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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 
ของ 

บริษัทสัมมากร จํากัด (มหาชน) 
............................ 

 ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 11.00 น.   ณ หองมณฑาทิพย 1  ช้ัน 1  โรงแรมโฟรซีซ่ัน  เลขที่ 
155  ถนนราชดําริ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 
 นายพงส  สารสิน ประธานที่ประชุม กลาวขอบคุณผูถือหุนที่มารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 
2554 และแจงใหทราบวามีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง 67 ราย   จํานวนหุน 21,307,809 หุน   และมอบฉันทะให
ผูอ่ืนมาประชุมแทน 40 ราย   จํานวนหุน 332,707,203 หุน รวมผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะ 
107 ราย  นับจํานวนหุนได 354,015,012 หุน เทากับรอยละ 78.67 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งสิ้น ครบเปน
องคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ 

 ประธานฯแจงใหทราบวา พลเรือเอก หมอมหลวงอัศนี ปราโมช ประธานกรรมการ ขอลาประชุมเนื่อง
จากมีภารกิจตองเดินทางไปตางประเทศ ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชี เขารวม
ประชุมอยางพรอมเพรียง  โดยมอบใหกรรมการผูจัดการเปนผูแนะนําและแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน 

 กรรมการผูจัดการ รายงานวา มีกรรมการบริษัทเขารวมประชุม 10  คน จากจํานวนทั้งหมด 11 คน ดังนี้ 
 1. นายพงส สารสิน กรรมการและประธานที่ประชุม 

 2. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 3. ดร.อภิชัย จันทรเสน  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

 4. พลตํารวจตรี ชินภัทร  สารสิน  กรรมการและกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ 
 5. นายสิทธิชัย จันทราวดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 
 6. นายอนุทิพย   ไกรฤกษ กรรมการอิสระ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด

ผลตอบแทน 
 7. นายกวี อังศวานนท ประธานกรรมการบริหาร 
 8. นายสมศักดิ์   เขมะรังษี กรรมการบริหาร 
 9. นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการบริหาร 
 10. นายกิตติพล   ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผูจัดการ 

  กรรมการที่ติดภารกิจไมสามารถมารวมประชุมได คือ  
1. พลเรือเอก หมอมหลวงอัศนี  ปราโมช ประธานกรรมการ 
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ฝายจัดการที่เขารวมประชุม 7 คน คือ  
  1. นางไขมุก  พราหมณีย ผูจัดการฝายขายและการตลาด  
  2. นางประภาศรี  ลาภเวที  ผูจัดการฝายงบประมาณและแผนงาน 
  3. นายธีรฉัตร ธนะโรจนวิบูล ผูจัดการฝายบริหารโครงการ 
  4. นางสาวศิริวรรณ  สุขไพเราะ  ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน 
  5. นายอมรชัย  อมรเจียรศักดิ์   ผูจัดการฝายพัฒนาระบบงาน 
  6. นางสาวสมศรี  กมลาพันธุ ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
  7. นางยุวดี   นุชถาวร  ผูจัดการฝายบริหารทั่วไป 
  ผูสอบบัญชี คือ นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 จาก บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด 
  ผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงไดรับความชวยเหลือจาก นางสาวจิรอาภา  นภีตะภัฏ จากบริษัท สํานักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
 กอนเขาสูวาระการประชุม กรรมการผูจัดการไดแจงใหที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน
ในแตละวาระตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ  ดังนี้ 
 ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองหรือผูรับมอบฉันทะที่ผูถือหุนใหสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน หากยก
มือไมเห็นดวย หรือมีความเห็นเปนอยางอื่น เจาหนาที่ของบริษัทฯจะขอรับใบออกเสียงลงคะแนนจากผูถือหุน  
และถือวาผูถือหุนที่ไมไดยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอ โดยถือหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง  และแจงผลใหผู
เขาประชุมทราบหลังจากนับคะแนนเสร็จ 
   สวนผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมและเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคของผูถือหุนนั้น บริษัทฯไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง บันทึกรวมไวในเครื่อง
คอมพิวเตอรเพื่อการลงมติตามวาระไวแลว 
  กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูอ่ืนมาประชุมแทน ใหถือคะแนนการออกเสียงในแตวาระตามหนังสือมอบ
ฉันทะที่ผูเขาประชุมไดยื่นตอเจาหนาที่ของบริษัทฯในตอนลงทะเบียน  เปนคะแนนเสียงที่ใชนับเปนมติที่ประชุม 
 เมื่อแจงใหผูถือหุนทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแลว ประธานฯกลาวเปดการประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป 2554 โดยเสนอใหที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 
  ประธานฯเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ซ่ึงประชุม
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 ตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหทานผูถือหุนทราบ พรอมกับหนังสือบอก
กลาวเรียกประชุม 
  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 โดยไมมีผูถือหุนทานใดขอแก
ไข ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท จํานวน 354,015,012 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะจํานวน 107 ราย จํานวนหุน 354,015,012 หุน คิดเปนรอยละ 
78.67 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลว) 
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2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการ ประจําป 2553 
  ประธานฯเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2553 ซ่ึงปรากฏอยูในรายงานประจําป ที่
ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมแลว และขอใหกรรมการผูจัดการรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานในรอบป 2553 ตอผูถือหุน 
 กรรมการผูจัดการรายงานวาในป 2553 บริษัทฯมีการพัฒนาและการดําเนินงานตางๆ ดังนี้ 

