
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2558 หนา้ที1/12 บมจ.สมัมากร 
.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 
ของ 

บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) 
............................ 

 ประชุมเมือวนัที 2 เมษายน 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องมณฑาทิพย ์ 1 ชัน 1 โรงแรมอนนัตรา สยาม 
กรุงเทพฯ เลขที 155 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 นายกวี องัศวานนท์ ประธานกรรมการในฐานะประธานทีประชุม (ทดแทน พลเรือเอก ม.ล.อศันี 
ปราโมช ประธานกรรมการทีลาออกเมือวนัที 3 มีนาคม 2558 เนืองจากปัญหาสุขภาพ) กล่าวเปิดประชุมและกล่าว
ขอบคุณผูถื้อหุ้นทีมาเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 และแจง้ให้ทราบว่ามีผูถื้อหุ้นมาเขา้ประชุมด้วย
ตนเอง 98 ราย จาํนวนหุ้น 1,989,431 หุ้น และมอบฉันทะให้ผูอื้นมาเขา้ประชุมแทน 67 ราย จาํนวนหุ้น 
430,770,282 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นทีมาเขา้ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ 165 ราย นบัจาํนวนหุ้นได ้432,759,713 
หุน้ เท่ากบัร้อยละ 73.4225 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายแลว้ทังสิน ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ที
กาํหนดวา่ “ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 
25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทังหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ
จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้ังหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม” 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายกิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการดาํเนินการประชุม โดย
กรรมการผูจ้ดัการแจง้ใหท้ราบวา่ ในการประชุมครั งนี มีกรรมการบริษทัทีเขา้ประชุมจาํนวน 10 คน ดงันี  

 1. นายกว ี องัศวานนท ์ ประธานกรรมการและประธานทีประชุม 
 2. นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยธุยา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
      ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

 3. นายอนุทิพย ์   ไกรฤกษ ์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าผลตอบแทน 

 4. นายสิทธิชยั  จนัทราวดี  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสียง 

 5. นายธวชัชยั  ช่องดารากุล  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสียง  และกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน  

 6.  พลตาํรวจตรีชินภทัร สารสิน  กรรมการ และกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 7. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 8. นายสัจจา    เจนธรรมนุกลู  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 9. นายธวชั  อึงสุประเสริฐ  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 10. นายกิตติพล    ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการ 
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 และมีผูบ้ริหารระดบัสูง ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ผูส้อบบญัชีจากบริษทัสาํนกังาน อีวาย 
จาํกดั เขา้ร่วมในการประชุมดว้ย 
 ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม กรรมการผูจ้ดัการไดแ้จง้ให้ทีประชุมทราบวา่ เอกสารประกอบการประชุมครั งนี  
บริษทัฯ ไดท้าํการเผยแพร่ไวใ้น Website ของบริษทั และแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมือวนัที 2 มีนาคม 
2558 และไดแ้จง้วธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดงันี  
 ในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผูถื้อหุ้น ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ที 34 กาํหนดให้ผูถื้อหุ้นรายหนึ งมี
คะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นทีถือหรือรับมอบฉนัทะมา โดยทีมีคะแนนเสียงหนึงเสียงต่อจาํนวนหนึงหุ้น ซึ งในแต่ละ
วาระการประชุม ผูถื้อหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้3 ทาง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด
ทางหนึงเท่านัน 
 ในกรณีทีผูถื้อหุ้นท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรืองใด ผูถื้อหุ้นรายนันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลง คะแนน
ในเรืองนัน ยกเวน้การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการทีไม่ถือวา่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ 
 การนบัคะแนนในแต่ละวาระจะเป็นดงันี  
 วาระที 1 ,วาระที 3 ถึงวาระที 5 และวาระที 8  จะถือเอาเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุ้นทีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของทีประชุม 
 ส่วนวาระที 6 และวาระที 7 จะถือเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุม 
เป็นมติของทีประชุม 
 ส่วนวาระที 2 นันเป็นวาระแจง้เพือทราบ   
 ในการนบัคะแนนในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะใช้จาํนวนหุ้นของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด ณ เวลาทีลงคะแนนเป็น
ฐานในการคาํนวณ โดยสําหรับท่านทีไม่ประสงค์ทีจะคดัคา้นหรืองดออกเสียง บริษทัจะถือว่าท่านมีมติเห็นชอบตาม
วาระทีเสนอ โดยท่านไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และถา้ไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสียง บริษทัฯ จะสรุป
วาระนันๆ ว่าผูถื้อหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัตามทีเสนอ แต่ถา้มีผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะคดัคา้นหรืองด
ออกเสียง บริษทัฯ ขอให้ท่านทีประสงคจ์ะคดัคา้นหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีไดแ้จกให้ในขณะที
ลงทะเบียนโดยกาเครืองหมายถูก  ลงในกรอบสี เหลียมในช่องทีท่านตอ้งการในบตัรลงคะแนน และขอให้ท่านยกมือ 
เพือให้พนกังานของบริษทัไปเก็บบตัรเพือมานบัคะแนน โดยบริษทัจะนาํคะแนนเสียงทีไม่เห็นดว้ย และ/หรืองดออก
เสียงนัน หกัออกจากจาํนวนเสียงทังหมดทีเขา้ร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพือสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละ
วาระ 
 นอกจากนี  สาํหรับผูรั้บมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. หรือคสัโตเดียนทีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะจาก
ผูล้งทุนต่างประเทศตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ทีผูม้อบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไวแ้ลว้ว่าเห็นชอบ 
หรือคดัค้าน หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ก็ตาม ผูรั้บมอบฉันทะหรือคสัโตเดียนก็ไม่ต้อง
ลงคะแนนในวาระทีผูม้อบฉนัทะไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนไวแ้ลว้ โดยบริษทัฯ จะนบัคะแนนของท่านจากหนงัสือ
มอบฉนัทะเพือความสะดวกของทุกท่าน แต่สาํหรับผูรั้บมอบฉนัทะหรือคสัโตเดียนทีผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุการออก
เสียงลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉนัทะ ก็ขอให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกบัผูถื้อหุ้น
ทีมาประชุมดว้ยตนเอง 
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 บริษทัฯ จะทาํการแจง้ให้ทีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงทีนบัไดจ้ะ
เป็นคะแนนเสียงทีรวมคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นทีมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะ ในกรณี
ทีมีผูล้งคะแนนคดัคา้นหรืองดออกเสียงเป็นจาํนวนมาก บริษทัฯ อาจดาํเนินวาระการประชุมถดัไปในระหว่างทีรอผล
การนบัคะแนน และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบทนัทีทีการนบัคะแนนแลว้เสร็จ 
 เมือแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ กรรมการผูจ้ดัการเสนอให้ทีประชุม
พิจารณาระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี  

