจะอาศัย
ชั้นบนสุ ด ส่ วนชั้นที่เหลือใช้ประกอบธุ รกิจ
ส่ วนธุ รกิ จพื้นที่ เช่ า บริ ษทั ฯได้เข้าไปลงทุนซื้ อที่ตลาดเมื องเอกพลาซ่ าเก่ า ที่ดินแปลงนี้ อยู่ไม่ห่างจาก
สถานีรถไฟฟ้าสายสี แดง โดยรอบเป็ นชุ มชนขนาดใหญ่ มีมหาวิทยาลัย มีสนามกอล์ฟ สภาพตอนที่ซ้ื อมาค่อนข้าง
โทรม บริ ษทั ฯนํามาปรับปรุ งใหม่ทาํ เป็ นตลาดสัมมากรเมืองเอก เพิ่งเปิ ดตัวไปเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับ
การตอบรับที่ค่อนข้างดี ถื อว่าเป็ นโครงการที่จะเพิ่มรายได้ค่าเช่ าให้กบั บริ ษทั ฯได้ดี ปั จจุ บนั มีคอมมู นิต้ ีมอลล์ 4
แห่ ง ได้แก่ สัมมากรเพลสรังสิ ต มีอตั รา Occupancy Rate ร้อยละ 94 สัมมากรเพลสรามคําแหง (เวสต์) มีอตั รา
Occupancy Rate ร้อยละ 89 สัมมากรเพลสราชพฤกษ์ มีอตั รา Occupancy Rate ร้อยละ 95 สัมมากรเพลสรามคําแหง
(อีสต์) มีอตั รา Occupancy Rate ร้อยละ 70 ค่อนข้างน้อย เนื่ องจากโรงพยาบาลการุ ญเวชหมดสัญญา และอยู่ใน
ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการและปรับปรุ งต่อไป ส่ วนกิจกรรมต่างๆในปี 2561 เน้นกิจกรรมให้
ศูนย์ โดยเชิ ญชวนลู กบ้าน รวมถึ งคู่คา้ หรื อชุ มชนโดยรวมมาร่ วมทํากิ จกรรม เช่ น กิ จกรรมบริ จาคโลหิ ตร่ วมกับ
สภากาชาดและแมคโคร กิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันสําคัญทางพุทธศาสนาตลอดทั้งปี
กรรมการผูจ้ ดั การ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น 1 ราย กล่าวว่า เรื่ อง
ที่หนึ่ง ผมขอขอบคุณพนักงานสัมมากรทุกท่านวันนี้ วนั ที่ 4 เมษายน 2562 ปี ที่แล้วจัดประชุม 19 เมษายน 2561 การ
.

จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นสามารถจัดได้เร็ วขึ้น แสดงถึงศักยภาพและประสิ ทธิ ภาพ เพราะการประชุ มที่สามารถจัด
ได้เร็ วจะต้องปิ ดงบให้เสร็ จเร็ ว ต้องจัดประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และกําหนด
วัน XM จองสถานที่ประชุ ม ทุกอย่างมีเวลาที่ค่อนข้างจํากัด การที่สามารถจัดการรวดเร็ วเชื่ อว่าเป็ นประสิ ทธิ ภาพ
อย่างหนึ่ ง ต้องขอชม เรื่ องที่สอง ต้องขอขอบคุณที่ได้จดั ทําข้อมูลทางการเงินในรายงานประจําปี หน้าที่ 5 ได้เพิ่ม
ข้อมูลให้พอสมควรแต่ยงั ไม่ละเอียดมาก เรื่ องที่สาม ต้องขอชมเรื่ องค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน ถึงแม้วา่ จะมีรายได้
เพิ่มขึ้ นแต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารค่อนข้างจะควบคุ มได้ดี แต่ตน้ ทุ นขาย เรื่ องค่าก่ อสร้ างมี การควบคุ ม
ปริ มาณการสั่งวัสดุเพื่อให้เกิดการต่อรองราคา หรื อการแนะนําวิธีการบางอย่างกับผูร้ ับเหมา อาจจะสามารถช่วยลด
ต้นทุนการก่ อสร้ างได้บา้ ง เรื่ องที่สี่ อัตรากําไรสุ ทธิ 5.88 ค่อนข้างน้อยไปในฐานะผูถ้ ื อหุ ้น RPCG เห็ นว่าทําให้
ได้รับ กําไรไม่ เต็ม ที่ จะขอฝากเรื่ องไว้สําหรั บ ปี หน้า ว่า บริ ษ ทั จะแตกต่ า งจากบริ ษ ทั พัฒนาอสัง หาริ มทรั พย์อื่น
อย่างไร ในเรื่ องของสิ นค้า การออกแบบบ้าน ลูกค้า สังคมหมู่บา้ น และมีกิจกรรมอะไรให้แก่ลูกบ้าน เหมือนกับเป็ น
ครอบครัวสัมมากร ขอบคุณครับ
กรรมการผูจ้ ดั การ กล่ าวขอบคุ ณ และแสดงความคิ ดเห็ นว่าขอขอบคุณพนักงานทุ กคน แล้วจะขอรับ
แนะนําและข้อเสนอแนะ ส่ วนเรื่ องต้นทุนเป็ นปั จจัยสําคัญ ซึ่ งส่ วนใหญ่ตอนนี้ บริ ษทั ฯใช้ก่อสร้ างระบบพรี แฟบ
ต้นทุนสู งขึ้นแต่ตอ้ งพิจารณาระยะเวลาประกอบด้วย ต้องพัฒนาต่อไปและต้องเพิ่ม Net Margin ให้ได้ ขอบคุณครับ
นายประสาน เกิดอยู่ ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุ มด้วยตนเอง ขอสอบถามว่าในรายงานการประชุ ม หน้า 59 มีเรื่ อง
ของคําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร ในปี 2560 ผูบ้ ริ หารให้ขอ้ มูลว่ามีค่าใช้จ่ายที่เป็ นการซ่ อมสาธารณู ปโภค
เพื่อโอนให้กบั นิ ติฯ ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายรายการนี้ ลดลง จึงขอสอบถามว่านโยบายการซ่ อมสาธารณู ปโภคมีการตั้ง
งบประมาณแต่ละปี อย่างไร และโครงการที่บริ ษทั ฯขายสามารถโอนไปให้นิติบุคคลฯ ได้แล้วกี่โครงการ ยังเหลือกี่
โครงการและมีกรอบระยะเวลาอย่างไร
กรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวขอบคุณ และตอบข้อซักถามว่าบริ ษทั ฯมีนโยบายที่จะจัดตั้งนิ ติบุคคลฯ ที่ผา่ นมา
โครงการของบริ ษทั ฯมีขนาดใหญ่และเป็ นโครงการเก่า เพราะฉะนั้นการซ่ อมแซมสาธารณู ปโภคจะมีงบประมาณ
ค่อนข้างสู ง แต่โครงการใหม่ๆค่าซ่ อมจะลดลง ซึ่ งงบประมาณจะกําหนดตามความเหมาะสมของหน้างานในแต่ละ
โครงการ ในปี 2560 ที่ค่อนข้างสู งน่าจะมาจากโครงการสัมมากรมีนบุรี ซึ่ งเป็ นโครงการเก่าและมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่
ปั จจุบนั โครงการที่ถึงกําหนดส่ งมอบสาธารณู ปโภคได้แก่ โครงการสัมมากรรังสิ ตคลอง 7 และโครงการสัมมากร
บางกะปิ ส่ วนโครงการสัมมากรนครอิ นทร์ โอนให้นิติบุคคลฯแล้ว โครงการสัมมากรราชพฤกษ์มีการจัดตั้งนิ ติ
บุคคลฯแล้ว คงเหลือโอนสาธารณู ปโภคเท่านั้น นโยบายของบริ ษทั ฯคือ จัดการให้เรี ยบร้อยและโอนให้นิติบุคคลฯ
เพราะมีกฏหมายรองรับ เพื่อทําให้ลูกบ้านมีสิทธิมีเสี ยงในการบริ หารโครงการของตนเอง
นายฤทธิ ชยั หยิบเจริ ญพร ผูถ้ ื อหุ ้นมาประชุ มด้วยตนเอง ขอสอบถามว่าโครงสร้ างรายได้จะเป็ นเช่ นนี้
ตลอดไปหรื อไม่ และโครงสร้างประชากรในประเทศไทยน่าจะลดลงอย่างมีนยั สําคัญในอนาคต การที่บริ ษทั ฯจะมี
ความยัง่ ยืนจะต้องมีรายได้ค่าเช่าที่สูงขึ้น คําถามคือ บริ ษทั ฯมีความสามารถในการเพิ่มรายได้ของค่าเช่าหรื อไม่ และ
บริ ษทั ฯมีที่ดินในทําเลดีๆที่รถไฟฟ้าตัดผ่าน ราคาไม่สูง สามารถพัฒนาโครงการเพื่อให้มี Recurring Income จะได้มี
รายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