1. ในป 2553 มีเหตุการณตางๆเกิดขึ้นมากมาย อันมีผลกระทบตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะ
เหตุการณความไมสงบทางการเมืองจนรัฐบาลตองขยายมาตรการลดหยอนภาษีธุรกิจเฉพาะออก
ไปถึงเดือนมิถุนายน   ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงมีขึ้นลงตามสถานการณ และเปนไปใน  
ทิศทางเดียวกับตลาดโดยรวม  ตามศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยโดยธนาคารอาคารสงเคราะห ยอด
ขายบานลดลงตลอด 3 ป  ที่เพิ่มขึ้นคือตลาดคอนโดมิเนียม แตมีความเสี่ยงสูงกวา บริษัทฯเนน
ดําเนินธุรกิจแนวราบ ผลตอบแทนจึงต่ํากวาตลาดคอนโดมิเนียม   

 ผลการดําเนินงานมียอดขายบานและที่ดิน 719.33 ลานบาท  ลดลง 9.9% ยอดรายไดรวม 
804.07 ลานบาท ลดลง 9.24%  สาเหตุเกิดจาก  โครงการ อควา ดิวินา สรางบานเสร็จไมทัน
กําหนด เนื่องจากมีฝนตกมาก และผูรับเหมาขาด    แรงงาน  จึงทําใหยอดโอนลดลงจากที่ประมาณ
การไว 129.00 ลานบาท   

 สวนคาใชจายรวมจํานวน 661.12 ลานบาท ลดลง 7.81%  คาใชจายภาษีและคาธรรมเนียม
โอนเพิ่มขึ้นหลังสิ้นสุดมาตรการภาษี  กําไรขั้นตน 142.95 ลานบาท  ลดลง 15.33%  มีกําไรสุทธิ 
จํานวน 89.20 ลานบาท  กําไรตอหุน 0.20 บาท เทียบกับป 2552  กําไรสุทธิ 106.71 ลานบาท กําไร
ตอหุน 0.24 บาท  ลดลงรอยละ 16.41 โดย Gross Margin  33.21% ใกลเคียงกับป 2552     สวน  
Net Margin  11.10% 

2. โครงการเปดใหม เมื่อเดือนกันยายน 2553 โครงการ อควา ดิวินา ถนนรามคําแหง ซอย 94  เนื้อที่
โครงการประมาณ 65 ไร  มีบานประมาณ 200 หลัง มูลคาโครงการ 1,400 ลานบาท ราคาขาย      
5.5 - 19.0  ลานบาท   

3. โครงการที่กําลังพัฒนา จะเปดขายกลางป 2554 โครงการฟลอรา ดิวินา อยูใกลถนนสาย 345  ใกล
กับโครงการราชพฤกษ เนื้อที่โครงการประมาณ 107 ไร จะเปดเฟสแรก เนื้อที่ประมาณ 40 ไร มี
บานประมาณ 180 หลัง มูลคาโครงการประมาณ 800 ลานบาท ขายบานราคา 2-4 ลานบาท โครง
การอยูใกลมหาวิทยาลัยหอการคาที่จะสรางใหมปลายป 2555 ซ่ึงในอนาคตพื้นที่บริเวณนี้จะรอง
รับการขยายตัวของชุมชนไดเปนอยางดี 