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 
 กรรมการผูจ้ดัการ เสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ซึ ง
ประชุมเมือวนัที 3 เมษายน 2557 ตามสาํเนารายงานการประชุมทีไดจ้ดัส่งให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบ พร้อมกบัหนงัสือ
บอกกล่าวเรียกประชุม  
 กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถาม หรือขอแกไ้ข 

 มติทีประชุม รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 โดยไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดขอ
แกไ้ข ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ผลการลงมติเป็นดงันี  

เห็นดว้ย 432,909,248 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 (ผูถื้อหุ้นทีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะจาํนวน 184 ราย รวมจาํนวนหุ้น 432,909,248 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 73.4479 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายแลว้) 

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2557 
  กรรมการผูจ้ดัการ เสนอรายงานของคณะกรรมการบริษทั และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 ซึ งปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปีทีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุก
ท่านพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมแลว้ และไดร้ายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 กรรมการผูจ้ดัการ รายงานสรุปผลการดาํเนินงานในรอบปี 2557  ดงันี   
 ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย ์ปี 2557 อา้งอิงขอ้มูลจากศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพยข์องธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เป็นการโอนกรรมสิทธิ ทีอยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพฯ และปริมลฑล ทังบา้นเก่าและบา้นใหม่ มูลค่า
การโอนปี 2557 มีจาํนวน 417,412 ลา้นบาท ซึ งลดลงจากปี 2556 อยูร้่อยละ 4 ถา้เปรียบเทียบยอดโอนอาคารชุด
ในครึ งแรกของปี 2557 มียอดโอนสูงกวา่ครึ งปีแรกของปี 2556 ร้อยละ 25 แนวราบตํากวา่ปี 2556 ประมาณร้อย
ละ 7 และอาคารพาณิชยต์ ํากวา่ประมาณร้อยละ 2 สาํหรับราคาเฉลียโดยรวมเพิมขึนมาเป็นร้อยละ 3 อาคารชุดเพิม
ขึนมาร้อยละ 5 บา้นเดียวและทาวน์เฮา้ส์เพิมขึนร้อยละ 1 ส่วนราคาวสัดุในปี 2557 ไม่ไดป้รับราคาลดลง ภาวะ
ขาดแคลนแรงงานยงัคงมีอยู ่ 
 ปริมาณบา้นสร้างเสร็จจดทะเบียนในปี 2557 มีจาํนวน 131,374 หน่วย และในปี 2556 จาํนวน 132,302 
หน่วย ลดลงเล็กนอ้ย อาคารชุดพกัอาศยัมีสดัส่วนค่อนขา้งมาก รองลงมาคือบา้นเดียว  

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2558 หนา้ที2/12 บมจ.สมัมากร 
.

 และมีผูบ้ริหารระดบัสูง ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ผูส้อบบญัชีจากบริษทัสํานกังาน อีวาย 
จาํกดั เขา้ร่วมในการประชุมดว้ย 
 ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม กรรมการผูจ้ดัการไดแ้จง้ให้ทีประชุมทราบวา่ เอกสารประกอบการประชุมครั งนี  
บริษทัฯ ไดท้าํการเผยแพร่ไวใ้น Website ของบริษทั และแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมือวนัที 2 มีนาคม 
2558 และไดแ้จง้วธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดงันี  
 ในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผูถื้อหุ้น ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ที 34 กาํหนดให้ผูถื้อหุ้นรายหนึ งมี
คะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นทีถือหรือรับมอบฉนัทะมา โดยทีมีคะแนนเสียงหนึงเสียงต่อจาํนวนหนึงหุ้น ซึ งในแต่ละ
วาระการประชุม ผูถื้อหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้3 ทาง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด
ทางหนึงเท่านัน 
 ในกรณีทีผูถื้อหุ้นท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรืองใด ผูถื้อหุ้นรายนันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลง คะแนน
ในเรืองนัน ยกเวน้การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการทีไม่ถือวา่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ 
 การนบัคะแนนในแต่ละวาระจะเป็นดงันี  
 วาระที 1 ,วาระที 3 ถึงวาระที 5 และวาระที 8  จะถือเอาเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุ้นทีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของทีประชุม 
 ส่วนวาระที 6 และวาระที 7 จะถือเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุม 
เป็นมติของทีประชุม 
 ส่วนวาระที 2 นันเป็นวาระแจง้เพือทราบ   
 ในการนบัคะแนนในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะใช้จาํนวนหุ้นของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด ณ เวลาทีลงคะแนนเป็น
ฐานในการคาํนวณ โดยสําหรับท่านทีไม่ประสงค์ทีจะคดัคา้นหรืองดออกเสียง บริษทัจะถือว่าท่านมีมติเห็นชอบตาม
วาระทีเสนอ โดยท่านไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และถา้ไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสียง บริษทัฯ จะสรุป
วาระนันๆ ว่าผูถื้อหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัตามทีเสนอ แต่ถา้มีผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะคดัคา้นหรืองด
ออกเสียง บริษทัฯ ขอให้ท่านทีประสงคจ์ะคดัคา้นหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีไดแ้จกให้ในขณะที
ลงทะเบียนโดยกาเครืองหมายถูก  ลงในกรอบสี เหลียมในช่องทีท่านตอ้งการในบตัรลงคะแนน และขอให้ท่านยกมือ 
เพือให้พนกังานของบริษทัไปเก็บบตัรเพือมานบัคะแนน โดยบริษทัจะนาํคะแนนเสียงทีไม่เห็นดว้ย และ/หรืองดออก
เสียงนัน หกัออกจากจาํนวนเสียงทังหมดทีเขา้ร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพือสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละ
วาระ 
 นอกจากนี  สาํหรับผูรั้บมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. หรือคสัโตเดียนทีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะจาก
ผูล้งทุนต่างประเทศตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ทีผูม้อบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไวแ้ลว้ว่าเห็นชอบ 
หรือคดัค้าน หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ก็ตาม ผูรั้บมอบฉันทะหรือคสัโตเดียนก็ไม่ต้อง
ลงคะแนนในวาระทีผูม้อบฉนัทะไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนไวแ้ลว้ โดยบริษทัฯ จะนบัคะแนนของท่านจากหนงัสือ
มอบฉนัทะเพือความสะดวกของทุกท่าน แต่สาํหรับผูรั้บมอบฉนัทะหรือคสัโตเดียนทีผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุการออก
เสียงลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉนัทะ ก็ขอให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกบัผูถื้อหุ้น
ทีมาประชุมดว้ยตนเอง 
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 ปี 2557 บริษทัฯ มีโครงการทีอยู่ระหว่างดาํเนินการรวมทังสิน 9 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการสัมมากร
บางกะปิ โครงการสัมมากรมีนบุรี โครงการสัมมากรนิมิตใหม่ โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 2 โครงการสัมมากร
รังสิตคลอง 7 โครงการสัมมากรรามคาํแหง โครงการ Aqua Divina โครงการสัมมากรชยัพฤกษ์-วงแหวน และ
โครงการ S9 คอนโดมิเนียม  