.

ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณ และตอบข้อซักถามว่า บริ ษทั ฯมีนโยบายเรื่ อง Recurring Income และ
ปฏิ บตั ิมาตลอด เนื่ องจากเป็ นบริ ษทั ฯขนาดเล็ก ถ้าเกิ ดภาวะวิกฤติกบั รายได้จากการขาย บริ ษทั ฯต้องมี Recurring
Income ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่บริ ษทั ฯให้ความสําคัญ ส่ วนเรื่ องการเพิ่มรายได้ค่าเช่า บริ ษทั ฯมีความชํานาญเรื่ องตลาด ซึ่ งได้
พัฒนาตลาดสัมมากรเมืองเอกเพิ่มขึ้นมา และยังพิจารณาที่อื่นๆเพิ่มเติม
กรรมการผูจ้ ดั การ ขอกล่าวเสริ มว่า โครงการ Recurring Income ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสู ง แต่รายได้จะ
ทะยอยได้รับทําให้กาํ ไรไม่ได้สูงในปี นั้นๆ แต่ในช่วง 3-4 ปี ที่ผา่ นมา มีเครื่ องมือที่เรี ยกว่า กอง REIT (Real Estate
Investment Trust) ที่ออกมาแทนกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ แต่กอง REIT เป็ นเครื่ องมือใหม่ ที่ผปู ้ ระกอบการที่มี
ทรัพย์สินที่มีรายได้ค่าเช่า สามารถขายทรัพย์สินเข้ากอง REIT จะมีผมู ้ าประเมินว่าทรัพย์สินของบริ ษทั ฯในอีก 30 ปี
ข้างหน้าจะมีรายได้เท่าไร และจะคิดลดกลับมา บริ ษทั ฯจะได้รับเงินก้อนนั้นเลยจากการขายหรื อการให้เช่าระยะยาว
แต่บริ ษทั ฯ ยังรับบริ หารและได้ค่าจ้างบริ หารเข้ามาอีกส่ วนหนึ่ ง เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับเงินสดสามารถนําไปลงทุนเพิ่ม
ทั้งในเรื่ องของโครงการ Recurring Income หรื อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยูอ่ าศัยเพิ่ม ตอนนี้ สัมมากร
เพลสทั้ง 3 แห่ งเริ่ มเข้าไปร่ วมกับกลุ่มคริ สตัล ของเคอี แลนด์ และมีรายย่อยๆร่ วมด้วย ขนาดของกองประมาณ
11,500 ล้านบาท ส่ วนของบริ ษทั ฯ ประมาณ 1,000 ล้านบาท มูลค่าของบริ ษทั ฯ ประมาณร้อยละ 10 ของกองนี้
ปั จจุบนั อยูใ่ นกระบวนการที่กาํ ลังจะเข้ากอง REIT
นายสิ ทธิ โชค บุญวณิ ชย์ ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุ มด้วยตนเอง อยากให้กรรมการผูจ้ ดั การพิจารณานําเสนอ
สมาคมอสังหาริ มทรัพย์ เรื่ องการแบ่งยูนิตขายในคอนโดมิเนียมประมาณร้อยละ 5 นํามาจับฉลากให้คนซื้ อในราคา
ถูกและผ่อนยาว แต่ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่มีรายได้และมีการเสี ยภาษีถูกต้อง ส่ วนเรื่ องการซื้ อที่ดินนั้น ไม่ทราบว่าบริ ษทั ฯ คิด
ที่จะซื้ อที่ดินบริ เวณใดระหว่างรถไฟฟ้ าสายสี ส้ม และสายสี เขียว สําหรั บการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนี ยมนั้น
เสนอให้มีร้านค้าให้เช่ าชั้น 2 และ 3 เหมือนทาวน์โฮมที่ถูกครอบด้วยคอนโดมิเนี ยม ขนาดห้องละประมาณ 30
ตารางเมตร ส่ วนห้องชั้นบนๆให้ทาํ เป็ นเพนเฮ้าส์ เป็ นแบบขายสิ ทธิ ให้เช่า 30 ปี เหมือนบริ เวณสามย่านแล้วนําไป
เข้ากอง REIT ให้นาํ เงินไปพัฒนาบ้านเดี่ยว
กรรมการผูจ้ ดั การ ตอบข้อซักถามว่า เรื่ องประชากรที่คาดว่าจะลดลงอย่างมีนยั สําคัญนั้น คิดว่าไม่ส่งผล
เนื่ องจากคนที่มีบา้ นเก่าก็ตอ้ งการบ้านหลังใหม่ เพราะต้องขยับขยาย ประชากรแฝงหรื อคนที่มาจากต่างจังหวัดก็
ต้องการบ้าน ส่ วนคอนโดมิ เนี ยมชาวต่างชาติ สามารถซื้ อได้ ถ้าประเทศไทยยังคงความน่ าอยู่ คิ ดว่าเมื องหลักๆ
โดยเฉพาะกรุ งเทพและปริ มณฑล ยังมีความต้องการที่อยูอ่ าศัยอย่างต่อเนื่ อง อยู่ที่ว่าบริ ษทั ฯ จะเน้นจับตลาดส่ วน
ไหน ซึ่ งบริ ษทั ฯ ยังเน้นพื้นที่ ให้เช่ าแต่ธุรกิ จหลักยังเป็ นที่อยู่อาศัย ณ ตอนนี้ เน้นแนวราบที่ระดับราคาสู งขึ้ น จับ
ตลาดคนที่มีกาํ ลังซื้ อ ส่ วนเรื่ องการซื้ อที่ดินเพิ่มอยูใ่ นระหว่างการพิจารณา แต่ไม่ได้พิจารณาที่ดินติดรถไฟฟ้ าสายสี
เขีย วหรื อส้ม เพราะบริ เวณนั้นเป็ นที่ ดินที่ เหมาะสมในการพัฒนาโครงการแนวสู ง แต่ ถ้า เป็ นแนวราบสามารถ
พิจารณาที่ดินที่อยูใ่ นซอยได้และไม่ไกลจากเมืองมากนัก ซึ่ งบริ ษทั ฯอยูใ่ นระหว่างการพิจารณา
ผูถ้ ือหุ ้นรายหนึ่ง สอบถามว่าบริ ษทั สัมมากร พลัส จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ไม่ทราบว่าจะพัฒนาโครงการที่
ไหน อย่างไร และไม่ทราบว่าบริ ษทั ย่อยมีท่านใดไปเป็ นกรรมการ และที่มาของบริ ษทั แอสเซท โปร กรุ๊ ป จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ ตอบข้อซักถามว่า เมื่อปี 2561 จัดตั้งบริ ษทั สัมมากร พลัส จํากัด โดยบริ ษทั สัมมากร
จํากัด (มหาชน) ร่ วมกับบริ ษทั แอสเซท โปร กรุ๊ ป จํากัด (ASSET PRO) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของ ASSET PRO เป็ น
.

นักพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในต่างจังหวัด และมีธุรกิจ Super Car ในกรุ งเทพ มีฐานลูกค้าที่มีกาํ ลังซื้ อสู ง บริ ษทั ย่อยนี้
จะพัฒนาเป็ นโครงการระดับ High-end ปัจจุบนั อยูใ่ นขั้นตอนการพัฒนาร่ วมกันซึ่ งยังไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลได้
ผูถ้ ือหุ ้นรายหนึ่ ง สอบถามว่า ในปี ที่ผ่านมารายได้เติบโตเร็ วเพราะอาคารชุ ด ถ้าอาคารชุ ดขายหมด ไม่
ทราบว่ามีรายได้จากส่ วนใดมาทดแทน ส่ วนเรื่ องคอมมูนิต้ ีมอลล์ไม่ทราบว่าที่ใดมีผลการดําเนิ นงานดี ที่สุด และ
โครงการแนวราบขายช้าไม่ทราบว่าเกิดจากแบรนด์หรื อไม่ บริ ษทั ฯมีกี่แบรนด์ หรื อแบรนด์สัมมากรอาจไม่เหมาะ
กับวัยรุ่ น ไม่ทราบว่าได้ทาํ ประเมินหรื อไม่
กรรมการผูจ้ ดั การ ตอบข้อซักถามว่า ที่ ดินในสต๊อกไม่ได้เหลื อมาก บริ ษทั ฯ ต้องซื้ อที่ดินและพัฒนา
เหมือนผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ ส่ วนอาคารชุ ดที่ใกล้ขายหมด จะทดแทนโดยโครงการแนวราบ ทั้งส่ วนที่พฒั นาใน
นาม บริ ษทั สัมมากร พลัส จํากัด และบริ ษทั ฯ เร่ งหาที่ดินเพิ่มเติม ตอนนี้ โครงการใหม่ๆมียอดขายเร็ วเที ยบเท่า
ตลาด ส่ วนคอมมูนิต้ ีมอลล์ค่อนข้างดีท้ งั 3 แห่ ง พิจารณาจาก Occupancy Rate ที่เกินร้อยละ 80 ซึ่ งของรามคําแหง
ตํ่าสุ ดคือร้อยละ 80 เนื่องจากมีพ้นื ที่มาก และอาจได้รับผลกระทบบ้างจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า แต่ท้ งั 3 แห่ งมีลูกค้า
ประจํา เนื่องจากตั้งอยูบ่ ริ เวณด้านหน้าโครงการหมู่บา้ นของสัมมากร ราคาให้เช่าดีที่สุดจะเป็ นที่สัมมากรเพลสราช
พฤกษ์แต่ช่วงนี้ มีการก่อสร้างถนนด้านหน้าเช่นกัน สัมมากรเพลสรังสิ ต Occupancy Rate ดี แต่รายได้อาจจะไม่ได้
สู งนัก เนื่ องจากเป็ นโครงการขนาดเล็ก และมีกาํ ลังซื้ อไม่เท่าที่ราชพฤกษ์ แต่ที่รามคําแหงกําลังซื้ อสู งที่สุด แต่ละ
ศูนย์มีขอดีคนละแบบ
ผูถ้ ือหุ ้นรายหนึ่ง สอบถามว่าตลาดสัมมากร เปิ ดเฉพาะเสาร์ -อาทิตย์ สามารถเปิ ดเพิ่มในวันธรรมดาได้
หรื อไม่
กรรมการผูจ้ ดั การ ตอบข้อซักถามว่า บริ ษทั ฯ อยากให้คงเป็ นเฉพาะเสาร์ -อาทิตย์ เท่านั้น เพราะถ้าเปิ ดวัน
ธรรมดาจะกระทบลูกบ้าน เพราะคนที่มาซื้ อของไม่ได้เป็ นลูกบ้านทั้งหมด ต่างจากเมืองเอกที่สามารถเปิ ดได้ทุกวัน
ส่ วนการขึ้นค่าเช่าเป็ นไปตามอุปสงค์อุปทาน แต่บริ ษทั ฯไม่ข้ ึนราคามาก ต้องการให้คู่คา้ สามารถอยูไ่ ด้ และบริ ษทั ฯ
พยายามตัดการเช่าช่วงออก
นายฤทธิ ชยั หยิบเจริ ญพร ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุ มด้วยตนเอง ขอสอบถามเรื่ องกอง REIT ไม่ทราบว่ามูลค่า
ทรัพย์สินตามบัญชี และกําไรเท่าไร
กรรมการผูจ้ ดั การ ตอบข้อซักถามว่ามูลค่าทรัพย์สินตามบัญชี ของบริ ษทั ย่อยประมาณ 500 กว่าล้านบาท
ข้อดีคือ บริ ษทั ฯรับเงินในปี แรก แต่ทะยอยรับรู ้รายได้ตามระยะเวลาเข้ากอง REIT เพราะฉะนั้นบริ ษทั ฯ ไม่ตอ้ งเสี ย
ภาษีจาํ นวนมากในคราวเดียว ส่ วนเรื่ องกําไรขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบการ ไม่สามารถระบุกาํ ไรได้
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น 1 ราย กล่าวว่าด้วย
ความห่ วงใย อยากให้สัมมากรมีทีมบริ หารสํารองหรื อคนรุ่ นที่สอง โดยให้เร่ งพัฒนาแต่ละโครงการ เพิ่มศักยภาพ
เพื่อให้ราคาหุ ้นเพิ่มเป็ นสองดิ จิต และขอเตือนเรื่ องกอง REIT โดยส่ วนใหญ่จะมีการคงดอกเบี้ ยร้ อยละ 6-9 ใน
ระยะเวลา 3-5 ปี และถ้าบริ ษทั ฯได้รับเงินจากกอง REIT แล้วอยากให้นาํ ไปลงทุนให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุ ด พร้อม
ทั้งวางแผนเรื่ องบุคคลากร
กรรมการผูจ้ ดั การ ตอบข้อซักถามว่ากอง REIT ไม่มีสัญญาเรื่ องผลตอบแทน

.