4. โครงการศูนยการคาชุมชนเพียวเพลส โดยการรวมทุนระหวาง บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร กับ 
บมจ.สัมมากร โครงการแรกอยูที่รังสิต โครงการที่ 2 อยูหนาโครงการสัมมากรบางกะป เนื้อที่
ประมาณ 9 ไร พื้นที่ขายประมาณ 9,000 ตารางเมตร เปดเดือนตุลาคม 2553 โครงการที่ 3 อยูหนา
โครงการสัมมากรราชพฤกษ เนื้อที่ประมาณ 9 ไร พื้นที่ขายประมาณ 4,400 ตารางเมตร สรางเปน
อาคารชั้นเดียว ตอกเข็มเสร็จแลว คาดวาจะเปดดําเนินกิจการปลายป 2554 
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5.  กิจกรรมดานสังคม ไดรวมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) ดําเนินงานพัฒนา      
หมูบานตางจังหวัดอยางตอเนื่อง โครงการแรกที่จังหวัดบุรีรัมย โครงการ 3 ป โดยชุมชนตั้ง    
คณะกรรมการหมูบานกําหนดความตองการของชุมชน บริษัทฯรวมสงเสริมเงินทุนให แตชุมชน
ตองรวมกันพัฒนาหมูบานใหเข็มแข็ง และมีความเปนอยูที่ดีขึ้นในหลายๆ ดาน เชน การสงเสริม
เพิ่มรายไดชุมชน เพิ่มคุณภาพชีวิต และดูแลสภาพแวดลอม เปนตน  นอกจากนั้นมีการจัดกิจกรรม
ของพนักงานภายในองคกรรวมกับลูกบาน และชุมชนใกลเคียง 

 ผูถือหุนไดกลาวในนามผูถือหุนรายยอย ขอบคุณคณะกรรมการบริษัทและพนักงานทุกคนที่มีสวนผลัก
ดันใหบริษัทฯมีความเจริญรุงเรือง มียอดขายบานและที่ดิน 719.33 ลานบาท  กําไรสุทธิ จํานวน 89.20 ลานบาท  
และไดรวมกันเสนอแนะดังนี้  

1. จัดพิมพภาพไทยที่เปนการอนุรักษศิลปไทยเปนใบแทรกในหนังสือรายงานประจําปใหผูถือหุน
เก็บไวเปนที่ระลึก เชน รูปบานทรงไทยของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  

2. ปกดานในหนังสือรายงานประจําปควรเปนภาพกิจกรรมเพื่อสังคม หรือชุมชนที่บริษัทฯไดไปชวย
เหลือในปที่ผาน และควรรายงานความคืบหนาโครงการของบริษัทฯ  ซ่ึงนาจะเปนประโยชนกวา
ภาพบานหรือการตกแตงภายในบานซึ่งสามารถหาดูไดจากที่อ่ืน   

3. งบการเงินในสวนที่เปนภาษาอังกฤษไมจําเปนตองมีก็ไดอาจจะใชหนานี้ลงบทความที่มีประโยชน
กับชุมชน เชน ความคิดเห็นสะทอนกลับของชุมชน พนักงาน บทความประจําป   

4. ทําหนังสือเกี่ยวกับโครงการหลวงและโครงการของบริษัทที่ทําประโยชนใหกับชุมชน เพื่อแจก
จายและใหความรูแกผูถือหุนหรือบุคคลทั่วไป 

5. จากอัตราสวนหนี้สินตอทุนต่ํา และยอดขายบานและที่ดิน 719.33 ลานบาท ไมสูงเมื่อเทียบกับ
บริษัทอื่น บริษัทฯนาจะขยายกิจการในเชิงรุก และยกระดับการบริหารใหไดรับผลตอบแทนสูงขึ้น 
รวมทั้งดูแลใหบริษัทฯมีความมั่นคงเจริญเติบโตยิ่งๆขึ้น และไดสอบถามเรื่องการทําโครงการวา 
ใชที่ดินที่บริษัทฯมีอยูเดิมหรือซ้ือที่ดินใหม  

  กรรมการผูจัดการตอบขอซักถามพรอมรายงานใหทราบวา บริษัทฯยังมีที่ดินคงเหลือ เพื่อรอการพัฒนา
อยูสวนหนึ่ง  และมีการซื้อที่ดินเพิ่มปละ 1-2 แปลง สําหรับนํามาพัฒนาโครงการใหม เพื่อสรางรายไดและ
สนับสนุนใหธุรกิจมีการเติบโตอยางตอเนื่อง 

 มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2553  และรับเรื่องที่ผูถือหุน
เสนอเพื่อพิจารณาตอไป 
(ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะจํานวน 121 ราย จํานวนหุน 354,067,319 หุน คิดเปนรอยละ 
78.67  ของจํานวนหุนที่จําหนายแลว) 

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2553  สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
  ประธานฯเสนอใหผูถือหุนพิจารณางบการเงินของบริษัทฯซึ่งผูสอบบัญชีไดรับรองแลวและบริษัทฯได
จัดสงใหผูถือหุนพิจารณาลวงหนา โดยขอใหกรรมการผูจัดการรายงานสรุปงบการเงินตอที่ประชุมดวย   
  กรรมการผูจัดการรายงานสรุปงบการเงินประจําป 2553 ตอผูถือหุน  ดังนี้   
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  งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียน 2,151.73 ลานบาท เปนเงินสดและราย
การเทียบเทาเงินสด 1.14 ลานบาท สินคาคงเหลือ 2,134.27 ลานบาท  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 16.32 ลานบาท  
เทียบกับป 2552 มีสินทรัพยหมุนเวียน 1,901.78 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 249.95 ลานบาท  สินทรัพยไมหมุนเวียน 
606.90 ลานบาท  เทียบกับป 2552  เพิ่มขึ้น 177.97 ลานบาท  เปนการซื้อที่ดินและลงทุนในบริษัทรวม 88.95 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 56.61 ลานบาท รวมสินทรัพย 2,758.63 ลานบาท  เทียบกับป 2552 เพิ่มขึ้น 71.98 ลานบาท   
   สวนหนี้สิน บริษัทฯมีหนี้สินหมุนเวียน 426.97 ลานบาท เทียบกับป 2552 ลดลง 99.37 ลานบาท     
หนี้สินไมหมุนเวียน เปนเงินกูระยะยาว 445.61 ลานบาท สํารองบําเหน็จและเงินชดเชยพนักงาน 57.73 ลานบาท 
หนี้สินอื่น 17.32 ลานบาท รวมหนี้สินระยะยาวและหนี้สินอื่น 520.65 ลานบาท รวมหนี้สิน 947.62 ลานบาท  
สวนของผูถือหุน 1,811.01 ลานบาท รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,758.63 ลานบาท   
  งบกําไรขาดทุนป 2553 บริษัทฯมี รายไดจากการขายที่ดินและบาน 719.33 ลานบาท  รายไดจากการ          
ใหเชา 38.27 ลานบาท  รายไดคาบริการและรายไดอ่ืน 46.46 ลานบาท  รายไดรวม 804.07 ลานบาท เทียบกับป 
2552 บริษัทฯมีรายไดรวม 885.95 ลานบาท  ลดลง 81.88 ลานบาท หรือรอยละ 9.24   
  สวนคาใชจาย มีตนทุนจากการขายที่ดินและบาน 480.42 ลานบาท  ตนทุนจากการใหเชา 4.14 ลาน
บาท  คาใชจายในการขายและบริการ 84.33 ลานบาท  คาใชจายในการบริหาร 83.01 ลานบาท คาใชจายผูบริหาร 
9.22 ลานบาท รวมคาใชจายทั้งสิ้น 661.12 ลานบาท  กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได 142.95 ลาน
บาท หักสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 4.27 ลานบาท ซ่ึงคาดวาบริษัทรวมจะเริ่มมีผลกําไรในป 
2555   เนื่องจากมีการลงทุนกอสรางศูนยการคาแหงที่ 3 ที่โครงการสัมมากรราชพฤกษ จะเปดดําเนินกิจการปลาย
ป 2554   
  อัตรากําไรขั้นตนของการขายบานและที่ดินรอยละ 33.21  อัตรากําไรขั้นตนของธุรกิจการใหเชารอยละ 
89.18  คาใชจายทางการเงิน 23.10 ลานบาท และภาษีเงินไดนิติบุคคล 26.38 ลานบาท  กําไรสุทธิ 89.20 ลานบาท  
กําไรตอหุน 0.20 บาท อัตรากําไรสุทธิรอยละ 11.09  ของรายไดรวม  เทียบกับป 2552 กําไรสุทธิ 106.71 ลานบาท  
กําไรตอหุน 0.24 บาท   อัตรากําไรสุทธิรอยละ 12.04  ของรายไดรวม   
  ผูถือหุน แสดงความคิดเห็นวา  บริษัทฯมีการบริหารจัดการที่ดี มีความหลากหลายของรายไดมากขึ้น ไม
ไดมีเพียงรายไดจากการขายบานอยางเดียว จึงเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ทําธุรกิจรับปรับปรุงบานเกา  
2. เพิ่มชองทางการขาย  โดยรับสรางบานตามคําสั่งผูซ้ือ  
3. รายงานประจําป หมวดงบการเงิน หนา 45 หมายเหตุขอ  17  ควรบันทึกใหชัดเจนวาบริษัทฯมีการ