 บริษทัฯ มียอดขายบา้นเดียวรวมอาคารชุดพกัอาศยัในปี 2557 เป็นจาํนวนเงิน 1,428.78 ลา้นบาท ซึ งใน 
ช่วงครึ งปีแรกยอดขายค่อนขา้งนอ้ย แต่ครึ งปีหลงัขายไดค้่อนขา้งมากโดยเฉพาะอาคารชุด ส่วนยอดรับรู้รายได ้
903.39 ลา้นบาท ซึ งมาจากโครงการแนวราบทังหมด เนืองจากโครงการอาคารชุดยงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ ซึ งคาด
วา่จะเสร็จประมาณช่วงกลางปี 2558 

 กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

 1. นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้น ได้สอบถามว่าบริษทัฯ ได้แสดง
เจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชันแลว้เมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2558 เป็นลาํดบัที 155 
ไม่ทราบวา่ปัจจุบนัมีความคืบหนา้เป็นอยา่งไร  

 2. นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้ กล่าวชมเรืองการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 วา่สามารถ
จดัประชุมไดเ้ร็วขึนกวา่เดิม แต่อยากใหร้ายงานโครงสร้างผูถื้อหุน้ทีแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีเป็นปัจจุบนั และ
ในส่วนจุดเด่นทางการเงินขอใหเ้พิมเติมอตัราส่วน เช่น การหมุนเวยีนของสินคา้คงคลงั ระยะเวลาในการชาํระหนี  
เป็นตน้  

 กรรมการผูจ้ดัการตอบขอ้ซกัถามต่อผูถื้อหุน้ ดงันี  

1. เรื องการเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นการทุจริตและคอร์ปชัน ปัจจุบนับริษทัฯ กาํลงัจดักระบวนการ
ภายในใหส้ามารถปฏิบติัไดก่้อน เมือพร้อมแลว้จึงจะเขา้ร่วมโครงการฯ  

2. ในปีหนา้จะพฒันาปรับปรุงการจดัทาํรายงานประจาํปี ในส่วนของจุดเด่นทางการเงิน เพือให้ชดัเจน
ยิงขึน  

 ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพิมเติม กรรมการผูจ้ดัการจึงขอให้ทีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2557 โดยผูถื้อหุ้นไม่ตอ้งลงมติในวาระนี เนืองจากเป็น
วาระแจง้เพือทราบ 

3. พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2557 สินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 
  กรรมการผูจ้ดัการ เสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณางบการเงินของบริษทัฯ ซึ งผูส้อบบญัชีไดรั้บรองแลว้และ
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้ โดยรายงานสรุปงบการเงินประจาํปี 2557 ต่อผูถื้อหุน้ ดงันี  
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 ส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียน รายการเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด 17.16 ลา้นบาท เงินลงทุนชัวคราว 23.00 ลา้นบาท  ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน 19.71 
ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะสันแก่บริษทัย่อย 12.00 ลา้นบาท ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์1,521.53 
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ลา้นบาท เงินมดัจาํจ่ายค่าทีดิน 41.42 ลา้นบาท เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา 36.35 ลา้นบาท สินทรัพยห์มุนเวียน
อืน 4.03 ลา้นบาท รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,675.19 ลา้นบาท และในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน รายการ
ทีดินรอการพฒันา 966.67 ลา้นบาท เงินลงทุนในบริษทัย่อยจาํนวน 145.75 ลา้นบาท อสังหาริมทรัพยเ์พือการ
ลงทุน 306.36 ลา้นบาท อาคารและอุปกรณ์ 71.97 ลา้นบาท สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 24.96 ลา้นบาท 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3.44  ลา้นบาท รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,519.16 ลา้นบาท รวมสินทรัพยท์ังหมด 
3,194.34 ลา้นบาท  
  ส่วนหนี สิน บริษทัฯ มีหนี สินหมุนเวียนรวมทังหมด 513.65 ลา้นบาท ดา้นหนี สินไม่หมุนเวียนรวม 
391.75 ลา้นบาท รวมหนี สินทังหมด 905.40 ลา้นบาท  
  ส่วนของผูถื้อหุ้น 589.41 ลา้นบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 636.26 ลา้นบาท กาํไรสะสม-จดัสรรแลว้
58.94 ลา้นบาท รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,288.94 ลา้นบาท รวมหนี สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 3,194.34 ลา้นบาท 
  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2557 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายทีดินและบา้น 903.39 ลา้นบาท รายได้
จากการใหเ้ช่าและบริการ 97.14 ลา้นบาท และรายไดอื้น 7.28 ลา้นบาท รายไดร้วม 1,007.81 ลา้นบาท 
  ส่วนค่าใช้จ่าย มีตน้ทุนจากการขายทีดินและบา้น 584.20 ลา้นบาท ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการ 
75.41 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขาย 93.30 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 110.34 ลา้นบาท รวมค่าใชจ่้ายทังสิน 
863.25 ลา้นบาท กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้144.55 ลา้นบาท 
  ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 22.96 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้24.90 ลา้นบาท กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม 96.69 ลา้นบาท กาํไรต่อหุน้ 0.16 บาท   
  งบการเงินรวม 
  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 ส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียน รายการเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด 20.23 ลา้นบาท เงินลงทุนชัวคราว 23.00 ลา้นบาท ลูกหนี การคา้และลูกหนี อืน 30.04  
ลา้นบาท ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์1,521.32 ลา้นบาท เงินมดัจาํจ่ายค่าทีดิน 41.42 ลา้นบาท เงิน
จ่ายล่วงหน้าแก่ผูรั้บเหมา 36.35 ลา้นบาท สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 6.01 ลา้นบาท รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 
1,678.37 ล้านบาท และในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รายการทีดินรอการพฒันา 966.67 ล้านบาท 
อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 772.89 ลา้นบาท อาคารและอุปกรณ์ 89.29 ลา้นบาท สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดั
บญัชี 30.97 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 13.91 ลา้นบาท รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,873.74 ลา้นบาท 
รวมสินทรัพยท์ังหมด 3,552.11 ลา้นบาท  
  ส่วนหนี สิน บริษทัฯ มีหนี สินหมุนเวียนรวมทังหมด 576.92 ลา้นบาท ดา้นหนี สินไม่หมุนเวียนรวม 
634.76 ลา้นบาท รวมหนี สินทังหมด 1,211.68 ลา้นบาท  
  ส่วนของผูถื้อหุ้น 589.41 ลา้นบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 636.26 ลา้นบาท กาํไรสะสม-จดัสรรแลว้
58.94 ลา้นบาท ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 87.29 ลา้นบาท รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 
2,340.43 ลา้นบาท รวมหนี สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 3,552.11 ลา้นบาท 
  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2557 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายทีดินและบา้น 903.39 ลา้นบาท รายได้
จากการใหเ้ช่าและบริการ 229.13 ลา้นบาท และรายไดอื้น 17.53 ลา้นบาท รายไดร้วม 1,150.05 ลา้นบาท 

