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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษัท สัมมากร จ ากดั (มหาชน) 
วนัพฤหัสบดีที ่4 เมษายน 2562 

ณ ห้องมณฑาทพิย์ 1 ช้ัน 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ 
เลขที ่155 ถนนราชด าริ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  จ านวน 6 ท่าน 
1. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั   ประธานกรรมการ 
2. นายธวชั อ้ึงสุประเสริฐ  กรรมการ 
3. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล  กรรมการ 
4. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 
5. นายธวชัชยั    ช่องดารากุล  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
      ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน /  

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
6. นางกุณฑลา ศศะสมิต  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

ทั้งน้ีกรรมการผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม จาํนวน 1 คน คือ นายอนุทิพย ์ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง เน่ืองจากลาป่วย 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้) 
2. ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
3. ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัรวมถึงผูบ้ริหารของสายงานบญัชีและการเงิน 
4. เจา้หนา้ท่ีจากบริษทั อินเวนทเ์ทค ซิสเทม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูล้งทะเบียน นบัคะแนน และ 

แสดงผลคะแนน พร้อมทั้งรายงานมติท่ีประชุม  
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.30 น. 

 นายพิพิธ พิชยัศรทตั ประธานกรรมการในฐานะประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู ้
ถือหุน้ท่ีมาเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 และแจง้ใหท้ราบวา่ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระ
แลว้จ านวน 641,800,446 บาท มีจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงจ านวน 641,800,446 หุ้น และขอรายงานจ านวนผูถื้อ
หุ้นท่ีมาเขา้ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะรวมจ านวน 175 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้412,174,594 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 64.2216 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งส้ิน ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 32. ท่ีก าหนดวา่ 
“ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คนหรือไม่
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น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม”  

ดงันั้น “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังนี้ จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ” และกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 โดยประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายกิตติพล 
ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการด าเนินการประชุม  
 ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม กรรมการผูจ้ดัการได้แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า  บริษทัฯ ได้ด าเนินการตาม
แนวนโยบายของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อ
หุ้นมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการดว้ย โดย
เผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ผู ้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ และวิธีการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อ
คณะกรรมการบริษทั เป็นการล่วงหนา้บนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน ถึงวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 ผล
ปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมและช่ือผูใ้ดใหพ้ิจารณา   
 เอกสารประกอบการประชุมคร้ังน้ี บริษทัฯ ไดท้  าการเผยแพร่ไวใ้น Website ของบริษทัฯ และแจง้ต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย        เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2562 และไดแ้จง้วิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดงัน้ี 
 ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ท่ี 34 ก าหนดให้ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมี
คะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือหรือรับมอบฉนัทะมา โดยท่ีมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อจ านวนหน่ึงหุ้น ซ่ึงในแต่ละ
วาระการประชุม ผูถื้อหุน้จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้3 ทางคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด
ทางหน่ึงเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่านใดมีส่วนไดเ้สีย เป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นรายนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเร่ืองนั้น 
 การนบัคะแนนในแต่ละวาระจะเป็นดงัน้ี 
 วาระท่ี 1, 3, 4, 5, และวาระท่ี 7 จะถือเอาเสียงข้างมาก ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของท่ีประชุม 
 ส่วนวาระท่ี 8 และ 9 จะถือเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียง เป็นมติของท่ีประชุม 
 ส่วนวาระท่ี 6 จะถือเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียง เป็นมติของท่ีประชุม 
 ส่วนวาระท่ี 2  นั้นเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ 
 ในการนบัคะแนนในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะใชจ้  านวนหุ้นของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด ณ เวลาท่ีลงคะแนนเป็นฐาน
ในการค านวณ โดยส าหรับท่านท่ีไม่ประสงค์ท่ีจะคดัคา้นหรืองดออกเสียง บริษทัจะถือว่าท่านมีมติเห็นชอบตามวาระท่ี
เสนอ โดยท่านไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และหากไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสียง บริษทัฯ จะสรุปวาระ
นั้นๆ วา่ผูถื้อหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัตามท่ีเสนอ หากมีผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะคดัคา้นหรืองดออกเสียง 
บริษทัฯ ขอให้ท่านท่ีประสงคจ์ะคดัคา้นหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกให้ในขณะท่ีลงทะเบียน 
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โดยบริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม
หรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
 บริษทัฯ จะท าการแจง้ให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนบัไดจ้ะ
เป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉนัทะแลว้  ใน
กรณีท่ีมีผูล้งคะแนนคดัคา้นหรืองดออกเสียงเป็นจ านวนมาก บริษทัฯ อาจด าเนินวาระการประชุมถดัไปในระหว่างท่ีรอ
ผลการนบัคะแนน และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้่านผูถื้อหุ้นทราบทนัทีท่ีการนบัคะแนนแลว้เสร็จ 
 เม่ือแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ กรรมการผูจ้ดัการเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที ่1.  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

กรรมการผูจ้ดัการ รายงานต่อท่ีประชุมวา่ภายหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ประชุมเม่ือวนัท่ี 
19 เมษายน 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในกาํหนดเวลาท่ี
กฎหมายกาํหนดเรียบร้อยแลว้ โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามท่ีแนบหนงัสือเชิญประชุมน้ี นอกจากนั้นบริษทัฯ 
ไดเ้ผยแพร่ใน website ของบริษทัฯ แลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป โดยการจดบนัทึกรายงานการประชุม
คร้ังท่ีแลว้ คณะกรรมการฯ ไดท้าํการตรวจสอบก่อนยื่นต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้เห็นวา่ถูกตอ้งตามท่ีประชุมไดมี้มติ
ไวทุ้กประการ    

กรรมการผูจ้ดัการไดส้อบถามผูถื้อหุ้นว่ามีผูถื้อหุ้นรายใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรือเสนอให้แกไ้ขรายงาน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 หรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถามหรือเสนอให้แกไ้ขรายงานการ
ประชุมดงักล่าว จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมไดโ้ปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 โดย
การลงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ้นท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 17 ราย จาํนวน 117,131 หุ้น 
ทาํใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมมีจาํนวน 192 ราย มีจาํนวนหุน้รวมทั้งส้ิน 412,291,725 หุน้ 

 มติทีป่ระชุม    

ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561 เม่ือวนัที ่19 เมษายน 2561  ตามทีเ่สนอ  