สํารองตามกฎหมายครบถวนแลว 
 กรรมการผูจัดการตอบขอเสนอแนะดังนี้   

1. ฝายขายและการตลาดไดจัดทําโบรชัวรในแบบนิตยสารชื่อ REGENERATE มีขอมูลสินคาของ
บริษัทฯพรอมราคาขาย ขาวกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมตางๆของพนักงาน ดังนั้น คําแนะนําที่
เปนประโยชนของผูถือหุนในการออกแบบบานทรงไทยก็สามารถนํามาเปนบทความในโบรชัวร
ดังกลาวได 
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2. บริษัทฯกําลังพิจารณาแผนงานรวมทุนกับอีก 2 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย  ซ่ึงทั้งสามบริษัทมี
การขายบานไปแลวประมาณ 10,000 หลัง  โดยจัดตั้งบริษัทรับซื้อบานมือ 2 และขายบานใหมใน
กลุมผูรวมทุน   รวมทั้งปรับปรุงบานมือ 2 เพื่อขายตอ 

 เมื่อไมมีคําถามอื่นใด ประธานฯขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบกําไรขาดทุนประจําป และงบดุล       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซ่ึงผูสอบบัญชีไดใหการรับรองแลว 

  มติท่ีประชุม อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนตามที่ประธานฯเสนอดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
จํานวน 354,075,319 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
และรับเรื่องที่ผูถือหุนเสนอเพื่อพิจารณาตอไป 
(ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะจํานวน 122 ราย จํานวนหุน 354,075,319 หุน คิดเปนรอยละ 
78.68  ของจํานวนหุนที่จําหนายแลว)   

4. พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป สําหรับผลการดําเนินงานป 2553 
 ประธานฯรายงานวาจากผลการดําเนินงานที่บริษัทฯมีกําไรสุทธิป 2553 จํานวน 89.20 ลานบาท  กําไร
ตอหุน 0.20 บาท ไมตองกันเงินทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากไดสํารองไวครบแลว  คณะกรรมการบริษัทฯจึง
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2553 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท  คิดเปนรอยละ 50.45 
ของกําไรสุทธิ รวมเปนเงินปนผลจํานวนทั้งสิ้น 45.00 ลานบาท เทียบกับนโยบายบริษัทฯที่กําหนดไวจะจายปน
ผลในอัตรารอยละ 60 ของกําไรสุทธิ  สวนที่เหลือกันสํารองไวสําหรับลงทุนเพื่อขยายกิจการ โดยมีกําหนดจะจาย
เงินปนผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554   ใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือ ณ วันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินปนผล 
(Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2554 และปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 22 เมษายน 2554  ขอใหที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติ   

 มติท่ีประชุม อนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2553 อัตราหุนละ 0.10 บาท ในวันที่           
6 พฤษภาคม 2554 ใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือ ณ วันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 
21 เมษายน 2554 และปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 22 เมษายน 2554  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
จํานวน 354,075,319 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะจํานวน 122 ราย จํานวนหุน 354,075,319 หุน คิดเปนรอยละ 
78.67 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลว) 

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
  ประธานฯรายงานวา ในป 2554  มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระตามขอบังคับจํานวน 4 คน ดังนี้  

1. ดร.อภิชัย  จันทรเสน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผล
ตอบแทน  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