นายศุ ภกร ชิ นพงศ์ไ พบู ลย์ ผูถ้ ื อหุ ้นมาด้วยตนเอง และรับ มอบฉันทะ ขอแนะนําเรื่ องสัมมากรเพลส
รามคําแหง เนื่องจากเห็นว่าร้านค้าย้ายออกพอสมควร เห็นว่าสัมมากรเพลสยังไม่ประสบความสําเร็ จในแง่ของคนที่
เดิ นเข้ามาในศูนย์ งานอีเว้นท์ไม่มี เท่าที่สังเกตุเห็ นห้างใหญ่ๆ จะจัดงานอีเว้นท์เน้นงานเด็กสามารถดึงคนเข้าห้าง
ได้มาก นอกจากนี้ ตอ้ งดึ งคนช่วงใกล้เงินเดื อนออก ส่ วนตลาดสัมมากรเคยไปสอบถามผูค้ า้ แต่ไม่ทราบว่าเช่าช่วง
หรื อไม่ รู ้ สึกว่าค่าเช่ าค่อนข้างแพงมากวันละพันกว่าบาท ซึ่ งทําให้ราคาขายสู ง เกรงว่าจะมี ปัญหากับบริ ษทั ฯใน
อนาคต และที่บริ เวณโรงพยาบาลการุ ณเวชเดิม ไม่ทราบว่าจะพัฒนาเป็ นโครงการอะไร เสนอให้ทาํ ตลาดติดแอร์ ไม่
ต้องปรับปรุ งมาก กําหนดค่าเช่าไม่สูง
กรรมการผูจ้ ดั การ ตอบข้อซักถามว่า อยู่ในระหว่างการศึกษา แต่เป็ นรายได้ค่าเช่ า ส่ วนเรื่ องอีเว้นท์ทาง
ทีมขอรับข้อเสนอนี้เพือ่ พัฒนาการจัดงานให้มากขึ้น
ผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่ง สอบถามว่า เนื่องจากยังไม่เข้าใจเรื่ องบริ ษทั สัมมากร พลัส จํากัด (SMKP) เมื่อพิจารณา
จากงบการเงิ น พบว่า SMKP ซื้ อที่ดิน 500 ล้านบาท โดยกูจ้ ากธนาคารประมาณ 350 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ ย
ประมาณร้อยละ 3.6-3.8 แล้วก็กูจ้ าก RPCG 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 กูเ้ งินจากบริ ษทั แม่ 60 ล้านบาท
แต่ที่ไม่เข้าใจ คือ SMKP ไปกูจ้ าก ASSET PRO 57 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.0-7.6 ทําไมดอกเบี้ยจึงสู งเกรง
ว่าจะเป็ นภาระหนักกับ SMKP
ประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามว่า หลักการกูย้ ืมเงินตามสัดส่ วนการถือหุ ้นคือ SMKP มี SAMCO ถือ
หุน้ ร้อยละ 51 และ ASSET PRO ถือหุน้ ร้อยละ 49 การกูเ้ งินเป็ นไปตามสัดส่ วนนี้ เพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ ายให้กูต้ าม
สัดส่ วนที่ลงทุนในอัตราดอกเบี้ยที่เท่ากัน ส่ วนการที่ SMKP กูธ้ นาคารจึงไม่เกี่ยวกับผูถ้ ือหุ น้ ทั้งสองบริ ษทั
นางสุ พรรณี ตัณไชยศรี นคร ผูจ้ ดั การทัว่ ไป สายงานบริ หารและการเงิน กล่าวเสริ มว่า การกูจ้ ากธนาคาร
ของ SMKP เป็ นการใช้ที่ดินคํ้าประกัน จึงมีอตั ราดอกเบี้ยตํ่ากว่า ส่ วนเงินกู้ 100 ล้านบาทจาก RPCG นั้น ผูก้ ูเ้ ป็ น
SAMCO ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน ส่ วนการกูย้ มื เงินจากผูถ้ ือหุ ้นของSMKP ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงนั้น เป็ นไปตาม
นโยบายการกู้ยื ม เงิ น ระหว่า งกัน คื อ ต้น ทุ น ทางการเงิ น บวกค่ า บริ ห ารจัด การ โดยไม่ มี ห ลัก ทรั พ ย์ค้ าํ ประกัน
กรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวเสริ มว่า บริ ษทั ฯมองภาพรวมแล้วในเรื่ องของความยุติธรรมของอัตราต่างๆ
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ สอบถามเพิ่มเติม กรรมการผูจ้ ดั การจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั
ฯ ในรอบปี 2561 โดยผูถ้ ือหุ น้ ไม่ตอ้ งลงมติในวาระนี้เนื่องจากเป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2561
กรรมการผูจ้ ดั การ ขอเสนอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาอนุ ม ตั ิ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ฯ ประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบและให้การ
รับรองโดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่ งงบการเงินดังกล่าว ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
และความเห็นชอบคณะกรรมการบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในเอกสารงบการเงิน ที่ท่านผูถ้ ือหุ ้นได้รับ
ไปแล้วพร้อมหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และ บริ ษทั ฯ ได้นาํ ส่ งงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ฉบับนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
.

กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานว่าจากวาระที่ 3 ได้อธิ บายเรื่ องงบการเงิ นไปพอสมควร จึงขออนุ ญาตชี้ แจ้ง
ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ อาจเป็ นสาระสําคัญ เช่ น ทรัพย์สินหมุนเวียน ในปี 2560 มีทรัพย์สินหมุนเวียนรวม
2,551 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็ น 2,756 ล้านบาท เนื่ องจากมีที่ดินเพิ่มขึ้น ส่ วนทรัพย์สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจาก 1,245
ล้านบาท เป็ น 1,787 ล้านบาท เนื่ องจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 803 ล้านบาท เป็ น 1,056 ล้าน
บาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของที่ดินตลาดสัมมากรเมืองเอก และที่ดินบริ เวณถนนกรุ งเทพกรี ฑา ซึ่ งเป็ นที่ดินที่เตรี ยม
พัฒนา ส่ วนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น 6.79 ล้านบาท เนื่องมาจาก เป็ นระบบ ERP ที่บริ ษทั ฯ ใช้ ส่ วนรายการอื่น
ไม่ได้มีสาระสําคัญ
หนี้ สินหมุนเวียนรวม เพิ่มขึ้นจาก 765 เป็ น 1,215 ล้าบาท มาจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจํานวน 157 ล้านบาท
จากการเงินกู้ RPCG 100 ล้านบาท และ SMKP 57 ล้านบาท และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเป็ นตัว๋ BE ลดลง
และมีเงินกูร้ ะยะยาวจาก Project Financeที่ครบกําหนดภายในปี ส่ วนทางด้านหนี้สินไม่หมุนเวียน เงินกูย้ ืมระยะยาว
เพิ่มขึ้นจาก Project Finance จาก 667 ล้านบาท เป็ น 825 ล้านบาท โดยรวมหนี้ สินไม่หมุนเวียนจาก 722 ล้านบาท
เพิม่ ขึ้นเป็ น 870 ล้านบาท ทางด้านส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นสาระสําคัญ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีรายได้เพิ่มจาก 1,211 ล้านบาท เป็ น 1,394 ล้านบาท Gross
Margin ลดลงจากร้อยละ 29 เป็ นร้อยละ 27 ทางด้านค่าใช้จ่ายจะพยายามควบคุม กําไรสุ ทธิ ปี 2561 เท่ากับ 81.95
ล้านนบาท หรื อร้อยละ 5.88 ซึ่ งมีกาํ ไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อ เปรี ยบเทียบกับปี 2560 อยูท่ ี่ 56.13 ล้านบาท แต่ยงั ตํ่ากว่า
ประมาณการที่วางแผนไว้ ซึ่งในปี 2562 บริ ษทั ฯเริ่ มมีทีมการตลาดเข้ามาใหม่ โครงการใหม่ๆอัตราการขายค่อนข้าง
เร็ ว สุ ดท้ายคือเรื่ องกําไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ เท่ากับ 0.13 บาท
เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามเพิ่มเติ ม กรรมการผูจ้ ดั การ จึงขอให้ที่ประชุ มมีมติพิจารณาอนุ มตั ิงบแสดง
ฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยการลงมติ ในวาระนี้ ตอ้ งได้รับ
อนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ ม และออก
เสี ยงลงคะแนน ซึ่ งในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มจํานวน 61 ราย จํานวน 18,877,814 หุ ้น ทําให้ผถู ้ ือหุ ้นที่
เข้าร่ วมประชุมมีจาํ นวน 253 ราย มีจาํ นวนหุ น้ รวมทั้งสิ้ น 431,169,539 หุน้
มติทปี่ ระชุ ม
ที่ประชุ ม มีมติด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ อนุ มัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามทีเ่ สนอ
ผลการลงมติสาหรับวาระที่ 3 เป็ นดังนี้
เห็นด้วย
431,143,106
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
26,433
บัตรเสี ย
-

.