 ผลการลงมติส าหรับวาระที ่1 เป็นดังนี้ 
เห็นดว้ย 412,265,292 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 26,433 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   
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วาระที ่2.  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 
 กรรมการผู ้จ ัดการ ราย งานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ว่าภาพรวมของตลาด
อสังหาริมทรัพยใ์นปีท่ีผา่นมาค่อนขา้งดี GDP ปี 2561 เฉล่ียประมาณร้อยละ 4.1 หรือ 4.2 ตามรายงานของแต่ละ
หน่วยงาน และช่วงเวลาท่ีเผยแพร่ ซ่ึงเติบโตกวา่ปี 2560 แต่การเติบโตไม่สูงเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศเพื่อนบา้น 
ภาครัฐมีการลงทุนในเร่ืองของระบบสาธารณูปโภคอยา่งต่อเน่ือง แต่การใชป้ระโยชน์ยงัไม่เกิดเน่ืองจากตอ้งรอเวลา
เพื่อใหก้ารก่อสร้างแลว้เสร็จ แต่อยา่งไรก็ตามการลงทุนน้ีส่งผลดีต่อประเทศโดยรวม การลงทุนของภาครัฐจะส่งผล
โดยตรงต่อการเพิ่มของราคาท่ีดินตามแนวรถไฟฟ้า ส่วนเร่ืองมาตรการของภาครัฐนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยได้
ประกาศมาตราการควบคุมสินเช่ือบา้นแบบใหม่ โดยเร่ิมบงัคบัใช้วนัท่ี 1 เมษายน 2562 หรือเรียกว่า มาตราการ 
LTV ซ่ึงไดมี้การแจง้ให้ผูป้ระกอบการทราบตั้งแต่เม่ือช่วงเดือนตุลาคมปี 2561 และประกาศเม่ือเดือนพฤศจิกายน 
2561 โดยตอนแรกจะเร่ิมมีผลบงัคบัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 แต่ไดรั้บการผอ่นปรนไปจนถึงวนัท่ี 1 เมษายน 2562  
สาํหรับหลกัเกณฑเ์ป็นดงัน้ี 
 เกณฑ์ปัจจุบนั ไม่นบัรวมสินเช่ือ Top-up ในการคาํนวนมูลค่า ราคาตํ่ากวา่ 10 ลา้นบาท LTV แนวราบ
ร้อยละ 95 แนวสูงร้อยละ 90 ถา้ราคาตั้งแต่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป LTV ร้อยละ 80 ทั้งแนวราบและแนวสูง ซ่ึงเม่ือรวม
ค่าเฟอร์นิเจอร์และอ่ืนๆ จะเกินร้อยละ 100 บางกรณีไดถึ้งร้อยละ 120 
 เกณฑใ์หม ่เร่ิมใชว้นัท่ี 1 เมษายน 2562 นบัรวมสินเช่ือ Top-up ในการคาํนวนมูลค่า  
 ราคาตํ่ากวา่ 10 ลา้นบาท - สัญญาท่ี 1 แนวราบและแนวสูง LTV คงเดิมร้อยละ 95 และ 90 ตามลาํดบั 
สัญญาท่ี 2 จาํแนกเป็น 2 กรณี คือ กรณีผอ่นสัญญาแรกมาแลว้ตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป และกรณีไม่ถึง 3 ปี LTV ร้อยละ 90 
และ 80 ตามลาํดบั 
 ราคาตั้งแต่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป - สัญญาท่ี 1 แนวราบและแนวสูง LTV ร้อยละ 80  
 ทุกระดบัราคา – สัญญาท่ี 3 ข้ึนไป แนวราบและแนวสูง LTV ร้อยละ 70 ตอ้งดาวน์ร้อยละ 30 
 ซ่ึงจากมาตราการดงักล่าว ตอ้งรอสักระยะวา่จะมีผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งไร แต่ท่ีสังเกตุ
เห็นไดช้ดัคือ ในช่วงไตรมาสท่ี 1 มีการเร่งโอนกรรมสิทธ์ิเน่ืองจากยงัใช้หลกัเกณฑ์เดิม คาดว่าจะลดกลุ่มนกัเก็ง
กาํไรลงได ้เน่ืองจากเดิมกลุ่มน้ีทาํให้ตลาดบิดเบือน ธนาคารต่างๆอาจจะไดรั้บผลกระทบ และไม่ปล่อยกู้ ทาํให้
ผูป้ระกอบการขาดสภาพคล่อง ฉะนั้นมาตราการน้ีค่อนขา้งเหมาะสม 
 จากแผนภูมิขอ้มูลการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยั(กรุงเทพและปริมณฑล)รายปี รวบรวมโดยศูนยข์อ้มูล
อสังหาริมทรัพยพ์บวา่ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2560 จาํนวนยูนิตปรับตวัลดลง แต่ในปี 2561 จาํนวนยูนิต และมูลค่าเพิ่ม
ข้ึนมาก เม่ือพิจารณาพบกวา่มูลค่าเพิ่มมากกว่ายูนิต แสดงว่าราคาต่อยูนิตเพิ่มสูงข้ึน ปัจจุบนัมีบา้นราคา 160 ลา้น
บาทขายในตลาด ซ่ึงธนาคารเป็นกงัวลในส่วนน้ี เน่ืองจากมีกระแสเร่ืองการไดส่้วนต่างเงินทอน ถา้ยงัเป็นการให้
สินเช่ือแบบเดิม ส่วนของ Top-up จะสูงมาก เช่น ซ้ือคอนโดมิเนียมราคา 1 ลา้นบาท Top-up 200,000 บาท ถา้บา้น
ราคา 10 ลา้นบาท Top-up 2 ลา้นบาทค่อนขา้งสูงมาก  
 เม่ือเปรียบเทียบตวัเลขยอดโอนกรรมสิทธ์ิของปี 2560 และปี 2561 พบว่าเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 32.10 เม่ือ
พิจารณาโครงการแนวราบ และโครงการแนวสูงเพิ่มข้ึนร้อยละ 29.08 และ 35.60 ตามลาํดบั ซ่ึงโดยปกติโครงการ
แนวราบจะตํ่ากวา่เน่ืองจากผูซ้ื้อเกือบทั้งหมดอยูอ่าศยัจริง ไม่ไดใ้ห้เช่าหรือเก็งกาํไร แต่อาคารชุดมีตลาดซ้ือเพื่อเก็ง
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กาํไร ในบางโครงการมีนักลงทุนเกือบร้อยละ 50 อาจเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออก
มาตราการดงักล่าว 
 สําหรับบริษทัฯ ในปีท่ีผ่านมามีการเติบโตในโครงการแนวราบเป็นส่วนใหญ่ เม่ือพิจารณาจากกราฟ
รายได้จะพบว่าในปี 2558 เร่ิมมีโครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มเขา้มา ในปี 2558-2559 เร่ิมมีการรับรู้รายได้จาก
โครงการทาวน์โฮม และในปี 2561 บริษทัฯมีสินค้าครบทุกประเภท ซ่ึงปัจจุบนัโครงการสัมมากร เอสเก้า 
คอนโดมิเนียม เหลือยูนิตขายไม่มาก และยงัมีรายไดค้่าเช่า รายไดอ่ื้นๆ ทาํให้ในปี 2561 มีรายไดร้วม 1,394 ลา้น
บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนประมาณร้อยละ 15 อยูใ่นเกณฑ์ท่ีตั้งเป้าไว ้และหวงัวา่จะเติบโตต่อไปเร่ือยๆทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
สภาวะตลาด แต่บริษทัฯยงัคงเน้นตลาดโครงการแนวราบเป็นหลกั คือ บา้นเด่ียว และทาวน์โฮม ส่วนกาํไรสุทธิ
ประมาณร้อยละ 6 หรือ 81.98 ลา้นบาท ในปี 2561 บริษทัฯพฒันาโครการเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ โซนตะวนัตก 1)โครงการ
สัมมากร อเวนิว ชยัพฤกษ์-วงแหวน เป็นโครงการประเภททาวน์โฮม 3 ชั้น ราคาประมาณ 3 ลา้นบาท มีอตัราการ
ขายค่อนขา้งดี โครงการขนาดไม่ใหญ่ ใกลถ้นนชยัพฤกษ ์2)โครงการสัมมากร ชยัพฤกษ์-วงแหวน2 เป็นโครงการ
ประเภทบา้นเด่ียว ราคาเร่ิมตน้ประมาณ 4 ลา้นบาท อตัราการขายค่อนขา้งดี บรรยากาศร่มร่ืน โซนตะวนัออก 1)
โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 7 โซน 4 เป็นเฟสใหม่ ซ่ึงอยูใ่นโครงการสัมมากรรังสิตคลอง 7 จะอยูโ่ซนดา้นหลงั 
พฒันาเป็นบา้นเด่ียว ราคา 3-4 ลา้นบาท 2)โครงการสัมมากร อเวนิว สุวรรณภูมิ เป็นโครงการประเภททาวน์โฮม 3 
ชั้น โดยซุ้มทางเขา้โครงการออกแบบให้มีฟิตเนสอยู่ดา้นบน เน่ืองจากตวัซุ้มใชโ้ครงสร้างมากจึงนาํมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ราคาขายประมาณ 4 ลา้นบาท อตัราการขายดี 3)โครงการสัมมากร ออฟฟิศ พาร์ค เป็นโครงการประเภท
อาคารพาณิชย  ์ 4 ชั้น ซ่ึงอยู่ด้านหน้าโครงการสัมมากร อเวนิว รามอินทรา-วงแหวน เป็นโครงการขนาดเล็กมี
ประมาณ 20 ยูนิต เหมาะสําหรับคนท่ีอยากทาํธุรกิจ โครงการน้ีได้ออกแบบโดยเน้นความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับเปล่ียนเร่ืองประโยชน์ใชส้อยภายในได ้สามารถอาศยัอยูช่ั้นบน 2 ชั้น ประกอบธุรกิจ 2 ชั้นล่างได ้หรือจะอาศยั
ชั้นบนสุด ส่วนชั้นท่ีเหลือใชป้ระกอบธุรกิจ  
 ส่วนธุรกิจพื้นท่ีเช่า บริษทัฯไดเ้ขา้ไปลงทุนซ้ือท่ีตลาดเมืองเอกพลาซ่าเก่า ท่ีดินแปลงน้ีอยู่ไม่ห่างจาก
สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง โดยรอบเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีมหาวิทยาลยั มีสนามกอล์ฟ สภาพตอนท่ีซ้ือมาค่อนขา้ง
โทรม บริษทัฯนาํมาปรับปรุงใหม่ทาํเป็นตลาดสัมมากรเมืองเอก เพิ่งเปิดตวัไปเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดรั้บ
การตอบรับท่ีค่อนขา้งดี ถือว่าเป็นโครงการท่ีจะเพิ่มรายไดค้่าเช่าให้กบับริษทัฯได้ดี ปัจจุบนัมีคอมมูนิต้ีมอลล์ 4 
แห่ง ไดแ้ก่ สัมมากรเพลสรังสิต มีอตัรา Occupancy Rate ร้อยละ 94 สัมมากรเพลสรามคาํแหง (เวสต์) มีอตัรา 
Occupancy Rate ร้อยละ 89 สัมมากรเพลสราชพฤกษ ์มีอตัรา Occupancy Rate ร้อยละ 95 สัมมากรเพลสรามคาํแหง 
(อีสต์) มีอตัรา Occupancy Rate ร้อยละ 70 ค่อนขา้งน้อย เน่ืองจากโรงพยาบาลการุญเวชหมดสัญญา และอยู่ใน
ระหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการและปรับปรุงต่อไป ส่วนกิจกรรมต่างๆในปี 2561 เนน้กิจกรรมให้
ศูนย ์โดยเชิญชวนลูกบา้น รวมถึงคู่คา้ หรือชุมชนโดยรวมมาร่วมทาํกิจกรรม เช่น กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกบั
สภากาชาดและแมคโคร กิจกรรมทาํบุญตกับาตรในวนัสาํคญัทางพุทธศาสนาตลอดทั้งปี 

 กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
 นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และรับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น 1 ราย กล่าววา่ เร่ือง
ท่ีหน่ึง ผมขอขอบคุณพนกังานสัมมากรทุกท่านวนัน้ีวนัท่ี 4 เมษายน 2562 ปีท่ีแลว้จดัประชุม 19 เมษายน 2561 การ
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จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นสามารถจดัไดเ้ร็วข้ึน แสดงถึงศกัยภาพและประสิทธิภาพ เพราะการประชุมท่ีสามารถจดั
ไดเ้ร็วจะตอ้งปิดงบให้เสร็จเร็ว ตอ้งจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมคณะกรรมการบริษทั และกาํหนด
วนั XM จองสถานท่ีประชุม ทุกอย่างมีเวลาท่ีค่อนขา้งจาํกดั การท่ีสามารถจดัการรวดเร็วเช่ือว่าเป็นประสิทธิภาพ
อยา่งหน่ึง ตอ้งขอชม  เร่ืองท่ีสอง ตอ้งขอขอบคุณท่ีได้จดัทาํขอ้มูลทางการเงินในรายงานประจาํปีหนา้ท่ี 5 ไดเ้พิ่ม
ขอ้มูลใหพ้อสมควรแต่ยงัไม่ละเอียดมาก เร่ืองท่ีสาม ตอ้งขอชมเร่ืองค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ถึงแมว้า่จะมีรายได้
เพิ่มข้ึนแต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารค่อนขา้งจะควบคุมได้ดี แต่ตน้ทุนขาย เร่ืองค่าก่อสร้างมีการควบคุม
ปริมาณการสั่งวสัดุเพื่อใหเ้กิดการต่อรองราคา หรือการแนะนาํวิธีการบางอยา่งกบัผูรั้บเหมา อาจจะสามารถช่วยลด
ตน้ทุนการก่อสร้างไดบ้า้ง เร่ืองท่ีส่ี อตัรากาํไรสุทธิ 5.88 ค่อนขา้งน้อยไปในฐานะผูถื้อหุ้น RPCG เห็นว่าทาํให้
ได้รับกาํไรไม่เต็มท่ี จะขอฝากเร่ืองไวส้ําหรับปีหน้าว่าบริษทัจะแตกต่างจากบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย์อ่ืน
อยา่งไร ในเร่ืองของสินคา้ การออกแบบบา้น ลูกคา้ สังคมหมู่บา้น และมีกิจกรรมอะไรใหแ้ก่ลูกบา้น เหมือนกบัเป็น
ครอบครัวสัมมากร ขอบคุณครับ 
 กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวขอบคุณ และแสดงความคิดเห็นว่าขอขอบคุณพนักงานทุกคน แลว้จะขอรับ
แนะนาํและขอ้เสนอแนะ ส่วนเร่ืองตน้ทุนเป็นปัจจยัสําคญั ซ่ึงส่วนใหญ่ตอนน้ีบริษทัฯใช้ก่อสร้างระบบพรีแฟบ 
ตน้ทุนสูงข้ึนแต่ตอ้งพิจารณาระยะเวลาประกอบดว้ย ตอ้งพฒันาต่อไปและตอ้งเพิ่ม Net Margin ใหไ้ด ้ขอบคุณครับ 
 นายประสาน เกิดอยู ่ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ขอสอบถามวา่ในรายงานการประชุม หนา้ 59 มีเร่ือง
ของคาํอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร ในปี 2560 ผูบ้ริหารใหข้อ้มูลวา่มีค่าใชจ่้ายท่ีเป็นการซ่อมสาธารณูปโภค
เพื่อโอนให้กบันิติฯ ในปี 2561 ค่าใชจ่้ายรายการน้ีลดลง จึงขอสอบถามวา่นโยบายการซ่อมสาธารณูปโภคมีการตั้ง
งบประมาณแต่ละปีอยา่งไร และโครงการท่ีบริษทัฯขายสามารถโอนไปให้นิติบุคคลฯ ไดแ้ลว้ก่ีโครงการ ยงัเหลือก่ี
โครงการและมีกรอบระยะเวลาอยา่งไร 
 กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวขอบคุณ และตอบขอ้ซกัถามวา่บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะจดัตั้งนิติบุคคลฯ ท่ีผา่นมา
โครงการของบริษทัฯมีขนาดใหญ่และเป็นโครงการเก่า เพราะฉะนั้นการซ่อมแซมสาธารณูปโภคจะมีงบประมาณ
ค่อนขา้งสูง แต่โครงการใหม่ๆค่าซ่อมจะลดลง ซ่ึงงบประมาณจะกาํหนดตามความเหมาะสมของหนา้งานในแต่ละ
โครงการ ในปี 2560 ท่ีค่อนขา้งสูงน่าจะมาจากโครงการสัมมากรมีนบุรี ซ่ึงเป็นโครงการเก่าและมีพื้นท่ีขนาดใหญ่  
ปัจจุบนัโครงการท่ีถึงกาํหนดส่งมอบสาธารณูปโภคไดแ้ก่ โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 7 และโครงการสัมมากร
บางกะปิ ส่วนโครงการสัมมากรนครอินทร์โอนให้นิติบุคคลฯแล้ว โครงการสัมมากรราชพฤกษ์มีการจดัตั้งนิติ
บุคคลฯแลว้ คงเหลือโอนสาธารณูปโภคเท่านั้น นโยบายของบริษทัฯคือ จดัการให้เรียบร้อยและโอนให้นิติบุคคลฯ 
เพราะมีกฏหมายรองรับ เพื่อทาํใหลู้กบา้นมีสิทธิมีเสียงในการบริหารโครงการของตนเอง 
 นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ขอสอบถามว่าโครงสร้างรายไดจ้ะเป็นเช่นน้ี
ตลอดไปหรือไม่ และโครงสร้างประชากรในประเทศไทยน่าจะลดลงอยา่งมีนยัสําคญัในอนาคต การท่ีบริษทัฯจะมี
ความย ัง่ยนืจะตอ้งมีรายไดค้่าเช่าท่ีสูงข้ึน คาํถามคือ บริษทัฯมีความสามารถในการเพิ่มรายไดข้องค่าเช่าหรือไม่ และ
บริษทัฯมีท่ีดินในทาํเลดีๆท่ีรถไฟฟ้าตดัผา่น ราคาไม่สูง สามารถพฒันาโครงการเพื่อให้มี Recurring Income จะไดมี้
รายไดเ้ขา้มาอยา่งต่อเน่ือง 



. 

 ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณ และตอบขอ้ซกัถามวา่ บริษทัฯมีนโยบายเร่ือง Recurring Income และ
ปฏิบติัมาตลอด เน่ืองจากเป็นบริษทัฯขนาดเล็ก ถา้เกิดภาวะวิกฤติกบัรายไดจ้ากการขาย บริษทัฯตอ้งมี Recurring 
Income ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบริษทัฯให้ความสําคญั ส่วนเร่ืองการเพิ่มรายไดค้่าเช่า บริษทัฯมีความชาํนาญเร่ืองตลาด ซ่ึงได้
พฒันาตลาดสัมมากรเมืองเอกเพิ่มข้ึนมา และยงัพิจารณาท่ีอ่ืนๆเพิ่มเติม 
 กรรมการผูจ้ดัการ ขอกล่าวเสริมว่า โครงการ Recurring Income ใชเ้งินลงทุนค่อนขา้งสูง แต่รายไดจ้ะ
ทะยอยไดรั้บทาํให้กาํไรไม่ไดสู้งในปีนั้นๆ แต่ในช่วง 3-4 ปีท่ีผา่นมา มีเคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ กอง REIT (Real Estate 
Investment Trust) ท่ีออกมาแทนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์แต่กอง REIT เป็นเคร่ืองมือใหม่ ท่ีผูป้ระกอบการท่ีมี
ทรัพยสิ์นท่ีมีรายไดค้่าเช่า สามารถขายทรัพยสิ์นเขา้กอง REIT จะมีผูม้าประเมินวา่ทรัพยสิ์นของบริษทัฯในอีก 30 ปี
ขา้งหนา้จะมีรายไดเ้ท่าไร และจะคิดลดกลบัมา บริษทัฯจะไดรั้บเงินกอ้นนั้นเลยจากการขายหรือการให้เช่าระยะยาว 
แต่บริษทัฯ ยงัรับบริหารและไดค้่าจา้งบริหารเขา้มาอีกส่วนหน่ึง เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บเงินสดสามารถนาํไปลงทุนเพิ่ม
ทั้งในเร่ืองของโครงการ Recurring Income หรือลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยูอ่าศยัเพิ่ม ตอนน้ีสัมมากร
เพลสทั้ง 3 แห่งเร่ิมเขา้ไปร่วมกบักลุ่มคริสตลั ของเคอี แลนด์ และมีรายย่อยๆร่วมดว้ย ขนาดของกองประมาณ 
11,500 ลา้นบาท ส่วนของบริษทัฯ ประมาณ 1,000 ลา้นบาท มูลค่าของบริษทัฯ ประมาณร้อยละ 10 ของกองน้ี 
ปัจจุบนัอยูใ่นกระบวนการท่ีกาํลงัจะเขา้กอง REIT 
 นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง อยากให้กรรมการผูจ้ดัการพิจารณานาํเสนอ
สมาคมอสังหาริมทรัพย ์เร่ืองการแบ่งยูนิตขายในคอนโดมิเนียมประมาณร้อยละ 5 นาํมาจบัฉลากให้คนซ้ือในราคา
ถูกและผอ่นยาว แต่ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรายไดแ้ละมีการเสียภาษีถูกตอ้ง ส่วนเร่ืองการซ้ือท่ีดินนั้น ไม่ทราบวา่บริษทัฯ คิด
ท่ีจะซ้ือท่ีดินบริเวณใดระหว่างรถไฟฟ้าสายสีส้ม และสายสีเขียว สําหรับการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมนั้น 
เสนอให้มีร้านคา้ให้เช่าชั้น 2 และ 3 เหมือนทาวน์โฮมท่ีถูกครอบด้วยคอนโดมิเนียม ขนาดห้องละประมาณ 30 
ตารางเมตร ส่วนห้องชั้นบนๆให้ทาํเป็นเพนเฮา้ส์ เป็นแบบขายสิทธิให้เช่า 30 ปี เหมือนบริเวณสามยา่นแลว้นาํไป
เขา้กอง REIT ใหน้าํเงินไปพฒันาบา้นเด่ียว 
 กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ เร่ืองประชากรท่ีคาดวา่จะลดลงอยา่งมีนยัสําคญันั้น คิดวา่ไม่ส่งผล
เน่ืองจากคนท่ีมีบา้นเก่าก็ตอ้งการบา้นหลงัใหม่ เพราะตอ้งขยบัขยาย ประชากรแฝงหรือคนท่ีมาจากต่างจงัหวดัก็
ตอ้งการบา้น ส่วนคอนโดมิเนียมชาวต่างชาติสามารถซ้ือได้ ถ้าประเทศไทยยงัคงความน่าอยู่ คิดว่าเมืองหลกัๆ
โดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล ยงัมีความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัอยา่งต่อเน่ือง อยู่ท่ีว่าบริษทัฯ จะเนน้จบัตลาดส่วน
ไหน ซ่ึงบริษทัฯ ยงัเน้นพื้นท่ีให้เช่าแต่ธุรกิจหลกัยงัเป็นท่ีอยู่อาศยั ณ ตอนน้ีเน้นแนวราบท่ีระดบัราคาสูงข้ึน จบั
ตลาดคนท่ีมีกาํลงัซ้ือ ส่วนเร่ืองการซ้ือท่ีดินเพิ่มอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา แต่ไม่ไดพ้ิจารณาท่ีดินติดรถไฟฟ้าสายสี
เขียวหรือส้ม เพราะบริเวณนั้นเป็นท่ีดินท่ีเหมาะสมในการพฒันาโครงการแนวสูง แต่ถ้าเป็นแนวราบสามารถ
พิจารณาท่ีดินท่ีอยูใ่นซอยไดแ้ละไม่ไกลจากเมืองมากนกั ซ่ึงบริษทัฯอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา 
 ผูถื้อหุ้นรายหน่ึง สอบถามว่าบริษทั สัมมากร พลสั จาํกดั (บริษทัย่อย) ไม่ทราบวา่จะพฒันาโครงการท่ี
ไหน อยา่งไร และไม่ทราบวา่บริษทัยอ่ยมีท่านใดไปเป็นกรรมการ และท่ีมาของบริษทั แอสเซท โปร กรุ๊ป จาํกดั 
 กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ เม่ือปี 2561 จดัตั้งบริษทั สัมมากร พลสั จาํกดั โดยบริษทั สัมมากร 
จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบับริษทั แอสเซท โปร กรุ๊ป จาํกดั (ASSET PRO) ซ่ึงผูบ้ริหารของ ASSET PRO เป็น
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นกัพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นต่างจงัหวดั และมีธุรกิจ Super Car ในกรุงเทพ มีฐานลูกคา้ท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง บริษทัยอ่ยน้ี
จะพฒันาเป็นโครงการระดบั High-end ปัจจุบนัอยูใ่นขั้นตอนการพฒันาร่วมกนัซ่ึงยงัไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลได ้ 
 ผูถื้อหุ้นรายหน่ึง สอบถามวา่ ในปีท่ีผ่านมารายไดเ้ติบโตเร็วเพราะอาคารชุด ถา้อาคารชุดขายหมด ไม่
ทราบว่ามีรายไดจ้ากส่วนใดมาทดแทน ส่วนเร่ืองคอมมูนิต้ีมอลล์ไม่ทราบว่าท่ีใดมีผลการดาํเนินงานดีท่ีสุด และ
โครงการแนวราบขายชา้ไม่ทราบวา่เกิดจากแบรนด์หรือไม่ บริษทัฯมีก่ีแบรนด์ หรือแบรนด์สัมมากรอาจไม่เหมาะ
กบัวยัรุ่น ไม่ทราบวา่ไดท้าํประเมินหรือไม่ 
 กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซักถามว่า ท่ีดินในสต๊อกไม่ได้เหลือมาก บริษทัฯ ตอ้งซ้ือท่ีดินและพฒันา
เหมือนผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ ส่วนอาคารชุดท่ีใกลข้ายหมด จะทดแทนโดยโครงการแนวราบ ทั้งส่วนท่ีพฒันาใน
นาม บริษทั สัมมากร พลสั จาํกดั และบริษทัฯ เร่งหาท่ีดินเพิ่มเติม ตอนน้ีโครงการใหม่ๆมียอดขายเร็วเทียบเท่า
ตลาด ส่วนคอมมูนิต้ีมอลล์ค่อนขา้งดีทั้ง 3  แห่ง พิจารณาจาก Occupancy Rate ท่ีเกินร้อยละ 80  ซ่ึงของรามคาํแหง
ตํ่าสุดคือร้อยละ 80 เน่ืองจากมีพื้นท่ีมาก และอาจไดรั้บผลกระทบบา้งจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า แต่ทั้ง 3 แห่งมีลูกคา้
ประจาํ เน่ืองจากตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้โครงการหมู่บา้นของสัมมากร ราคาให้เช่าดีท่ีสุดจะเป็นท่ีสัมมากรเพลสราช
พฤกษแ์ต่ช่วงน้ีมีการก่อสร้างถนนดา้นหนา้เช่นกนั สัมมากรเพลสรังสิต Occupancy Rate ดี แต่รายไดอ้าจจะไม่ได้
สูงนกั เน่ืองจากเป็นโครงการขนาดเล็ก และมีกาํลงัซ้ือไม่เท่าท่ีราชพฤกษ์ แต่ท่ีรามคาํแหงกาํลงัซ้ือสูงท่ีสุด แต่ละ
ศูนยมี์ขอดีคนละแบบ 
 ผูถื้อหุ้นรายหน่ึง สอบถามวา่ตลาดสัมมากร เปิดเฉพาะเสาร์-อาทิตย ์สามารถเปิดเพิ่มในวนัธรรมดาได้
หรือไม่ 
 กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ บริษทัฯ อยากใหค้งเป็นเฉพาะเสาร์-อาทิตย ์เท่านั้น เพราะถา้เปิดวนั
ธรรมดาจะกระทบลูกบา้น เพราะคนท่ีมาซ้ือของไม่ไดเ้ป็นลูกบา้นทั้งหมด ต่างจากเมืองเอกท่ีสามารถเปิดไดทุ้กวนั 
ส่วนการข้ึนค่าเช่าเป็นไปตามอุปสงคอุ์ปทาน แต่บริษทัฯไม่ข้ึนราคามาก ตอ้งการให้คู่คา้สามารถอยูไ่ด ้และบริษทัฯ
พยายามตดัการเช่าช่วงออก 
 นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ขอสอบถามเร่ืองกอง REIT ไม่ทราบวา่มูลค่า
ทรัพยสิ์นตามบญัชี และกาํไรเท่าไร 
 กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่มูลค่าทรัพยสิ์นตามบญัชี ของบริษทัยอ่ยประมาณ 500 กวา่ลา้นบาท 
ขอ้ดีคือ บริษทัฯรับเงินในปีแรก แต่ทะยอยรับรู้รายไดต้ามระยะเวลาเขา้กอง REIT เพราะฉะนั้นบริษทัฯ ไม่ตอ้งเสีย
ภาษีจาํนวนมากในคราวเดียว ส่วนเร่ืองกาํไรข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ ไม่สามารถระบุกาํไรได ้
 นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง และรับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น 1 ราย กล่าววา่ดว้ย
ความห่วงใย อยากให้สัมมากรมีทีมบริหารสํารองหรือคนรุ่นท่ีสอง โดยให้เร่งพฒันาแต่ละโครงการ เพิ่มศกัยภาพ 
เพื่อให้ราคาหุ้นเพิ่มเป็นสองดิจิต และขอเตือนเร่ืองกอง REIT โดยส่วนใหญ่จะมีการคงดอกเบ้ียร้อยละ 6-9 ใน
ระยะเวลา 3-5 ปี และถา้บริษทัฯไดรั้บเงินจากกอง REIT แลว้อยากให้นาํไปลงทุนให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อม
ทั้งวางแผนเร่ืองบุคคลากร 
 กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่กอง REIT ไม่มีสัญญาเร่ืองผลตอบแทน 