2. พลตํารวจตรีชินภัทร  สารสิน กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ 
3. นายอนุทิพย  ไกรฤกษ กรรมการอิสระ และกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ 
4. นายสิทธิชัย  จันทราวดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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  ประธานที่ประชุมขอใหดร.อภิชัย จันทรเสน ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบ
แทนเปนผูเสนอตอผูถือหุน 
  ดร.อภิชัย จันทรเสน รายงานวา บริษัทฯไดดําเนินการตามแนวนโยบายตลาดหลักทรัพยฯและสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและ
ช่ือผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการดวย โดยเผยแพรหลักเกณฑใหผูถือหุนทราบถึงสิทธิและ
วิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอคณะกรรมการบริษัทเปนการลวงหนาบนเว็บไซต
บริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2553 - 7 มกราคม 2554 เพื่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯจะไดพิจารณากลั่น
กรอง คัดเลือกบุคคลที่ผูถือหุนเสนอดวย  ผลปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอชื่อผูใดใหดํารงตําแหนงกรรมการ 
 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯจึงไดพิจารณาความเหมาะสมของกรรมการแตละทานโดยเปรียบ
เทียบกับผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณสมบัติเปนกรรมการและขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทไดมีมติเปน
เอกฉันทใหเสนอผูถือหุน เลือกตั้งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 4 คน คือ ดร.อภิชัย จันทรเสน  พลตํารวจ
ตรีชินภัทร สารสิน  นายอนุทิพย ไกรฤกษ  และนายสิทธิชัย จันทราวดี  ประวัติปรากฏในหนังสือบอกกลาวเรียก
ประชุมสามัญผูถือหุน หนา 11-14 และในรายงานประจําป 2553 หนาที่ 9-10 และ 16-17 ซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุน
แลว ดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง จึงเสนอใหผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งเปนรายบุคคลโดยกรรมการที่
มีสวนไดเสียทั้ง 4 คน งดออกเสียงในวาระที่เลือกตั้งตนเองเปนคณะกรรมการบริษัท 
 มติท่ีประชุม ผูถือหุนไดลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน เปนราย
บุคคล ใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

1. ดร.อภิชัย  จันทรเสน 
เห็นดวย   353,925,319 เสียง   คิดเปนรอยละ 99.96  
ไมเห็นดวย - เสียง  คิดเปนรอยละ  0.00 
งดออกเสียง   150,000  เสียง คิดเปนรอยละ 0.04   

2. พลตํารวจตรีชินภัทร  สารสิน 
 เห็นดวย   354,055,319 เสียง   คิดเปนรอยละ 99.99  
 ไมเห็นดวย - เสียง  คิดเปนรอยละ  0.00 
 งดออกเสียง   20,000  เสียง คิดเปนรอยละ 0.01   

3. นายอนุทิพย  ไกรฤกษ 
 เห็นดวย   353,909,319 เสียง   คิดเปนรอยละ 99.95  
 ไมเห็นดวย - เสียง  คิดเปนรอยละ  0.00 
 งดออกเสียง   166,000  เสียง คิดเปนรอยละ 0.05   
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4. นายสิทธิชัย  จันทราวดี 
 เห็นดวย   354,075,319 เสียง   คิดเปนรอยละ 100.00  
 ไมเห็นดวย - เสียง  คิดเปนรอยละ  0.00 
 งดออกเสียง   - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00   

(ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะ 122 ราย จํานวนหุน 354,075,319 หุน คิดเปนรอยละ 79.28 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายแลว) 

6. พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับป 2554 
  ประธานฯรายงานวา คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผลตอบแทน ไดพิจารณาภาวะเศรษฐกิจ
ในภาพรวม และเปรียบเทียบผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทกับธุรกิจประเภทเดียวกัน และธุรกิจอื่นที่มี
ขนาดใกลเคียงกันในตลาดหลักทรัพยแลว เห็นวาไมมีความแตกตางที่เปนนัยสําคัญ จึงเห็นสมควรเสนอผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย  สําหรับป 2554  เพิ่มขึ้นจากที่ใช    
มาตั้งแต ป 2551-2553  รวมเปนเงินจํานวน 199,000 บาท ดังนี้  

*คาตอบแทนที่เปนเบี้ยประชุม 

จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  และ คณะกรรมการชุดยอย  โดยกรรมการที่มี
สวนไดเสีย งดออกเสียงในวาระนี้ 
 มติท่ีประชุม อนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
เสนอดวยเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม  ดังนี้ 
  เห็นดวย            344,771,819 เสียง   คิดเปนรอยละ 97.37  
   ไมเห็นดวย -   เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 
  งดออกเสียง   9,303,500 เสียง คิดเปนรอยละ 2.63 