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2561
กรรมการผูจ้ ดั การรายงานว่า ตามที่บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของ
กําไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิ จการหลังหักเงินสํารองนั้น จากผลการดําเนิ นงานประจําปี 2561 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไร
สุ ทธิตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ 55,130,159 บาท และกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวม 81,982,198 บาท
จึงขอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2561 ในอัตราหุ ้นละ 0.07 บาท
จากกําไรสุ ทธิ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 44,926,031.22 บาท คิดเป็ นร้อยละ 54.80 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวม หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 81.49 ของกําไรสุ ทธิ ของงบเฉพาะกิจการ ซึ่ งเปรี ยบเทียบกับปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 118.08 ของกําไร
สุ ทธิของงบเฉพาะกิจการ ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ฯ โดยจะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นโดยกําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น
เพื่อสิ ทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2562 ซึ่ งจะจ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ น้ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
กรรมการผูจ้ ดั การได้ส อบถามผู ถ้ ื อหุ ้น ว่า มี ผูถ้ ื อ หุ ้นรายใดประสงค์ที่ จะสอบถามเพิ่ ม เติ ม ในวาระนี้
หรื อไม่ ปรากฏว่า ไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ ้นรายใดสอบถามเพิ่ ม เติ ม จึ งขอเสนอให้ที่ ประชุ ม มี มติ อนุ มตั ิ ก ารจ่ า ยเงิ นปั นผล
ประจําปี 2561 โดยการลงมติ ใ นวาระนี้ ตอ้ งได้รับมติ อนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน ซึ่ งในวาระนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่ม
ทําให้ผถู ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุมมีจาํ นวน 253 ราย มีจาํ นวนหุ น้ รวมทั้งสิ้ น 431,169,539 หุน้
มติทปี่ ระชุ ม
ทีป่ ระชุ มมีมติด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2561 ตามทีเ่ สนอ
ผลการลงมติสาหรับวาระที่ 4 เป็ นดังนี้
เห็นด้วย
431,143,106 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
งดออกเสี ยง
26,433 เสี ยง
บัตรเสี ย
- เสี ยง
วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ
กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 16 กําหนดว่า ในการประชุ มสามัญประจําปี ทุก
ครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งจํานวนหนึ่ งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจํานวนที่ ใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ดี กรรมการที่จะ
ครบกําหนดตามวาระซึ่ งถือว่าเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ จะออกไปจากห้องประชุ ม จนกว่าผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณาวาระ
นี้ เสร็ จสิ้ น สําหรับวาระนี้ กรรมการผูจ้ ดั การได้กล่าวเรี ยนเชิญ นายธวัชชัย ช่องดารากุล ประธานกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา
นายธวัชชัย ช่องดารากุล ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวรายงานว่า บริ ษทั ฯ
ได้ดาํ เนิ นการตามแนวนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) โดย
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่ อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการ
.

ด้วย โดยเผยแพร่ หลักเกณฑ์ให้ผถู ้ ื อหุ ้นทราบถึงสิ ทธิ และวิธีการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้าบนเว็บไซต์บริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 28 กันยายน ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
เพื่อคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากลัน่ กรอง คัดเลื อกบุคคลที่ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอด้วย ผลปรากฏว่า ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้น
เสนอชื่อผูใ้ ดให้พิจารณา สําหรับปี นี้กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระมีอยูจ่ าํ นวน 3 ท่าน ดังนี้
1. คุณสัจจา
เจนธรรมนุกูล
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
2. คุณกุณฑลา ศศะสมิต
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
3. คุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
ซึ่งบริ ษทั มีการคัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วย คุณสมบัติ ประสบการณ์
ความเชี่ ยวชาญที่ เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยผูท้ ี่ ถูก
เสนอชื่ อ จะต้องมี คุ ณ สมบัติแ ละไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ า มตามกฎหมายว่า ด้ว ยบริ ษ ทั มหาชนจํา กัด และประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งคณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่าน
และมีมติเป็ นเอกฉันท์ ขอเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดํารง
ตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั อี กครั้ งหนึ่ ง เนื่ องจากเห็ นว่าบุ คคลทั้งสามท่าน เป็ นบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อกําหนดของบริ ษทั โดยในวาระนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนี้ งดออกเสี ยง รายละเอียดและคุณสมบัติของ
กรรมการที่เสนอให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ ปรากฏตามหน้า 29 ถึง 31 ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นที่ได้
ส่ งมอบให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ทุกท่านแล้ว
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้สอบถามผูถ้ ือหุ ้นว่ามีผถู ้ ือหุ ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถาม
เพิ่มเติ มในวาระนี้ หรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติ ม ประธานกรรมการสรรหาฯ ขอให้ที่
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นายสัจจา เจนธรรมนุ กูล นาง
กุณฑลา ศศะสมิต และนายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ ง โดยในการลงคะแนน
วาระนี้ ให้ผูถ้ ื อหุ ้นลงคะแนนเสี ยง เป็ นรายบุคคล และการลงมติในวาระนี้ ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ซึ่ งในวาระนี้ มีผู ้
ถื อหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มจํานวน 4 ราย จํานวน 38,382 หุ ้น ทําให้ผูถ้ ื อหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุ มมีจาํ นวน 257 ราย มี
จํานวนหุ น้ รวมทั้งสิ้ น 431,207,921 หุน้
มติทปี่ ระชุ ม
ที่ประชุ มมีมติด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ อนุมัติแต่ งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่ าน คือ
นายสั จจา เจนธรรมนุกูล นางกุณฑลา ศศะสมิต และนายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง

.

ผลการลงมติสาหรับวาระที่ 5 เป็ นรายบุคคล เป็ นดังนี้
1. นายสั จจา เจนธรรมนุกูล
เห็นด้วย
431,181,488 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง
งดออกเสี ยง
26,433 เสี ยง
บัตรเสี ย
- เสี ยง
2. นางกุณฑลา ศศะสมิต
เห็นด้วย
431,181,488 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง
งดออกเสี ยง
26,433 เสี ยง
บัตรเสี ย
- เสี ยง
3. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา
เห็นด้วย
428,852,304 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
43,555 เสี ยง
งดออกเสี ยง
2,312,062 เสี ยง
บัตรเสี ย
- เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000

คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000

คิดเป็ นร้อยละ 99.9898
คิดเป็ นร้อยละ 0.0101

ทําให้บริ ษทั ฯ มีกรรมการจํานวน 7 ท่าน ตามรายชื่ อดังต่อไปนี้
1. นายพิพิธ พิชยั ศรทัต
ประธานกรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
2. นายธวัชชัย ช่องดารากุล
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธาน
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางกุณฑลา ศศะสมิต
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
6. นายธวัช อึ้งสุ ประเสริ ฐ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
7. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
โดยรายชื่อและจํานวนกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ให้คงเดิม คือ นายพิพิธ พิชยั ศรทัต
หรื อ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล หรื อ นายธวัช อึ้งสุ ประเสริ ฐ หรื อ นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการสองในสี่
คนนี้ ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราบริ ษทั ฯ

.