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2558 หนา้ที4/12 บมจ.สมัมากร 
.

 ปี 2557 บริษทัฯ มีโครงการทีอยู่ระหว่างดาํเนินการรวมทังสิน 9 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการสัมมากร
บางกะปิ โครงการสัมมากรมีนบุรี โครงการสัมมากรนิมิตใหม่ โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 2 โครงการสัมมากร
รังสิตคลอง 7 โครงการสัมมากรรามคาํแหง โครงการ Aqua Divina โครงการสัมมากรชยัพฤกษ์-วงแหวน และ
โครงการ S9 คอนโดมิเนียม  

 บริษทัฯ มียอดขายบา้นเดียวรวมอาคารชุดพกัอาศยัในปี 2557 เป็นจาํนวนเงิน 1,428.78 ลา้นบาท ซึ งใน 
ช่วงครึ งปีแรกยอดขายค่อนขา้งนอ้ย แต่ครึ งปีหลงัขายไดค้่อนขา้งมากโดยเฉพาะอาคารชุด ส่วนยอดรับรู้รายได ้
903.39 ลา้นบาท ซึ งมาจากโครงการแนวราบทังหมด เนืองจากโครงการอาคารชุดยงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ ซึ งคาด
วา่จะเสร็จประมาณช่วงกลางปี 2558 

 กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

 1. นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้น ได้สอบถามว่าบริษทัฯ ได้แสดง
เจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชันแลว้เมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2558 เป็นลาํดบัที 155 
ไม่ทราบวา่ปัจจุบนัมีความคืบหนา้เป็นอยา่งไร  

 2. นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้ กล่าวชมเรืองการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 วา่สามารถ
จดัประชุมไดเ้ร็วขึนกวา่เดิม แต่อยากใหร้ายงานโครงสร้างผูถื้อหุน้ทีแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีเป็นปัจจุบนั และ
ในส่วนจุดเด่นทางการเงินขอใหเ้พิมเติมอตัราส่วน เช่น การหมุนเวยีนของสินคา้คงคลงั ระยะเวลาในการชาํระหนี  
เป็นตน้  

 กรรมการผูจ้ดัการตอบขอ้ซกัถามต่อผูถื้อหุน้ ดงันี  

1. เรื องการเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นการทุจริตและคอร์ปชัน ปัจจุบนับริษทัฯ กาํลงัจดักระบวนการ
ภายในใหส้ามารถปฏิบติัไดก่้อน เมือพร้อมแลว้จึงจะเขา้ร่วมโครงการฯ  

2. ในปีหนา้จะพฒันาปรับปรุงการจดัทาํรายงานประจาํปี ในส่วนของจุดเด่นทางการเงิน เพือให้ชดัเจน
ยิงขึน  

 ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพิมเติม กรรมการผูจ้ดัการจึงขอให้ทีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2557 โดยผูถื้อหุ้นไม่ตอ้งลงมติในวาระนี เนืองจากเป็น
วาระแจง้เพือทราบ 

3. พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2557 สินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 
  กรรมการผูจ้ดัการ เสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณางบการเงินของบริษทัฯ ซึ งผูส้อบบญัชีไดรั้บรองแลว้และ
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้ โดยรายงานสรุปงบการเงินประจาํปี 2557 ต่อผูถื้อหุน้ ดงันี  
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 ส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียน รายการเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด 17.16 ลา้นบาท เงินลงทุนชัวคราว 23.00 ลา้นบาท  ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน 19.71 
ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะสันแก่บริษทัย่อย 12.00 ลา้นบาท ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์1,521.53 
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ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2558 หนา้ที6/12 บมจ.สมัมากร 
.