คณะกรรมการ ตําแหนง คาตอบแทนป 2554  
บาท/คน 

คาตอบแทนป 2551-2553 
บาท/คน 

คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ 288,000 (24,000/เดือน) 276,000 (23,000/เดือน) 
 กรรมการ 192,000 (16,000/เดือน) 180,000 (15,000/เดือน) 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 192,000 (16,000/เดือน) 180,000 (15,000/เดือน) 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ 204,000 (17,000/เดือน) 192,000 (16,000/เดือน) 
 กรรมการ 180,000 (15,000/เดือน) 168,000 (14,000/เดือน) 
 กรรมการตรวจสอบที่มีคุณ 

สมบัติสอบทานงบการเงิน* 15,000 บาท/คร้ัง 14,000 บาท/คร้ัง 

คณะกรรมการทรัพยากร ประธานกรรมการ 17,000 บาท/คร้ัง 16,000 บาท/คร้ัง 
บุคคล* กรรมการ 15,000 บาท/คร้ัง 14,000 บาท/คร้ัง 
คณะกรรมการบริหารความ ประธานกรรมการ 17,000 บาท/คร้ัง 16,000 บาท/คร้ัง 
เสี่ยง* กรรมการ 15,000 บาท/คร้ัง 14,000 บาท/คร้ัง 
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 (ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะ 122 ราย จํานวนหุน 354,075,319 หุน คิดเปนรอยละ 78.68 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายแลว) 

7. พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนพิเศษใหกรรมการบริษัทท่ีไมใชผูบริหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
  ประธานฯรายงานวา คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกําหนดผลตอบแทน ซ่ึงไดพิจารณาถึงผลประกอบการป 2553 เปรียบเทียบกับป 2552 เห็นควรกําหนดคาตอบ
แทนพิเศษใหกรรมการบริษัทที่ไมใชผูบริหาร เปนวงเงินไมเกินรอยละ 0.5 ของเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุน      
ตามมติที่ประชุมผูถือหุน ป 2552 จํานวน 45 ลานบาท คิดเปนวงเงิน  225,000 บาท รวมจาย 7 คน  คนละ 32,200 
บาท  
  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนพิเศษใหกรรมการบริษัทที่ไมใชผูบริหารและที่ปรึกษาคณะ
กรรมการ โดยกรรมการที่มีสวนไดเสีย งดออกเสียงในวาระนี้   
 มติท่ีประชุม อนุมัติคาตอบแทนพิเศษใหกรรมการบริษัทที่ไมใชผูบริหารและที่ปรึกษาตามที่คณะ 
กรรมการบริษัทเสนอ ดวยเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม  ดังนี้ 
  เห็นดวย            351,629,319  เสียง   คิดเปนรอยละ  99.31  
   ไมเห็นดวย -   เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 
  งดออกเสียง  2,446,000  เสียง คิดเปนรอยละ  0.69 

 (ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะ 122 ราย จํานวนหุน 354,075,319 หุน คิดเปนรอยละ 78.68 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายแลว) 

8. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 
  ประธานฯรายงานวา คณะกรรมการบริษัทฯโดยการเสนอแนะและพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นสมควรเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดย 
นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล  ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นายเติมพงษ โอปนพันธุ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัท   ในป 2554  ตอไปอีก 1 ป  เปนปที่ 6  ในอัตราคาจาง รวม 714,000 บาท   เพิ่มขึ้นจาก ป     
2551-2553 จํานวน 34,000 บาท คิดเปนรอยละ 5 ดังนี้  

รายการ ป 2554 
Earnst & Young 

ป  2551-2553 
Earnst & Young 

คาสอบบัญชีประจําป 336,000  บาท 320,000  บาท 
คาสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส 378,000  บาท 360,000  บาท 

รวม 714,000  บาท  
(เพิ่มขึ้น 34,000 บาท หรือ 5%) 

680,000  บาท 

 ผูถือหุน กลาวขอบคุณ นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ 3315 ที่ไดทําหนาที่และแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯอยางเหมาะสม ทําใหเกิดความเชื่อมั่นกับผูถือหุนมาตลอด 5 ป และในป 2554 
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ตองเปลี่ยนใหผูสอบบัญชีอ่ืนมาทําหนาที่แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯตามหลักเกณฑของตลาดหลัก
ทรัพยฯ และเห็นวาการทํางานที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ นาจะทําใหช่ัวโมงในการทํางานในการตรวจสอบ
บัญชีลดลง ไมควรเอาภาระคาใชจายของผูสอบบัญชีมาเปนขออางขอปรับขึ้นคาตอบแทนในการสอบบัญชี  
 นายณรงค พันตาวงษ ตอบชี้แจงผูถือหุนวา บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  คิดคาตอบแทน
ในการสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ในอัตราคงที่ จํานวน 680,000 บาท มาตั้งแตป 2551-2553  
การขอขึ้นดังกลาวเปนไปตามความจําเปน และสมเหตุสมผล 