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุ ดย่ อย สาหรับปี 2562
นายพิ พิ ธ พิ ชัย ศรทัต ประธานคณะกรรมการ รายงานว่า คณะกรรมการพิ จ ารณาตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ งได้พิจารณาอย่างถี่ถว้ นถึ งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อย มีรายละเอี ยดอยู่ในหมวดการกํากับดู แลกิ จการในรายงาน
ประจําปี รวมทั้งได้พิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม และเปรี ยบเทียบผลตอบแทนคณะกรรมการ ทั้งกับธุ รกิจ
ประเภทเดี ย วกันและธุ รกิ จอื่ นที่ มี ข นาดใกล้เคี ย งกันแล้ว เห็ นสมควรเสนอผูถ้ ื อหุ ้นกํา หนดค่ า ตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริ ษ ทั และคณะกรรมการชุ ดย่อย สําหรั บ ปี 2562 มากกว่าปี 2561 ไม่ เกิ นร้ อยละ 5 โดยไม่ มี
ผลประโยชน์อื่นใดอีก มีรายละเอียดดังนี้
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
ปี ละ 390,000 บาท หรื อ 32,500 บาท ต่อเดือน
(เพิ่มขึ้น 1,500 บาทต่อเดือน หรื อ 4.8%)
กรรมการบริ ษทั
ปี ละ 288,000 บาท หรื อ 24,000 บาท ต่อเดือน
(เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อเดือน หรื อ 4.4%)
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
ปี ละ 300,000 บาท หรื อ 25,000 บาท ต่อเดือน
(เพิม่ ขึ้น 1,000 บาทต่อเดือน หรื อ 4.2%)
กรรมการ
ปี ละ 276,000 บาท หรื อ 23,000 บาท ต่อเดือน
(เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อเดือน หรื อ 4.6%)
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
ปี ละ 744,000 บาท หรื อ 62,000 บาท ต่อเดือน
(เพิ่มขึ้น 2,000 บาทต่อเดือน หรื อ 3.3%)
กรรมการ
ปี ละ 744,000 บาท หรื อ 62,000 บาท ต่อเดือน
(เพิ่มขึ้น 2,000 บาทต่อเดือน หรื อ 3.3%)
ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นค่ าเบีย้ ประชุ มของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการสรรหาฯ
ประธานกรรมการ
25,000 บาท ต่อครั้งของการประชุม
(เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อครั้งของการประชุมหรื อ 4.2%)
กรรมการ
23,000 บาท ต่อครั้งของการประชุม
(เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อครั้งของการประชุมหรื อ 4.6%)
และ งดค่าตอบแทนพิเศษสําหรับปี 2561 เนื่องมากจากผลประกอบการ
กรรมการผูจ้ ดั การได้สอบถามผูถ้ ือหุ น้ ว่ามีผถู ้ ือหุ น้ รายใดประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ หรื อไม่

.

ผูถ้ ื อหุ ้นรายหนึ่ ง สอบถามว่าถ้ากรรมการดํารง 2 ตําแหน่ ง จะได้รับค่าตอบแทนทั้งสองตําแหน่ งหรื อไม่
หรื อว่าได้เฉพาะตําแหน่งที่ค่าตอบแทนสู งสุ ด
ประธานกรรมการ ชี้ แจงว่าได้รับทั้งสองตําแหน่ง เพราะความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะไม่
เหมือนกัน บางคณะประชุมเป็ นรายครั้ง
เมื่ อ ไม่ มี ผู ถ้ ื อ หุ ้ น รายใดสอบถามเพิ่ ม เติ ม กรรมการผูจ้ ัด การ ขอให้ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยงดออกเสี ยงในวาระนี้
และการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับมติอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยง ซึ่ งในวาระนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่ม ทําให้ผถู ้ ือ
หุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุมมีจาํ นวน 257 ราย มีจาํ นวนหุ น้ รวมทั้งสิ้ น 431,207,921 หุน้
มติทปี่ ระชุ ม
ที่ประชุ มมีมติด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุ มและมี
สิ ทธิออกเสี ยง อนุมัติอตั ราค่ าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่ อย ประจาปี 2561 ตามทีเ่ สนอ
ผลการลงมติสาหรับวาระที่ 6 เป็ นดังนี้
เห็นด้วย
428,751,037
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
2,456,884
บัตรเสี ย
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 99.4302
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
คิดเป็ นร้อยละ 0.5697

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2561
กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานว่าคณะกรรมการบริ ษทั โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ โดย
มีรายนามของผูส้ อบบัญชี ดังนี้
1. นายฉัตรชัย เกษมศรี ธนาวัฒน์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 และ/หรื อ

2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และ/หรื อ

3. นางชลรส สันติอศั วราภรณ์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523

โดยให้ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบ และแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ
และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี ตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นทําหน้าที่แทน
จํานวนปี ที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ

.

ลําดับที่ 1 จํานวนปี ที่ 1, ลําดับที่ 2 จํานวนปี ที่ 3, ลําดับที่ 3 จํานวนปี ที่ 0
กําหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้
รายการ

ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

EY

EY

EY

1,015,000

940,000

900,000

ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อย
-บริ ษทั เพียวสัมมากร
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

408,000
288,000

338,000
258,000

244,000
244,000

-บริ ษทั สัมมากร พลัส จํากัด

120,000

*80,000

-

1,423,000

1,278,000

1,144,000

145,000

134,000

69,000

รวม
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน (บาท)

อัตราเพิ่มคิดเป็ น %
11.35%
11.71%
6.42%
หมายเหตุ : ค่าบริ การอื่น (Non Audit Fee)ในปี 2561 จํานวน 104,668 บาท และในปี 2560 จํานวน
18,637 บาท
: * บริ ษทั สัมมากร พลัส จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2561
กรรมการผูจ้ ดั การได้สอบถามผูถ้ ือหุ น้ ว่ามีผถู ้ ือหุ น้ รายใดประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ หรื อไม่
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น 1 ราย กล่าวว่าค่าสอบ
บัญชีเพิ่มขึ้นทุกปี ปี นี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.35 น่าจะเกิดจาก จํานวนชัว่ โมงการทํางานของผูส้ อบบัญชี ขอให้กรรมการ
ตรวจสอบช่วยให้ระบบควบคุมภายในของสัมมากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อลดจํานวนการทํางานของผูส้ อบบัญชี ให้
ได้ ไม่เป็ นวัฒนธรรมที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นทุกปี การที่มาตรฐานบัญชี เพิ่มขึ้นไม่เป็ นข้ออ้างในการเพิ่มค่าสอบบัญชี
เพราะมาตรฐานบัญชีเป็ นการจัดหมวดหมู่เท่านั้นเอง ไม่ได้เป็ นการเพิ่มภาระของผูส้ อบบัญชี
นายธวัชชัย ช่องดารากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่าในปี 2562 จะพิจารณาเรื่ องระบบควบคุม
ภายในและระบบบัญชีให้มากขึ้น
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม กรรมการผูจ้ ดั การ ขอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด และค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562 โดยการลงมติในวาระนี้ ตอ้ งได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน เสี ยง ซึ่ งในวาระนี้ ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่ม ทําให้ผถู ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุ มมีจาํ นวน 257 ราย มี
จํานวนหุ น้ รวมทั้งสิ้ น 431,207,921 หุน้

.

มติทปี่ ระชุ ม
ที่ประชุ มมติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากเป็ นอนุ มัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ และกาหนดค่ าสอบ
บัญชีประจาปี 2561 ตามทีเ่ สนอ
ผลการลงมติสาหรับวาระที่ 7 เป็ นดังนี้
เห็นด้วย
431,081,488
ไม่เห็นด้วย
100,000
งดออกเสี ยง
26,433
บัตรเสี ย
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ 99.9768
คิดเป็ นร้อยละ 0.0231

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้ น และ/หรื อยาว ในรู ปแบบของ
หุ้นกู้ (Debenture) ภายใต้ วงเงินรวมจานวนไม่ เกิน 1,000 ล้านบาท
กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานต่อที่ประชุ มว่าตามมติคณะกรรมการบริ ษทั มีความประสงค์ที่ออกและเสนอ
ขายตราสารหนี้ ระยะสั้น และ/หรื อยาว ในรู ปแบบของหุ ้นกู้ (Debenture) ภายใต้วงเงินรวมจํานวนไม่เกิน 1,000 ล้าน
บาท ซึ่งบริ ษทั ฯมีความจําเป็ นต้องสํารองเงินไว้ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและบริ หารสภาพคล่องของบริ ษทั โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ประเภทของตราสาร
วงเงิน
สกุลเงิน
อัตราดอกเบี้ย
การไถ่ถอนก่อนกําหนด
อายุหุน้ กู้

หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
การเสนอขาย
.