  ส่วนค่าใช้จ่าย มีตน้ทุนจากการขายทีดินและบา้น 584.20 ลา้นบาท ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการ 
171.85 ลา้นบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 97.32 ลา้นบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 127.53 ลา้นบาท รวมค่าใช้จ่าย
ทังสิน 980.91 ลา้นบาท กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้169.14 ลา้นบาท 
  ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 40.00 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้26.75 ลา้นบาท กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม 102.39 ลา้นบาท กาํไรต่อหุน้ 0.17 บาท   
  กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
  นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้นสอบถามวา่ในรายงานประจาํปี หนา้ 67 และ 68 หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน เรืองการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ คืออะไร 

 นายศรีประเสริฐ ศรีประวติักุล ผูรั้บมอบอาํนาจจากนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 4579 บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ตอบขอ้ซกัถามต่อผูถื้อหุ้นวา่ การตังค่าเผือหนีสงสัยจะ
สูญ คือค่าบริการส่วนกลางทีไม่สามารถติดตามทวงเก็บจากลูกบา้นได ้แต่ละรายมีการคา้งชาํระค่อนขา้งนาน  

 กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวเสริมวา่ บริษทัฯ มีมาตรการในการจดัการเรืองนีแลว้ ซึ งเป็นเรืองปกติของธุรกิจนี  
ปัจจุบนับริษทัฯ เร่งดาํเนินการจดัตังนิติบุคคล โดยเริมจดัตังสาํหรับโครงการสัมมากรราชพฤกษแ์ลว้  

  เมือไม่มีคาํถามอืนใด กรรมการผูจ้ดัการขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที                      
31 ธนัวาคม 2557 ซึ งผูส้อบบญัชีไดใ้หก้ารรับรองแลว้  

  มติทีประชุม อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามทีกรรมการผูจ้ดัการ 
เสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ผลการลงมติเป็นดงันี   

เห็นดว้ย 432,954,898 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  (ผูถื้อหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ 204 ราย รวมจาํนวนหุ้น 432,954,898 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 73.4556 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายแลว้) 

4. พจิารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานปี 2557 
 กรรมการผูจ้ดัการ รายงานวา่จากผลการดาํเนินงาน บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิปี 2557 จาํนวน 96.69 ลา้น-
บาท จากงบเฉพาะกิจการ กาํไรต่อหุน้ 0.16 บาท ไม่ตอ้งกนัเงินทุนสาํรองตามกฎหมาย เนืองจากไดส้ํารองไวค้รบ
แลว้  คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเสนอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.15 
บาท รวมเป็นเงินทังสิน 88.41 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 91.43 ของกาํไรสุทธิ โดยมีกาํหนดจะจ่ายเงินปันผลใน
วนัที 30 เมษายน 2558 ให้แก่ผูถื้อหุ้นทีมีรายชือ ณ วนักาํหนดรายชือผูมี้สิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ใน
วนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2558 และปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2558 ขอให้ทีประชุม
พิจารณาอนุมติั   

 นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้น เสนอว่า ขอให้บริษทัฯ พิจารณาเรื องการปิดสมุดทะเบียน ควรแยก 
XM และ XD เป็นคนละวนักนั ไม่ควรกาํหนดใหเ้ป็นวนัเดียวกนั เพือเป็นการเคารพสิทธิ ผูถื้อหุน้  
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ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2558 หนา้ที7/12 บมจ.สมัมากร 
.

 มติทีประชุม อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2557 อัตราหุ้นละ 0.15 บาท ในวนัที           
30 เมษายน 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีมีรายชือ ณ วนักาํหนดรายชือผูมี้สิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัที 26 
กุมภาพนัธ์ 2558 และปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2558  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
ผลการลงมติเป็นดงันี  

เห็นดว้ย 432,955,209 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  (ผูถื้อหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ 206 ราย รวมจาํนวนหุ้น 432,955,209 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 73.4557 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายแลว้) 

5. พจิารณาเลอืกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ 
 กรรมการผูจ้ดัการรายงานวา่ ในปี 2558 มีกรรมการทีครบรอบออกตามวาระตามขอ้บงัคบัจาํนวน 4 คน 
ดงันี   
 1. พลเรือเอก ม.ล.อศันี ปราโมช ลาออกเมือวนัที 3 มีนาคม 2558 
 2.  นายพงส์ สารสิน ลาออกเมือวนัที 13 มีนาคม 2558 
 3. นายกว ี องัศวานนท ์ ประธานกรรมการ 
 4. นายพิพิธ พิชยัศรทตั กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 และใหก้รรมการทีเหลือทัง 2 คน ออกจากหอ้งประชุมในวาระนี  เพือความโปร่งใสในการเลือกตัง 

 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามแนวนโยบายตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และชือผูที้มีคุณสมบติัเหมาะสมทีจะ
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการดว้ย โดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงสิทธิ และวิธีการเสนอชือบุคคลเพือเขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้บนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ตังแต่วนัที 24 ตุลาคม 2557 
ถึงวนัที 24 ธนัวาคม 2557 เพือคณะกรรมการสรรหาฯ จะไดพ้ิจารณากลันกรองคดัเลือกบุคคลทีผูถื้อหุ้นเสนอดว้ย 
ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชือผูใ้ดใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่าน โดยเปรียบเทียบกับ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกทีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการและขึนทะเบียนไวก้บัสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์เสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา ซึ งคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเป็นเอกฉันท์ให้
เสนอผูถื้อหุ้นเลือกตังกรรมการทีครบรอบออกตามวาระทัง 3 คน ไดแ้ก่ พลเรือเอก ม.ล.อศันี ปราโมช นายกว ี  
องัศวานนท์ และนายพิพิธ พิชยัศรทตั เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ ง และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 
16 ซึ งประวติัปรากฎในหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ หนา้ 15 และ 16 ซึ งไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นแลว้ 
แต่เนืองจากพลเรือเอก ม.ล.อศันี ปราโมช ไดล้าออกเมือวนัที 3 มีนาคม 2558 จึงเหลือกรรมการทีครบวาระและ
เลือกตังเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึงจาํนวน 2 คน ในการนี จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตังเป็นรายบุคคล 
โดยกรรมการทีมีส่วนไดเ้สียทัง 2 คน งดออกเสียงในวาระทีเลือกตังตนเองเป็นคณะกรรมการบริษทั  
 มติทีประชุม  

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2558 หนา้ที6/12 บมจ.สมัมากร 
.