. 

 นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ ขอแนะนําเร่ืองสัมมากรเพลส
รามคาํแหง เน่ืองจากเห็นวา่ร้านคา้ยา้ยออกพอสมควร เห็นวา่สัมมากรเพลสยงัไม่ประสบความสําเร็จในแง่ของคนท่ี
เดินเขา้มาในศูนย ์งานอีเวน้ท์ไม่มี เท่าท่ีสังเกตุเห็นห้างใหญ่ๆ จะจดังานอีเวน้ท์เน้นงานเด็กสามารถดึงคนเขา้ห้าง
ไดม้าก นอกจากน้ีตอ้งดึงคนช่วงใกลเ้งินเดือนออก ส่วนตลาดสัมมากรเคยไปสอบถามผูค้า้ แต่ไม่ทราบวา่เช่าช่วง
หรือไม่ รู้สึกว่าค่าเช่าค่อนขา้งแพงมากวนัละพนักว่าบาท ซ่ึงทาํให้ราคาขายสูง เกรงว่าจะมีปัญหากบับริษทัฯใน
อนาคต และท่ีบริเวณโรงพยาบาลการุณเวชเดิม ไม่ทราบวา่จะพฒันาเป็นโครงการอะไร เสนอให้ทาํตลาดติดแอร์ไม่
ตอ้งปรับปรุงมาก กาํหนดค่าเช่าไม่สูง  
 กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ อยู่ในระหวา่งการศึกษา แต่เป็นรายไดค้่าเช่า ส่วนเร่ืองอีเวน้ท์ทาง
ทีมขอรับขอ้เสนอน้ีเพือ่พฒันาการจดังานใหม้ากข้ึน 
 ผูถื้อหุน้รายหน่ึง สอบถามวา่ เน่ืองจากยงัไม่เขา้ใจเร่ืองบริษทั สัมมากร พลสั จาํกดั (SMKP) เม่ือพิจารณา
จากงบการเงิน พบว่า SMKP ซ้ือท่ีดิน 500 ลา้นบาท โดยกูจ้ากธนาคารประมาณ 350 ล้านบาท อตัราดอกเบ้ีย
ประมาณร้อยละ 3.6-3.8 แลว้ก็กูจ้าก RPCG 100 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 กูเ้งินจากบริษทัแม่ 60 ลา้นบาท 
แต่ท่ีไม่เขา้ใจ คือ SMKP ไปกูจ้าก ASSET PRO 57 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.0-7.6 ทาํไมดอกเบ้ียจึงสูงเกรง
วา่จะเป็นภาระหนกักบั SMKP 
 ประธานกรรมการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ หลกัการกูย้ืมเงินตามสัดส่วนการถือหุ้นคือ SMKP มี SAMCO ถือ
หุน้ร้อยละ 51 และ ASSET PRO ถือหุน้ร้อยละ 49 การกูเ้งินเป็นไปตามสัดส่วนน้ี เพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายให้กูต้าม
สัดส่วนท่ีลงทุนในอตัราดอกเบ้ียท่ีเท่ากนั ส่วนการท่ี SMKP กูธ้นาคารจึงไม่เก่ียวกบัผูถื้อหุน้ทั้งสองบริษทั 
 นางสุพรรณี ตณัไชยศรีนคร ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานบริหารและการเงิน กล่าวเสริมวา่ การกูจ้ากธนาคาร
ของ SMKP เป็นการใช้ท่ีดินคํ้าประกนั จึงมีอตัราดอกเบ้ียตํ่ากวา่ ส่วนเงินกู ้100 ลา้นบาทจาก RPCG นั้น ผูกู้เ้ป็น 
SAMCO  ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั  ส่วนการกูย้มืเงินจากผูถื้อหุ้นของSMKP ในอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงนั้น เป็นไปตาม
นโยบายการกู้ยืมเงินระหว่างกันคือต้นทุนทางการเงินบวกค่าบริหารจัดการ โดยไม่มีหลักทรัพย์ค ํ้ าประกัน
 กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวเสริมวา่ บริษทัฯมองภาพรวมแลว้ในเร่ืองของความยติุธรรมของอตัราต่างๆ  

 ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม กรรมการผูจ้ดัการจึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั
ฯ ในรอบปี 2561 โดยผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งลงมติในวาระน้ีเน่ืองจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ 

 

วาระที ่3. พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2561 

กรรมการผูจ้ดัการ ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบและให้การ
รับรองโดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข ซ่ึงงบการเงินดงักล่าว ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
และความเห็นชอบคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้ รายละเอียดปรากฏในเอกสารงบการเงิน ท่ีท่านผูถื้อหุ้นไดรั้บ
ไปแลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และ บริษทัฯ ไดน้าํส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ฉบบัน้ีต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 



. 

 กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่าจากวาระท่ี 3 ไดอ้ธิบายเร่ืองงบการเงินไปพอสมควร จึงขออนุญาตช้ีแจง้
ประเด็นท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเป็นสาระสําคญั เช่น ทรัพยสิ์นหมุนเวียน ในปี 2560 มีทรัพยสิ์นหมุนเวียนรวม 
2,551 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนเป็น 2,756 ลา้นบาท เน่ืองจากมีท่ีดินเพิ่มข้ึน ส่วนทรัพยสิ์นไม่หมุนเวียน เพิ่มข้ึนจาก 1,245 
ลา้นบาท เป็น 1,787 ลา้นบาท เน่ืองจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มข้ึนจาก 803 ลา้นบาท เป็น 1,056 ลา้น
บาท เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของท่ีดินตลาดสัมมากรเมืองเอก และท่ีดินบริเวณถนนกรุงเทพกรีฑา ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีเตรียม
พฒันา ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มข้ึน 6.79 ลา้นบาท เน่ืองมาจาก เป็นระบบ ERP ท่ีบริษทัฯ ใช ้ส่วนรายการอ่ืน
ไม่ไดมี้สาระสาํคญั 

 หน้ีสินหมุนเวียนรวม เพิ่มข้ึนจาก 765 เป็น 1,215 ลา้บาท มาจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจาํนวน 157 ลา้นบาท 
จากการเงินกู ้RPCG 100 ลา้นบาท และ SMKP 57 ลา้นบาท  และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืนเป็นตัว๋ BE ลดลง 
และมีเงินกูร้ะยะยาวจาก Project Financeท่ีครบกาํหนดภายในปี ส่วนทางดา้นหน้ีสินไม่หมุนเวียน เงินกูย้ืมระยะยาว
เพิ่มข้ึนจาก Project Finance จาก 667 ลา้นบาท เป็น 825 ลา้นบาท โดยรวมหน้ีสินไม่หมุนเวียนจาก 722 ลา้นบาท 
เพิ่มข้ึนเป็น 870 ลา้นบาท ทางดา้นส่วนของผูถื้อหุน้ไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระสาํคญั 