หุ น้ กูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือหุ น้ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มีประกัน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้น
มูลค่ารวมของตราสารหนี้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง (Revolving basis) กําหนดไว้ไม่เกิน
1,000 ล้านบาท
เงินบาท และ/หรื อเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก
และเสนอขายหุ น้ กู้
ขึ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ น้ กูใ้ นแต่ละครั้ง
บริ ษ ัท หรื อ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น กู้ อาจมี ห รื อ ไม่ มี สิ ท ธิ ไ ถ่ ถ อนก่ อ นกํา หนด ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่ก ับ
เงื่อนไขการออกหุ น้ กูแ้ ต่ละคราว
ตามที่กาํ หนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
หุ ้นกู้ หรื อตามข้อตกลงและเงื่ อนไขของหุ ้นกู้ที่ ได้ออกในคราวนั้นๆ ทั้งนี้ ใ ห้อยู่
ภายใต้บงั คับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ สํานักงาน ก.ล.ต. และ/
หรื อ ประกาศ หรื อกฎระเบียบอื่ นๆที่เกี่ ยวข้อง ที่มีผลใช้บงั คับในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุ น้ กูใ้ นแต่ละคราว
ขึ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ น้ กูใ้ นแต่ละครั้ง
เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขายในกรณี จาํ กัด และ/

อํานาจในการกําหนด

หรื อเสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนประเภทสถาบันและ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
ให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจ ดังนี้
1.กําหนดรายละเอี ยดต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับหุ ้นกู้รวมถึ ง ประเภท ชื่ อ อัตราดอกเบี้ ย
อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ ตลอดจนกําหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
กับการเสนอขายซึ่ งรวมถึ งแต่ไม่จาํ กัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขาย
และจัดสรร
2.แต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินและ/หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายหุ น้ กู้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายตราสารหนี้ ระยะสั้น และ/หรื อยาว ในรู ปแบบของ
หุ ้นกู้ (Debenture) ภายใต้วงเงิ นรวมจํานวนไม่เกิ น 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและบริ หารสภาพ
คล่องของบริ ษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น 1 ราย กล่าวว่าดีใจที่
ทางบริ ษ ัท ฯ มี ก ารเตรี ยมแผนเพื่ อ ให้ บ ริ ษ ัท ฯ มี ส ภาพคล่ อ ง ในวาระนี้ โดยเฉพาะอํา นาจในการกํา หนดให้
คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจดังนี้ 1.กําหนดรายละเอี ยดต่างๆที่ เกี่ ยวข้องกับหุ ้นกู้รวมถึ ง ประเภท โดยตรงนี้ ขอ
จํากัดอํานาจ “ไม่ใช่หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ” ขอให้ระบุในรายงานการประชุมเพิ่มขึ้น
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ สอบถามเพิ่มเติม หรื อขอแก้ไข
การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับมติอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ ม และมีสิทธิ ออกเสี ยง ซึ่ งในวาระนี้ ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่ม ทําให้ผถู ้ ื อหุ ้นที่
เข้าร่ วมประชุมมีจาํ นวน 257 ราย มีจาํ นวนหุ น้ รวมทั้งสิ้ น 431,207,921 หุน้
มติทปี่ ระชุ ม
ทีป่ ระชุ มมีมติด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ ม
และมีสิทธิออกเสี ยง อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนีร้ ะยะสั้ น และ/หรื อยาว ในรู ปแบบของหุ้น
กู้ (Debenture) ภายใต้ วงเงินรวมจานวนไม่ เกิน 1,000 ล้านบาท
ผลการลงมติสาหรับวาระที่ 8 เป็ นดังนี้
เห็นด้วย
431,181,488 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง
งดออกเสี ยง
26,433 เสี ยง
บัตรเสี ย
- เสี ยง

.

คิดเป็ นร้อยละ 99.9938
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
คิดเป็ นร้อยละ 0.0061

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 23 ข้ อ 24 และข้ อ 30
กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 74/2557
เรื่ องการประชุมผ่านสื่ ออิเลคทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 กําหนดให้การประชุ มที่กฎหมายบัญญัติให้ตอ้ งมี
การประชุ มนอกจากจะดําเนิ นการตามวิธีการที่บญั ญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว จะจัดให้มีการประชุ มผ่านสื่ อ
อิเลคทรอนิ กส์ ได้ และคําชี้ แจงกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 กรณี บริ ษทั มหาชนจํากัด หาก
ประสงค์จะประชุมผ่านสื่ ออิเลคทรอนิกส์จะต้องมีการกําหนดเรื่ องการประชุมผ่านสื่ ออิเลคทรอนิ กส์ ไว้ในข้อบังคับ
ของบริ ษทั มหาชนจํากัด และเรื่ องสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นในการเรี ยกประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพรบ.
บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรี ยบร้อยแห่ งชาติ
ที่ 21/2560 เรื่ องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ จึงขอเสนอต่อที่ประชุ มผู ้
ถือหุ น้ เพื่อพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 23 ข้อ 24 และข้อ 30 ดังต่อไปนี้
ข้ อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน
ข้ อบังคับของบริษัททีเ่ สนอขออนุมัติให้ มีการแก้ ไข
เพิม่ เติม
ข้ อ 23. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
ข้ อ 23.ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรื อผู ้ซ่ ึ งได้ รั บ มอบหมายส่ ง หนั ง สื อ นั ด กรรมการหรื อผู ้ซ่ ึ งได้ รั บ มอบหมายส่ งหนั ง สื อนั ด
ประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนการประชุ ม ประชุ มไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ ม
เว้ น แต่ ใ นกรณี จํ า เป็ นรี บด่ ว นเพื่ อ รั ก ษาสิ ทธิ หรื อ เว้น แต่ ใ นกรณี จํา เป็ นรี บ ด่ ว นเพื่ อ รั ก ษาสิ ทธิ หรื อ
ประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุ ม โดยวิธีอื่น ประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุ มโดยวิธีอื่น
และกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
และกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
ข้ อ 23. (ต่ อ)
ข้ อ 23. (ต่ อ)
ในการจัด ส่ ง หนั ง สื อเชิ ญ ประชุ ม คณะกรรมการ
รวมทั้ง เอกสารประกอบการประชุ ม คณะกรรมการ
บริ ษั ท อาจจั ด ส่ งหนั ง สื อเชิ ญ ประชุ ม และเอกสาร
ประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์
แทนก็ไ ด้ ในการนี้ ผูม้ ี หน้าที่ จดั การประชุ ม ต้องจัดเก็ บ
สํา เนาหนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และเอกสารประกอบการ
ประชุ ม ไว้เ ป็ นหลั ก ฐาน โดยจะจัด เก็ บ ในรู ปข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
กรรมการตั้ง แต่ 2 คนขึ้ นไปอาจร้ องขอให้ป ระธาน
กรรมการตั้ง แต่ 2 คนขึ้ นไปอาจร้ องขอให้ป ระธาน
กรรมการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการ ได้ ใน กรณี ที่ มี กรรมการเรี ย กประชุ มคณะกรรมการ ได้ ใน กรณี ที่ มี
กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการ กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการ
หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธาน กรรมการ หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธาน กรรมการ
กําหนดวันประชุ มภายใน 14 วันนับตั้งแต่วนั ที่ได้รับการ กําหนดวันประชุ มภายใน 14 วันนับตั้งแต่วนั ที่ได้รับการ
ร้องขอ
ร้องขอ
.