  ส่วนค่าใช้จ่าย มีตน้ทุนจากการขายทีดินและบา้น 584.20 ลา้นบาท ตน้ทุนจากการให้เช่าและบริการ 
171.85 ลา้นบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 97.32 ลา้นบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 127.53 ลา้นบาท รวมค่าใช้จ่าย
ทังสิน 980.91 ลา้นบาท กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้169.14 ลา้นบาท 
  ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 40.00 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้26.75 ลา้นบาท กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม 102.39 ลา้นบาท กาํไรต่อหุน้ 0.17 บาท   
  กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
  นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้นสอบถามวา่ในรายงานประจาํปี หนา้ 67 และ 68 หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน เรืองการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ คืออะไร 

 นายศรีประเสริฐ ศรีประวติักุล ผูรั้บมอบอาํนาจจากนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 4579 บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ตอบขอ้ซกัถามต่อผูถื้อหุ้นวา่ การตังค่าเผือหนีสงสัยจะ
สูญ คือค่าบริการส่วนกลางทีไม่สามารถติดตามทวงเก็บจากลูกบา้นได ้แต่ละรายมีการคา้งชาํระค่อนขา้งนาน  

 กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวเสริมวา่ บริษทัฯ มีมาตรการในการจดัการเรืองนีแลว้ ซึ งเป็นเรืองปกติของธุรกิจนี  
ปัจจุบนับริษทัฯ เร่งดาํเนินการจดัตังนิติบุคคล โดยเริมจดัตังสาํหรับโครงการสัมมากรราชพฤกษแ์ลว้  

  เมือไม่มีคาํถามอืนใด กรรมการผูจ้ดัการขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที                      
31 ธนัวาคม 2557 ซึ งผูส้อบบญัชีไดใ้หก้ารรับรองแลว้  

  มติทีประชุม อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามทีกรรมการผูจ้ดัการ 
เสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ผลการลงมติเป็นดงันี   

เห็นดว้ย 432,954,898 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  (ผูถื้อหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ 204 ราย รวมจาํนวนหุ้น 432,954,898 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 73.4556 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายแลว้) 

4. พจิารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานปี 2557 
 กรรมการผูจ้ดัการ รายงานวา่จากผลการดาํเนินงาน บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิปี 2557 จาํนวน 96.69 ลา้น-
บาท จากงบเฉพาะกิจการ กาํไรต่อหุน้ 0.16 บาท ไม่ตอ้งกนัเงินทุนสาํรองตามกฎหมาย เนืองจากไดส้ํารองไวค้รบ
แลว้  คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเสนอใหที้ประชุมพจิารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.15 
บาท รวมเป็นเงินทังสิน 88.41 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 91.43 ของกาํไรสุทธิ โดยมีกาํหนดจะจ่ายเงินปันผลใน
วนัที 30 เมษายน 2558 ให้แก่ผูถื้อหุ้นทีมีรายชือ ณ วนักาํหนดรายชือผูมี้สิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ใน
วนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2558 และปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2558 ขอให้ทีประชุม
พิจารณาอนุมติั   

 นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้น เสนอว่า ขอให้บริษทัฯ พิจารณาเรื องการปิดสมุดทะเบียน ควรแยก 
XM และ XD เป็นคนละวนักนั ไม่ควรกาํหนดใหเ้ป็นวนัเดียวกนั เพือเป็นการเคารพสิทธิ ผูถื้อหุน้  
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ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2558 หนา้ที8/12 บมจ.สมัมากร 
.

1. ผูถื้อหุ้นไดรั้บรองการเปลียนแปลงความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีมีความเห็นเป็นเอกฉันท์
ให้เสนอผูถื้อหุ้นเลือกตังกรรมการทีครบรอบออกตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง จากจาํนวน 3 คน 
เป็น 2 คน  

2. ผูถื้อหุน้ไดล้งคะแนนเลือกตังกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระทัง 2 คน เป็นรายบุคคล ให้กลบัเขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ ง ดว้ยเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุ้นทีเขา้ประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผลการลงมติเป็นดงันี  
 1. นายกว ี  องัศวานนท์

เห็นดว้ย 432,567,742 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9103 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 388,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0896 

  2. นายพพิธิ   พชัิยศรทตั
เห็นดว้ย 432,822,742 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9692 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 133,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0307 

  (ผูถื้อหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ 208 ราย รวมจาํนวนหุ้น 432,955,742 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 73.4557 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายแลว้) 
 กรรมการผูจ้ดัการรายงานสรุปรายชือกรรมการบริษทั ซึ งมีจาํนวน 10 คน ดงันี  

 1. นายกว ี องัศวานนท ์ ประธานกรรมการและประธานทีประชุม 
 2. นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยธุยา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
      ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

 3. นายอนุทิพย ์   ไกรฤกษ ์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าผลตอบแทน 

 4. นายสิทธิชยั  จนัทราวดี  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสียง 

 5. นายธวชัชยั  ช่องดารากุล  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสียง  และกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน  

 6.  พลตาํรวจตรีชินภทัร สารสิน  กรรมการ และกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 7. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 8. นายสัจจา    เจนธรรมนุกลู  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 9. นายธวชั  อึงสุประเสริฐ  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 10. นายกิตติพล   ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการ 
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ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2558 หนา้ที9/12 บมจ.สมัมากร 
.

6. พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2558 
  กรรมการผูจ้ดัการรายงานว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงภาวะ
เศรษฐกิจในภาพรวม และเปรียบเทียบผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทักบัธุรกิจประเภทเดียวกนั และธุรกิจ
อืนทีมีขนาดใกลเ้คียงกนัในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ในหมวดอสังหาริมทรัพยค์่าตอบแทนเฉลียต่อปีเท่ากบั 761,000 
บาท/คน/ปี เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนเฉลียต่อปีของบริษทัฯ ปี 2558 ประมาณ 357,500 บาท/คน/ปี จึงเห็น 
สมควรเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย สําหรับปี 2558 
ดงันี   
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการ ปีละ  336,000 บาท  หรือ  28,000 บาท ต่อเดือน (เพิมขึน 3,000 บาท/เดือน) 
กรรมการบริษทั  ปีละ  240,000 บาท  หรือ  20,000 บาท ต่อเดือน (เพิมขึน 3,000 บาท/เดือน) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการ   ปีละ  252,000 บาท  หรือ  21,000 บาท ต่อเดือน (เพิมขึน 3,000 บาท/เดือน) 
กรรมการ   ปีละ  228,000 บาท  หรือ  19,000 บาท ต่อเดือน (เพิมขึน 3,000 บาท/เดือน) 
กรรมการทีมีคุณสมบติัในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน จาํนวน 19,000 บาท ต่อครั ง/ต่อไตรมาสของ
การประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี (เพิมขึน 3,000 บาท/ครั ง) 