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ในปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดเ้พิ่มจาก 1,211 ลา้นบาท เป็น 1,394 ลา้นบาท Gross 
Margin ลดลงจากร้อยละ 29 เป็นร้อยละ 27 ทางดา้นค่าใชจ่้ายจะพยายามควบคุม กาํไรสุทธิปี 2561 เท่ากบั 81.95 
ลา้นนบาท หรือร้อยละ 5.88 ซ่ึงมีกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึนเม่ือ เปรียบเทียบกบัปี 2560 อยูท่ี่ 56.13 ลา้นบาท แต่ยงัตํ่ากว่า
ประมาณการท่ีวางแผนไว ้ซ่ึงในปี 2562 บริษทัฯเร่ิมมีทีมการตลาดเขา้มาใหม่ โครงการใหม่ๆอตัราการขายค่อนขา้ง
เร็ว สุดทา้ยคือเร่ืองกาํไรสุทธิต่อหุน้ เท่ากบั 0.13 บาท  

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพิ่มเติม กรรมการผูจ้ดัการ จึงขอให้ท่ีประชุมมีมติพิจารณาอนุมติังบแสดง
ฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยการลงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มจาํนวน 61 ราย จาํนวน 18,877,814 หุ้น ทาํให้ผูถื้อหุ้นท่ี
เขา้ร่วมประชุมมีจาํนวน 253 ราย มีจาํนวนหุน้รวมทั้งส้ิน 431,169,539 หุน้ 

  มติทีป่ระชุม   

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 ตามทีเ่สนอ 

  ผลการลงมติส าหรับวาระที ่3  เป็นดังนี ้  
เห็นดว้ย 431,143,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 26,433 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

 



. 

วาระที ่4. พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561  

 กรรมการผูจ้ดัการรายงานวา่ ตามท่ีบริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของ
กาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัเงินสํารองนั้น จากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 บริษทัฯ มีกาํไร
สุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 55,130,159 บาท และกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม 81,982,198 บาท  
 จึงขอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท 
จากกาํไรสุทธิ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 44,926,031.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.80 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวม หรือ
คิดเป็นร้อยละ 81.49 ของกาํไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ ซ่ึงเปรียบเทียบกบัปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 118.08 ของกาํไร
สุทธิของงบเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ  โดยจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น
เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 17 เมษายน 2562 ซ่ึงจะจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562   
 กรรมการผูจ้ดัการได้สอบถามผูถื้อหุ้นว่ามีผูถื้อหุ้นรายใดประสงค์ท่ีจะสอบถามเพิ่มเติมในวาระน้ี 
หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ประจาํปี 2561 โดยการลงมติในวาระน้ีตอ้งได้รับมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 
ทาํใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมมีจาํนวน 253 ราย มีจาํนวนหุน้รวมทั้งส้ิน 431,169,539 หุน้ 

 มติทีป่ระชุม    
ทีป่ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ตามทีเ่สนอ 
 ผลการลงมติส าหรับวาระที ่4 เป็นดังนี้ 
เห็นดว้ย 431,143,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 26,433 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง 

 
  

วาระที ่5.  พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

กรรมการผูจ้ดัการ รายงานวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 16 กาํหนดวา่ ในการประชุมสามญัประจาํปีทุก
คร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม ถา้จาํนวนกรรมการท่ีแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้
ออกโดยจาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการท่ีจะ
ครบกาํหนดตามวาระซ่ึงถือวา่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี จะออกไปจากห้องประชุม จนกวา่ผูถื้อหุ้นจะพิจารณาวาระ
น้ีเสร็จส้ิน สําหรับวาระน้ีกรรมการผูจ้ดัการไดก้ล่าวเรียนเชิญ นายธวชัชยั ช่องดารากุล ประธานกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอรายละเอียดใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

นายธวชัชยั ช่องดารากุล ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  กล่าวรายงานวา่ บริษทัฯ 
ไดด้าํเนินการตามแนวนโยบายของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดย
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
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ดว้ย โดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงสิทธิ และวิธีการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อ
คณะกรรมการบริษทั เป็นการล่วงหนา้บนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน ถึงวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 
เพื่อคณะกรรมการสรรหาฯ ไดพ้ิจารณากลัน่กรอง คดัเลือกบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นเสนอดว้ย ผลปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุ้น
เสนอช่ือผูใ้ดใหพ้ิจารณา  สาํหรับปีน้ีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระมีอยูจ่าํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. คุณสัจจา เจนธรรมนุกูล กรรมการ / กรรมการบริหาร   
2. คุณกุณฑลา  ศศะสมิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
     กรรมการบริหารความเส่ียง / 
   กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน   
3. คุณกิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ        

ซ่ึงบริษทัมีการคดัสรรบุคคลตามองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย คุณสมบติั ประสบการณ์ 
ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยผูท่ี้ถูก
เสนอช่ือจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจาํกัด และประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่าน 
และมีมติเป็นเอกฉนัท ์ขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีกคร้ังหน่ึง เน่ืองจากเห็นว่าบุคคลทั้งสามท่าน เป็นบุคคลผูมี้คุณสมบติัครบถ้วนตาม
ขอ้กาํหนดของบริษทั โดยในวาระน้ีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองน้ีงดออกเสียง รายละเอียดและคุณสมบติัของ
กรรมการท่ีเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ ปรากฏตามหนา้ 29 ถึง 31 ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นท่ีได้
ส่งมอบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ 
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ไดส้อบถามผูถื้อหุ้นวา่มีผูถื้อหุ้นรายใดประสงคท่ี์จะสอบถาม
เพิ่มเติมในวาระน้ี หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม  ประธานกรรมการสรรหาฯ ขอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ  นายสัจจา เจนธรรมนุกูล นาง
กุณฑลา ศศะสมิต และนายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง  โดยในการลงคะแนน
วาระน้ี ให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นรายบุคคล และการลงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีมีผู ้
ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มจาํนวน 4 ราย จาํนวน 38,382 หุ้น ทาํให้ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมมีจาํนวน 257 ราย มี
จาํนวนหุน้รวมทั้งส้ิน 431,207,921 หุน้ 
 มติทีป่ระชุม   

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ  
นายสัจจา เจนธรรมนุกูล นางกุณฑลา ศศะสมิต และนายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง    
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 ผลการลงมติส าหรับวาระที ่5  เป็นรายบุคคล เป็นดังนี ้
 1. นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล 

เห็นดว้ย 431,181,488 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 26,433 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

  2. นางกุณฑลา  ศศะสมิต 

เห็นดว้ย 431,181,488 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 26,433 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

  3. นายกติติพล  ปราโมช ณ อยุธยา 
เห็นดว้ย 428,852,304 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9898 
ไม่เห็นดว้ย 43,555 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0101 
งดออกเสียง 2,312,062 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

  
 ทาํใหบ้ริษทัฯ มีกรรมการจาํนวน 7 ท่าน ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี  
 1.  นายพิพิธ   พิชยัศรทตั  ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
 2.  นายธวชัชยั   ช่องดารากุล กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธาน

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง  

 2.  นายอนุทิพย ์  ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความ
เส่ียง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 4.  นางกุณฑลา  ศศะสมิต กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความ
เส่ียง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 5.  นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล   กรรมการ / กรรมการบริหาร   
 6.  นายธวชั  อ้ึงสุประเสริฐ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร   
 7.  นายกิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา  กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 

 โดยรายช่ือและจาํนวนกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทั ให้คงเดิม คือ  นายพิพิธ พิชยัศรทตั  
หรือ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล หรือ นายธวชั อ้ึงสุประเสริฐ หรือ นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการสองในส่ี
คนน้ี ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราบริษทัฯ 
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วาระที ่6.  พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรับปี 2562 

 นายพิพิธ พิชัยศรทัต ประธานคณะกรรมการ รายงานว่าคณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงไดพ้ิจารณาอย่างถ่ีถว้นถึงขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดอยู่ในหมวดการกาํกบัดูแลกิจการในรายงาน
ประจาํปี รวมทั้งไดพ้ิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม และเปรียบเทียบผลตอบแทนคณะกรรมการ ทั้งกบัธุรกิจ
ประเภทเดียวกันและธุรกิจอ่ืนท่ีมีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุ้นกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2562 มากกว่าปี 2561 ไม่เกินร้อยละ 5 โดยไม่มี
ผลประโยชน์อ่ืนใดอีก มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
  ประธานกรรมการ  ปีละ 390,000 บาท  หรือ  32,500 บาท ต่อเดือน  
      (เพิ่มข้ึน 1,500 บาทต่อเดือน หรือ 4.8%) 
  กรรมการบริษทั   ปีละ 288,000 บาท  หรือ  24,000 บาท ต่อเดือน  
      (เพิ่มข้ึน 1,000 บาทต่อเดือน หรือ 4.4%) 