 มติท่ีประชุม อนุมัติแตงตั้งนายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นาง
สาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นายเติมพงษ โอปนพันธุ  ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4501 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯประจําป 2554   
และอนุมัติเงินคาตอบแทนในการสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ จํานวนเงิน 714,000 บาท  ดวย
เสียงขางมากจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
  เห็นดวย            354,036,319  เสียง   คิดเปนรอยละ  99.99  
   ไมเห็นดวย 31,000   เสียง  คิดเปนรอยละ 0.01 
  งดออกเสียง  8,000  เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

 (ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะ 122 ราย จํานวนหุน 354,075,319 หุน คิดเปนรอยละ 78.68 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายแลว) 

9. เร่ืองอ่ืน ๆ 
   ผูถือหุน ขอใหกรรมการผูจัดการแจงใหทราบถึงโครงการที่บริษัทฯจะทําในป 2554 เพื่อใหผูถือหุน
ทราบและติดตามผลการดําเนินงาน ในการประชุมผูถือหุนป 2555 ตอไป 
 กรรมการผูจัดการ รายงานเปาหมายในการดําเนินงานในป 2554 ดังนี้ 

1. โครงการ อควา ดิวินา เปนโครงการเปดใหมปลายป 2553 และไดกอสรางบานชุดแรก 39 หลัง 
ใกลเสร็จ 100%  คาดวาบานชุดแรกจะโอนไดในไตรมาส 2 

2. โครงการฟลอรา ดิวินา ใกลกับโครงการราชพฤกษ พื้นที่โครงการประมาณ 107 ไร จะเปดเฟส
แรก  เนื้อที่ประมาณ 40 ไร มีบาน 180 หลัง เพิ่งไดรับใบอนุญาตจัดสรร  กําลังพัฒนา คาดวาจะ
เปดตัวโครงการประมาณกลางป  ราคาขายเริ่มตนไมถึง 3 ลานบาท  

3. ซ้ือที่ดินเพิ่มเพื่อทําโครงการในป 2555  บริษัทฯกําลังเตรียมพัฒนาโครงการทาวนเฮาสและบาน
แฝด ราคาขายประมาณ 2 ลานบาท  เนื่องจากบริษัทฯยังเชื่อมั่นในตลาดแนวราบ ซ่ึงความตองการ
ยังสูงอยู  เพราะเมื่อเปรียบเทียบราคาเดียวกันกับคอนโดมิเนียม บานจะไดพื้นที่อยูอาศัยมากกวา  
นอกจากนี้ ภัยพิบัติแผนดินไหวเกิดขึ้นบอยๆชวงนี้ คนเริ่มกลัวที่จะอยูอาคารสูง 

4. ที่ดินจังหวัดชลบุรี สามารถทําโครงการไดทั้งแนวราบและแนวสูง  หากจะทําแนวสูงความเสี่ยงก็
สูงกวา คงตองศึกษาดูตลาดใหรอบคอบ 



ประชุมสามัญผูถือหุน ป 2553 หนาที่ 11/11 บมจ.สัมมากร 
. 

5. รายไดจากการใหเชาพื้นที่ศูนยการคาชุมชนเพียวเพลส โครงการที่ 3 หนาโครงการสัมมากร     
ราชพฤกษ เนื้อที่ประมาณ 9 ไร พื้นที่ขายประมาณ 4,400 ตาราง คาดวาจะสรางเสร็จ และเปด
ดําเนินการปลายป 2554  

  เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามและเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดมารวม
ประชุม และเสนอขอคิดเห็นที่เปนประโยชน รวมทั้งอนุมัติขอเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯในเรื่องตางๆ ดวย
ดี  และไดขอใหผูถือหุนเดินทางกลับดวยความปลอดภัย  

ปดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
   ลงนาม     ประธานที่ประชุม 
  (นายพงส  สารสิน) 
 กรรมการ 
 
 
   ลงนาม เลขานุการที่ประชุม 
 (นางยุวดี  นุชถาวร) 
 เลขานุการบริษัท 