ค่าตอบแทนทีเป็นค่าเบียประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสียงและคณะกรรมการสรรหาฯ   
ประธานกรรมการ จาํนวน 21,000 บาท ต่อครั งของการประชุม (เพิมขึน 3,000 บาท/ครั ง) 
กรรมการ    จาํนวน 19,000 บาท ต่อครั งของการประชุม (เพิมขึน 3,000 บาท/ครั ง) 

  จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการชุดย่อย  โดย
กรรมการทีมีส่วนไดเ้สียงดออกเสียงในวาระนี  

 มติทีประชุม อนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ตามทีคณะกรรมการบริษทัฯ 
เสนอดว้ยเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุม  ผลการลงมติเป็นดงันี  

เห็นดว้ย 432,346,276 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8580 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 614,666 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1419 

  (ผูถื้อหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ 211 ราย รวมจาํนวนหุ้น 432,960,942 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 73.4566 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายแลว้) 

7. พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนพเิศษให้กรรมการบริษัททีไม่ใช่ผู้บริหาร  
  กรรมการผูจ้ดัการรายงานว่า คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ 
เห็นควรกาํหนดค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษทัทีไม่ใช่ผูบ้ริหาร เป็นวงเงินไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที
จ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ในปี 2558 จาํนวน 88.41 ลา้นบาท คิดเป็นวงเงินจาํนวน 442,000 บาท  เช่นเดียวกบัมติทีประชุมผู ้
ถือหุ้นปี 2552-2557 รวม 6 คน (จากเดิม 8 คน แต่เนืองจาก พลเรือเอก ม.ล.อศันี ปราโมช และนายพงส์ สารสิน ได้
ลาออกจากการเป็นกรรมการในเดือนมีนาคม 2558 จึงคงเหลือกรรมการทีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 6 คน)   

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2558 หนา้ที8/12 บมจ.สมัมากร 
.

1. ผูถื้อหุ้นไดรั้บรองการเปลียนแปลงความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีมีความเห็นเป็นเอกฉันท์
ให้เสนอผูถื้อหุ้นเลือกตังกรรมการทีครบรอบออกตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง จากจาํนวน 3 คน 
เป็น 2 คน  

2. ผูถื้อหุน้ไดล้งคะแนนเลือกตังกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระทัง 2 คน เป็นรายบุคคล ให้กลบัเขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ ง ดว้ยเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุ้นทีเขา้ประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผลการลงมติเป็นดงันี  
 1. นายกว ี  องัศวานนท์

เห็นดว้ย 432,567,742 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9103 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 388,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0896 

  2. นายพพิธิ   พชัิยศรทตั
เห็นดว้ย 432,822,742 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9692 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 133,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0307 

  (ผูถื้อหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ 208 ราย รวมจาํนวนหุ้น 432,955,742 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 73.4557 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายแลว้) 
 กรรมการผูจ้ดัการรายงานสรุปรายชือกรรมการบริษทั ซึ งมีจาํนวน 10 คน ดงันี  

 1. นายกว ี องัศวานนท ์ ประธานกรรมการและประธานทีประชุม 
 2. นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยธุยา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
      ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

 3. นายอนุทิพย ์   ไกรฤกษ ์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าผลตอบแทน 

 4. นายสิทธิชยั  จนัทราวดี  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสียง 

 5. นายธวชัชยั  ช่องดารากุล  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสียง  และกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน  

 6.  พลตาํรวจตรีชินภทัร สารสิน  กรรมการ และกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 7. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 8. นายสัจจา    เจนธรรมนุกลู  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 9. นายธวชั  อึงสุประเสริฐ  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 10. นายกิตติพล   ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการ 
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ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2558 หนา้ที10/12 บมจ.สมัมากร 
.

  จึงขอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษทัทีไม่ใช่ผูบ้ริหาร โดยกรรมการที
มีส่วนไดเ้สียงดออกเสียงในวาระนี    
 มติทีประชุม  

1.ผูถื้อหุ้นได้รับรองการเปลียนแปลงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที เห็นควรกําหนดค่า
ค่าตอบแทนพิเศษใหก้รรมการบริษทัทีไม่ใช่ผูบ้ริหาร จากเดิม 8 คน เป็น 6 คน 

2.ผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษทัทีไม่ใช่ผูบ้ริหาร จาํนวน 6 คน ดว้ยเสียงไม่นอ้ย
กวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุม ผลการลงมติเป็นดงันี  

เห็นดว้ย 432,346,276 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8580 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 614,666 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1419 

 (ผูถื้อหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ 211 ราย รวมจาํนวนหุ้น 432,960,942 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 73.4566 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายแลว้) 