ข้ อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน
ข้ อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ
มาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ งของจํา นวน กรรมการ
ทั้ ง หมดจึ ง จะเป็ นองค์ ป ระชุ ม ในกรณี ที่ ป ระธาน
กรรมการไม่ อ ยู่ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ
หน้า ที่ ไ ด้ ถ้า มี ร องประธานกรรมการให้ร องประธาน
กรรมการเป็ นประธาน ถ้า ไม่ มี รองประธานกรรมการ
หรื อมี แต่ไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่ งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ งในการลงคะแนน เว้น
แต่ ก รรมการที่ มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ในเรื่ องใด ไม่ มี สิ ท ธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยง หนึ่ งเป็ น
เสี ยงชี้ขาด

ข้ อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั
สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ น้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้
ข้ อ 30.(ต่ อ)
เรี ยกว่ า การประชุ ม วิ ส ามัญ คณะ กรรมการจะเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่
จะเห็นสมควร
หรื อ ผูถ้ ื อหุ ้นรวมกันนับ จํานวนหุ ้นได้ไม่นอ้ ยกว่าใน
5 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมดหรื อผูถ้ ื อหุ ้นไม่
น้อยกว่า 25 คน ซึ่ งมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน
10 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่ อกันทํา
หนัง สื อขอให้ค ณะกรรมการเรี ยกประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ น
.

ข้ อบังคับของบริษัททีเ่ สนอขออนุมัติให้ มีการแก้ ไข
เพิม่ เติม
ข้ อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ
มาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ งของจํา นวน กรรมการ
ทั้ ง หมดจึ ง จะเป็ นองค์ ป ระชุ ม ในกรณี ที่ ป ระธาน
กรรมการไม่ อ ยู่ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ
หน้าที่ ไ ด้ ถ้า มี รองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธาน ถ้า ไม่ มี รองประธานกรรมการ
หรื อมี แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่ งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ งในการลงคะแนน เว้น
แต่ ก รรมการที่ มี ส่ วนได้ส่ ว นเสี ย ในเรื่ อ งใด ไม่ มี สิ ท ธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยง หนึ่ งเป็ น
เสี ยงชี้ขาด
ประธานกรรมการหรื อประธานในที่ ป ระชุ ม อาจ
กําหนดให้จดั การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ก็ได้ โดย
ให้ ป ฏิ บ ัติ ต ามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตามที่ ก ฎหมาย
กําหนด
ข้ อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั
สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ น้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้
ข้ อ 30.(ต่ อ)
เรี ยกว่ า การประชุ ม วิ ส ามัญ คณะ กรรมการจะเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่
จะเห็นสมควร
ผูถ้ ื อหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ ้นที่ จาํ หน่ ายได้
ทั้ง หมด จะเข้า ชื่ อ กันทํา หนัง สื อขอให้ ค ณะกรรมการ
เรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่ อใดก็ได้
แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุ ม

ข้ อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน

ข้ อบังคับของบริษัททีเ่ สนอขออนุมัติให้ มีการแก้ ไข
เพิม่ เติม
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการ ไว้ใ ห้ ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดัง กล่ า วด้ ว ย ในกรณี เ ช่ น นี้
ที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นภายใน 45
วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อนั้นจากผูถ้ ือหุ น้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุ มภายใน
กํา หนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู ถ้ ื อหุ ้ น ทั้ง หลายซึ่ ง
เข้า ชื่ อ กัน หรื อ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น คนอื่ นๆ รวมกัน ได้จ าํ นวนหุ ้ น
ตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุ มเองก็ได้ภายใน 45 วัน
นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี
เช่ นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นที่คณะกรรมการ
เรี ย กประชุ ม โดยบริ ษ ัท ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยอัน
จําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุ มและอํานวยความ
สะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นการเรี ยก
ประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสี่ ครั้งใด จํานวนผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งมาร่ วมประชุ มไม่ครบเป็ นองค์ประชุ มตามที่กาํ หนด
ไว้ใ นข้อบังคับฉบับนี้ ผูถ้ ื อหุ ้นตามวรรคสี่ ตอ้ งร่ วมกัน
รั บ ผิ ด ชอบชดใช้ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด จากการจัด ให้ มี ก าร
ประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ สอบถามเพิ่มเติม หรื อขอแก้ไข
การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับมติอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ ม และมีสิทธิ ออกเสี ยง ซึ่ งในวาระนี้ ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพิ่ม ทําให้ผถู ้ ื อหุ ้นที่
เข้าร่ วมประชุมมีจาํ นวน 257 ราย มีจาํ นวนหุ น้ รวมทั้งสิ้ น 431,207,921 หุน้
มติทปี่ ระชุ ม
ทีป่ ระชุ มมีมติด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและมี
สิ ทธิออกเสี ย อนุมัติแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 23 ข้ อ 24 และข้ อ 30
ผลการลงมติสาหรับวาระที่ 9 เป็ นดังนี้
เห็นด้วย
431,181,488 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9938
ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
งดออกเสี ยง
26,433 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0061
บัตรเสี ย
- เสี ยง
.

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
กรรมการผูจ้ ดั การ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
ผูถ้ ือหุ ้นรายหนึ่ ง กล่าวว่าได้ให้ความสนใจหุ ้นสัมมากร ราคาหุ ้นต่อ BV ค่อนข้างต่า อยากทราบมุมมอง
ของกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ ตอบข้อซักถามว่า เรื่ องสภาพคล่ องของหุ ้นเป็ นเรื่ องหนึ่ งที่ มีไม่มาก ถ้าซื้ อไม่มาก
สามารถซื้ อได้ ถ้าซื้ อมากไม่มีผขู ้ าย บริ ษทั ฯไม่ใช่บริ ษทั ใหญ่ ไม่ทราบว่ามีปัจจัยอื่นมากน้อยแค่ไหน ที่ทาได้คือทา
ในสิ่ งที่ควรจะทาคือทาผลประกอบการให้ดีข้ ึน อันนี้ เป็ นความมุ่งมัน่ ของทีมบริ หารและคณะกรรมการ หวังว่าใน
อนาคตก็จะสะท้อนมาที่ราคาหุ น้
ผูถ้ ือหุ น้ รายหนึ่ง ได้สอบถามว่า บริ ษทั ฯ เคยมีนโยบาย ให้บริ ษทั โปร คิวบ์ เวนเจอร์ จากัด (บริ ษทั ย่อย)
ดูแลบริ การหลังการขายและเรื่ องนิติบุคคลฯ ไม่ทราบว่าบริ ษทั ฯยังมีแนวโน้มดาเนินการต่อ หรื อมีมุมมองอย่างไร
กรรมการผูจ้ ดั การ ตอบข้อซักถามว่า ปั จจุ บนั อยู่ในระหว่างเตรี ยมโครงสร้ าภายในบริ ษทั ฯให้พร้ อม
บริ ษทั ฯยังคงนโยบายเดิม
เมื่ อไม่ มี ผู ถ้ ื อหุ ้ นซัก ถามและเสนอเรื่ องอื่ นใดเพื่ อ พิ จารณา กรรมการผู จ้ ดั การจึ ง ขออนุ ญ าตให้ท่ า น
ประธานปิ ดการประชุม
ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ที่ได้มาร่ วมประชุมและเสนอข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ รวมทั้ง
อนุ มตั ิขอ้ เสนอของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในเรื่ องต่างๆ ด้วยดี และขอให้ท่านผูถ้ ื อหุ ้นกรุ ณาคื นบัตรลงคะแนน
ให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
ปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
ลงนาม

ประธานที่ประชุม
(นายพิพิธ พิชยั ศรทัต)
ประธานที่ประชุม

ลงนาม

เลขานุการที่ประชุม
(นางสุ พรรณี ตัณไชยศรี นคร)
เลขานุการบริ ษทั

.