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
  ประธานกรรมการ ปีละ 300,000 บาท  หรือ 25,000 บาท  ต่อเดือน  
    (เพิ่มข้ึน 1,000 บาทต่อเดือน หรือ 4.2%) 
  กรรมการ ปีละ 276,000 บาท  หรือ 23,000 บาท  ต่อเดือน 
    (เพิ่มข้ึน 1,000 บาทต่อเดือน หรือ 4.6%) 

   ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  
  ประธานกรรมการ ปีละ 744,000 บาท  หรือ 62,000 บาท  ต่อเดือน  
    (เพิ่มข้ึน 2,000 บาทต่อเดือน หรือ 3.3%) 
  กรรมการ ปีละ 744,000 บาท  หรือ 62,000 บาท  ต่อเดือน  
    (เพิ่มข้ึน 2,000 บาทต่อเดือน หรือ 3.3%) 

  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาฯ 
   ประธานกรรมการ   25,000 บาท ต่อคร้ังของการประชุม  
    (เพิ่มข้ึน 1,000 บาทต่อคร้ังของการประชุมหรือ 4.2%) 
  กรรมการ  23,000 บาท ต่อคร้ังของการประชุม 
    (เพิ่มข้ึน 1,000 บาทต่อคร้ังของการประชุมหรือ 4.6%) 

  และ งดค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับปี 2561 เน่ืองมากจากผลประกอบการ  

 กรรมการผูจ้ดัการไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท่ี์จะสอบถามเพิ่มเติมในวาระน้ี หรือไม่  
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 ผูถื้อหุ้นรายหน่ึง สอบถามว่าถ้ากรรมการดาํรง 2 ตาํแหน่ง จะไดรั้บค่าตอบแทนทั้งสองตาํแหน่งหรือไม่ 
หรือวา่ไดเ้ฉพาะตาํแหน่งท่ีค่าตอบแทนสูงสุด 

 ประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ไดรั้บทั้งสองตาํแหน่ง เพราะความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะไม่
เหมือนกนั บางคณะประชุมเป็นรายคร้ัง 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม กรรมการผูจ้ ัดการ ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียงดออกเสียงในวาระน้ี
และการลงมติในวาระน้ี ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ซ่ึงในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่ม ทาํให้ผูถื้อ
หุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมมีจาํนวน 257 ราย มีจาํนวนหุน้รวมทั้งส้ิน 431,207,921 หุน้ 
  มติทีป่ระชุม   

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง อนุมัติอตัราค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561 ตามทีเ่สนอ 

 
 ผลการลงมติส าหรับวาระที ่6 เป็นดังนี ้

เห็นดว้ย 428,751,037 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4302 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 2,456,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5697 
บตัรเสีย - เสียง   

 

วาระที ่7.  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561   

 กรรมการผูจ้ดัการ รายงานวา่คณะกรรมการบริษทั โดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดย
มีรายนามของผูส้อบบญัชี ดงัน้ี  

1.  นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  5813 และ/หรือ 

2. นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล       ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  3844  และ/หรือ 

3. นางชลรส  สันติอศัวราภรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  4523  

 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ให้บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั จดัหา
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนทาํหนา้ท่ีแทน  
 จาํนวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 



. 

 ลาํดบัท่ี 1 จาํนวนปีท่ี 1, ลาํดบัท่ี 2 จาํนวนปีท่ี 3, ลาํดบัท่ี 3 จาํนวนปีท่ี 0 

 กาํหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชี ดงัน้ี 

                   รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
  EY EY EY 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ 1,015,000 940,000 
                   

900,000  

ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 408,000 338,000 244,000  
-บริษทั เพียวสัมมากร          
  ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  

288,000 
 

258,000 
 

244,000 
 

-บริษทั สัมมากร พลสั จาํกดั  120,000 *80,000 - 

รวม   1,423,000 1,278,000 1,144,000 

เพิ่มข้ึนจากปีก่อน (บาท) 145,000 134,000 
                     

69,000  

อตัราเพิ่มคิดเป็น % 11.35% 11.71% 6.42% 
 หมายเหตุ : ค่าบริการอ่ืน (Non Audit Fee)ในปี 2561 จาํนวน 104,668 บาท และในปี 2560 จาํนวน  
                    18,637 บาท 
               : * บริษทั สัมมากร พลสั จาํกดั จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2561 

 กรรมการผูจ้ดัการไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท่ี์จะสอบถามเพิ่มเติมในวาระน้ี หรือไม่ 

 นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และรับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น 1 ราย กล่าววา่ค่าสอบ
บญัชีเพิ่มข้ึนทุกปี ปีน้ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.35  น่าจะเกิดจาก จาํนวนชัว่โมงการทาํงานของผูส้อบบญัชี ขอให้กรรมการ
ตรวจสอบช่วยใหร้ะบบควบคุมภายในของสัมมากรใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อลดจาํนวนการทาํงานของผูส้อบบญัชีให้
ได ้ไม่เป็นวฒันธรรมท่ีค่าสอบบญัชีเพิ่มข้ึนทุกปี การท่ีมาตรฐานบญัชีเพิ่มข้ึนไม่เป็นขอ้อา้งในการเพิ่มค่าสอบบญัชี 
เพราะมาตรฐานบญัชีเป็นการจดัหมวดหมู่เท่านั้นเอง ไม่ไดเ้ป็นการเพิ่มภาระของผูส้อบบญัชี  

 นายธวชัชยั ช่องดารากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่าในปี 2562 จะพิจารณาเร่ืองระบบควบคุม
ภายในและระบบบญัชีใหม้ากข้ึน 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม กรรมการผูจ้ดัการ ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั และค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2562 โดยการลงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  เสียง ซ่ึงในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่ม ทาํให้ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมมีจาํนวน 257 ราย มี
จาํนวนหุน้รวมทั้งส้ิน 431,207,921 หุน้ 



. 

 
 มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าสอบ
บัญชีประจ าปี 2561 ตามทีเ่สนอ  

 
 ผลการลงมติส าหรับวาระที ่7  เป็นดังนี ้

เห็นดว้ย 431,081,488 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9768 
ไม่เห็นดว้ย 100,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0231 
งดออกเสียง 26,433 เสียง   
บตัรเสีย - เสียง   

  

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะส้ัน และ/หรือยาว ในรูปแบบของ 

  หุ้นกู้ (Debenture) ภายใต้วงเงินรวมจ านวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท  

  กรรมการผูจ้ดัการ รายงานต่อท่ีประชุมวา่ตามมติคณะกรรมการบริษทัมีความประสงคท่ี์ออกและเสนอ
ขายตราสารหน้ีระยะสั้น และ/หรือยาว ในรูปแบบของหุ้นกู ้(Debenture) ภายใตว้งเงินรวมจาํนวนไม่เกิน 1,000 ลา้น
บาท ซ่ึงบริษทัฯมีความจาํเป็นตอ้งสาํรองเงินไว ้เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและบริหารสภาพคล่องของบริษทั โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทของตราสาร หุน้กูร้ะบุช่ือผูถื้อหุน้ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น 
วงเงิน มูลค่ารวมของตราสารหน้ี ณ ขณะใดขณะหน่ึง (Revolving basis) กาํหนดไวไ้ม่เกิน 

1,000 ลา้นบาท 
สกุลเงิน เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการออก

และเสนอขายหุน้กู ้
อตัราดอกเบ้ีย ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง 

การไถ่ถอนก่อนกาํหนด บริษัท หรือผูถื้อหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับ
เง่ือนไขการออกหุน้กูแ้ต่ละคราว 

อายหุุน้กู ้ ตามท่ีกาํหนดในแต่ละคราว โดยข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ท่ีได้ออกในคราวนั้นๆ ทั้งน้ีให้อยู่
ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สํานกังาน ก.ล.ต. และ/
หรือ ประกาศ หรือกฎระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและ
เสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง 
การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจาํกดั และ/



. 

หรือเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนประเภทสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
อาํนาจในการกาํหนด 
 
 
 
 
 

ใหค้ณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจ ดงัน้ี 
1.กาํหนดรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้นกู้รวมถึง ประเภท ช่ือ อตัราดอกเบ้ีย 
อายกุารไถ่ถอน การแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ตลอดจนกาํหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเสนอขายซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขาย
และจดัสรร 
2.แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายหุน้กู ้

 จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีระยะสั้น และ/หรือยาว ในรูปแบบของ
หุ้นกู ้ (Debenture) ภายใตว้งเงินรวมจาํนวนไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและบริหารสภาพ
คล่องของบริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
 นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และรับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น 1 ราย กล่าววา่ดีใจท่ี
ทางบริษัทฯ มีการเตรียมแผนเพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่อง ในวาระน้ีโดยเฉพาะอาํนาจในการกําหนดให้
คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจดงัน้ี 1.กาํหนดรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้นกู้รวมถึง ประเภท โดยตรงน้ีขอ
จาํกดัอาํนาจ “ไม่ใช่หุน้กูแ้ปลงสภาพ” ขอใหร้ะบุในรายงานการประชุมเพิ่มข้ึน 
 
 ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม หรือขอแกไ้ข 

การลงมติในวาระน้ี ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ซ่ึงในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่ม ทาํให้ผูถื้อหุ้นท่ี
เขา้ร่วมประชุมมีจาํนวน 257 ราย มีจาํนวนหุน้รวมทั้งส้ิน 431,207,921 หุน้  
 มติทีป่ระชุม  

ทีป่ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม
และมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนีร้ะยะส้ัน และ/หรือยาว ในรูปแบบของหุ้น
กู้ (Debenture) ภายใต้วงเงินรวมจ านวนไม่เกนิ 1,000 ล้านบาท  

  ผลการลงมติส าหรับวาระที ่8  เป็นดังนี ้
เห็นดว้ย 431,181,488 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9938 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 26,433 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0061 
บตัรเสีย - เสียง   

  
 
 



. 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ข้อ 24 และข้อ 30 

กรรมการผูจ้ดัการ รายงานต่อท่ีประชุมวา่ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 
เร่ืองการประชุมผา่นส่ืออิเลคทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 กาํหนดให้การประชุมท่ีกฎหมายบญัญติัให้ตอ้งมี
การประชุมนอกจากจะดาํเนินการตามวิธีการท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายแต่ละฉบบัแลว้ จะจดัให้มีการประชุมผา่นส่ือ
อิเลคทรอนิกส์ได ้และคาํช้ีแจงกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ลงวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 กรณีบริษทัมหาชนจาํกดั หาก
ประสงคจ์ะประชุมผา่นส่ืออิเลคทรอนิกส์จะตอ้งมีการกาํหนดเร่ืองการประชุมผา่นส่ืออิเลคทรอนิกส์ไวใ้นขอ้บงัคบั
ของบริษทัมหาชนจาํกดั และเร่ืองสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพรบ.
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยคาํสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 
ท่ี 21/2560 เร่ืองการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้เพื่อพิจารณาการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 23 ขอ้ 24 และขอ้ 30 ดงัต่อไปน้ี 

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับของบริษัททีเ่สนอขออนุมัติให้มีการแก้ไข
เพิม่เติม 

     ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธาน
กรรมการหรือผู ้ซ่ึงได้รับมอบหมายส่งหนังสือ นัด
ประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนการประชุม 
เว ้นแต่ในกรณีจํา เ ป็นรีบด่วนเพื่ อ รักษาสิทธิหรือ 
ประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน
และกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้ 
     ข้อ 23. (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
     กรรมการตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปอาจร้องขอให้ประธาน
กรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ ได้ ใน กรณีท่ีมี
กรรมการตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการ
หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธาน กรรมการ
กาํหนดวนัประชุมภายใน 14 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บการ 
ร้องขอ 

     ข้อ 23.ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผู ้ซ่ึงได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม 
เว ้นแต่ในกรณีจํา เ ป็นรีบ ด่วนเพื่อ รักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน 
และกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้
     ข้อ 23. (ต่อ) 
     ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ 
รวมทั้ งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทอาจจัดส่งหนัง สือเ ชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมดงักล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
แทนก็ได้ ในการน้ีผูมี้หน้าท่ีจดัการประชุมตอ้งจดัเก็บ
สําเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้
     กรรมการตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปอาจร้องขอให้ประธาน
กรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ ได้ ใน กรณีท่ีมี
กรรมการตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการ
หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธาน กรรมการ
กาํหนดวนัประชุมภายใน 14 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บการ 
ร้องขอ 
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      ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวน กรรมการ
ทั้ งหมดจึงจะเ ป็นองค์ประชุม ในกรณี ท่ีประธาน
กรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดใ้ห้กรรมการซ่ึงมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม  
     การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก  
     กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวน้
แต่กรรมการท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียง หน่ึงเป็น
เสียงช้ีขาด 
 

      ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวน กรรมการ
ทั้ งหมดจึงจะ เ ป็นองค์ประชุม ในกรณี ท่ีประธาน
กรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้กรรมการซ่ึงมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม  
     การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก  
     กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวน้
แต่กรรมการท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียง หน่ึงเป็น
เสียงช้ีขาด 
     ประธานกรรมการหรือประธานในท่ีประชุมอาจ
กาํหนดใหจ้ดัการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้โดย
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกฎหมาย
กาํหนด 

     ข้อ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น 
เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนั
ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั  
    การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให ้
    ข้อ 30.(ต่อ) 
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะ กรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่
จะเห็นสมควร  
    หรือ ผูถื้อหุ้นรวมกนันบั จาํนวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกว่าใน 
5 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดหรือผูถื้อหุ้นไม่
นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนบั รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 
10 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํ
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็น

    ข้อ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น 
เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนั
ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั  
    การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให ้
    ข้อ 30.(ต่อ) 
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะ กรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่
จะเห็นสมควร  
     ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้
ทั้ งหมด จะเข้าช่ือกันทาํหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้
แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุม



. 
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การประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการ
ท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย 

ไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 45 
วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจากผูถื้อหุน้ 
     ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายใน
กาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้นทั้ งหลายซ่ึง
เข้าช่ือกันหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จาํนวนหุ้น
ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน 45 วนั 
นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี
เช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการ
เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
จาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอาํนวยความ
สะดวกตามสมควร 
     ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใด จาํนวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกาํหนด
ไวใ้นขอ้บงัคบัฉบบัน้ี ผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
 ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม หรือขอแกไ้ข 
การลงมติในวาระน้ี ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ซ่ึงในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่ม ทาํให้ผูถื้อหุ้นท่ี
เขา้ร่วมประชุมมีจาํนวน 257 ราย มีจาํนวนหุน้รวมทั้งส้ิน 431,207,921 หุน้ 

มติทีป่ระชุม  
ทีป่ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมี
สิทธิออกเสีย อนุมัติแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ข้อ 24 และข้อ 30 
ผลการลงมติส าหรับวาระที ่9  เป็นดังนี้ 
เห็นดว้ย 431,181,488 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9938 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 26,433 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0061 
บตัรเสีย - เสียง   



. 

วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

 ผูถื้อหุ้นรายหน่ึง กล่าววา่ไดใ้ห้ความสนใจหุ้นสัมมากร ราคาหุ้นต่อ BV ค่อนขา้งต ่า อยากทราบมุมมอง
ของกรรมการ 

 กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซักถามว่า เร่ืองสภาพคล่องของหุ้นเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีมีไม่มาก ถ้าซ้ือไม่มาก
สามารถซ้ือได ้ถา้ซ้ือมากไม่มีผูข้าย บริษทัฯไม่ใช่บริษทัใหญ่ ไม่ทราบวา่มีปัจจยัอ่ืนมากนอ้ยแค่ไหน ท่ีท าไดคื้อท า
ในส่ิงท่ีควรจะท าคือท าผลประกอบการให้ดีข้ึน อนัน้ีเป็นความมุ่งมัน่ของทีมบริหารและคณะกรรมการ หวงัว่าใน
อนาคตก็จะสะทอ้นมาท่ีราคาหุน้ 

 ผูถื้อหุน้รายหน่ึง ไดส้อบถามวา่ บริษทัฯ เคยมีนโยบาย ให้บริษทั โปร คิวบ ์เวนเจอร์ จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) 
ดูแลบริการหลงัการขายและเร่ืองนิติบุคคลฯ ไมท่ราบวา่บริษทัฯยงัมีแนวโนม้ด าเนินการต่อ หรือมีมุมมองอยา่งไร 

 กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซักถามว่า ปัจจุบนัอยู่ในระหว่างเตรียมโครงสร้าภายในบริษทัฯให้พร้อม 
บริษทัฯยงัคงนโยบายเดิม 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามและเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพื่อพิจารณา กรรมการผูจ้ดัการจึงขออนุญาตให้ท่าน
ประธานปิดการประชุม  

  ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดม้าร่วมประชุมและเสนอขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ รวมทั้ง
อนุมติัขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษทัฯ ในเร่ืองต่างๆ ดว้ยดี และขอให้ท่านผูถื้อหุ้นกรุณาคืนบตัรลงคะแนน
ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 

ปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
 
   ลงนาม          ประธานท่ีประชุม 
                     (นายพิพิธ  พิชยัศรทตั) 
                                                                                                ประธานท่ีประชุม 
 
   ลงนาม เลขานุการท่ีประชุม        
                                                                               (นางสุพรรณี ตณัไชยศรีนคร) 
                                                                                      เลขานุการบริษทั 
 

 