8. พจิารณาอนุมัติการแต่งตังผู้สอบบัญชี สําหรับปี 2558 และกาํหนดค่าตอบแทน 
  กรรมการผูจ้ดัการรายงานว่า คณะกรรมการบริษทัโดยการเสนอแนะและพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตังผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั โดย 
นางสาวศิราภรณ์ เอืออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3844 และ/หรือ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขที 3930 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4579 เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ ในปี 2558  ต่อไปอีก 1 ปี  เป็นปีที 10  ในอตัราค่าจา้ง รวม 843,000 บาท เพิมขึนจากปี 2557 จาํนวน 
43,000 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 5.38 แบ่งเป็นค่าสอบบญัชีประจาํปี 408,000 บาท  และค่าสอบทานงบการเงิน
ประจาํไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 435,000 บาท   
  นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้นเสนอว่า อยากให้บริษทัฯ สนบัสนุนผูส้อบบญัชีทีเป็นบริษทัของคน
ไทย และทว้งติงค่าสอบบญัชีทีขอปรับค่าตอบแทนเพิมขึนทุกปี อยากทราบเหตุผลทีชดัเจน 
  นายศรีประเสริฐ ศรีประวติักุล จากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดต้อบขอ้ซกัถามนีวา่ ดว้ยมาตรฐาน
บญัชีทีมีความเขม้งวดขึน การตรวจสอบต่างๆย่อมตอ้งมีความเขม้ขน้ขึนเช่นกนั สําหรับค่าสอบทานบริษทัฯ
ไม่ไดน้าํค่าครองชีพมาบวก บริษทัฯ จะพิจารณาจากจาํนวนชัวโมงทีเกิดขึน สําหรับค่าสอบบญัชีของปี 2558 เกิด
จากประกาศมาตรฐานฉบบัใหม่ Pack 5 ทีบงัคบัใชส้ําหรับบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์ซึ งผูส้อบบญัชีและคณะ 
กรรมการตรวจสอบตอ้งมีการพิจารณาผลทีเกิดขึนตลอดเวลาทีมีการปรับใช ้ซึ งตรงนี ยอมรับวา่มีจาํนวนชัวโมง
เกิดขึนทีจะตอ้งศึกษาโครงการของบริษทั และบริษทัย่อย หรือบริษทัทีสัมมากรไปเป็นบริษทัร่วม ตอ้งมีการ
พิจารณาทังหมดเป็นเหตุใหช้ัวโมงการทาํงานเพิมขึน   
 มติทีประชุม อนุมติัแต่งตังบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั โดย นางสาวศิราภรณ์ เอืออนนัตก์ุล ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขที 3844 และ/หรือ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3930 และ/หรือ 
นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4579 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2558  และอนุมติั
เงินค่าตอบแทนในการสอบบญัชีและสอบทานงบการเงินของบริษทัฯ จาํนวนเงิน 843,000 บาท ผลการลงมติเป็น
ดงันี  
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ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2558 หนา้ที11/12 บมจ.สมัมากร 
.

เห็นดว้ย 432,949,942 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9974 
ไม่เห็นดว้ย 11,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0025 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 (ผูถื้อหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ 211 ราย รวมจาํนวนหุ้น 432,960,942 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 73.4566 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายแลว้) 

9. เรืองอืน ๆ 
 กรรมการผูจ้ดัการ เสนอแผนธุรกิจของบริษทัฯ ให้ผูถื้อหุ้นทราบวา่ บริษทัฯ จะมียอดรับรู้รายไดจ้าก
การเปิดโครงการใหม่ปีละ 3 โครงการ ซึ งประกอบดว้ยโครงการบา้นเดียว ทาวน์โฮม และอาคารชุด นอกจากนี
บริษทัยอ่ยไดมี้การเจรจากบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น เพือก่อสร้างศูนยบ์ริการบุคลากรและนกัศึกษา และหลงัจากที
มีการเปลียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ก็ไดเ้ร่งปรับปรุงระบบภายใน โดยการนาํระบบ ERP มาใช ้ ส่วน
การก่อสร้างจะใชร้ะบบ Pre-Fab เพือลดระยะเวลาในการก่อสร้าง ซึ งบริษทั RPCG ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ 
ก็จะเขา้มาช่วยในเรืองของการ Implement ระบบ การบริหารงานก่อสร้าง และการพฒันาบุคลากร เพือพฒันา
ทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน โดยนโยบายหลกัของบริษทัฯ ไม่ไดเ้ปลียนแปลง 

 กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นทีมีขอ้สงสัยเพิมเติม   

 นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามและเสนอแนะดงันี  

1. ในการทีบริษทั RPCG จาํกดั (มหาชน) เขา้มาถือหุ้นของสัมมากรอยู่ในเกณฑ์ทีตอ้งทาํ Tender 
Offer ทาํไมถึงไม่ตอ้งทาํ เป็นเพราะอะไร 

2. บริษทัฯ ควรจะตอ้งหารายไดป้ระจาํ เพือใหมี้รายไดที้สมําเสมอ เช่น ทาํรีสอร์ทใหเ้ช่า  

3. บริษทัควรมีการลงทุนร่วมกบับริษทัก่อสร้าง 

 นายอุณาพล แก่นทรัพยเ์กริก ผูถื้อหุ้น เสนอว่าบริษทัฯ ควรพฒันาทีดินทีมีศกัยภาพสูงเพือการให้เช่า 
มากกวา่เพือการขาย จะไดมี้รายไดป้ระจาํทีแน่นอน 
  กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้ซกัถามดงันี  

1. การทีบริษทั RPCG จาํกดั (มหาชน) ไม่ตอ้งทาํ Tender Offer นัน เนืองจากเขา้มาถือหุ้นตํากวา่ 25 
เปอร์เซนต ์เมือช่วงปลายปี 2556 แต่พอซือเสร็จมีการเพิมทุน แลว้ผูถื้อหุ้นบางท่านไม่ไดเ้พิมตาม ทาํให้สัดส่วน
เกิน 25 เปอร์เซนตไ์ปโดยอตัโนมติั  

2. การหารายไดป้ระจาํดว้ยการให้เช่า นโยบายบริษทัฯ มีการบริหารศูนยก์ารคา้และพฒันาโครงการ
ใหเ้ช่าอยูแ่ลว้  

3. การลงทุนร่วมกบับริษทัก่อสร้าง ปัจจุบนักรรมการบริษทับางท่านอดีตเป็นผูบ้ริหารที SCG จึงมี
สัมพนัธภาพทีดีกบั SCG ส่วนผูรั้บเหมาก็ลว้นแต่อยูก่บับริษทัฯ มานาน บริษทัพยายามทีจะปรับปรุงและพฒันา
ผูรั้บเหมา และยงัมีบริษทัอืนทีมีโรงงานใหม่ๆ ซึ งคุณภาพดี การทาํงานเร็ว ซึ งบริษทัไม่ตอ้งไปลงทุนในเรืองของ
เครืองจกัร รักษาใหเ้ป็นพนัธมิตรไว ้ 

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2558 หนา้ที10/12 บมจ.สมัมากร 
.

  จึงขอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษทัทีไม่ใช่ผูบ้ริหาร โดยกรรมการที
มีส่วนไดเ้สียงดออกเสียงในวาระนี    
 มติทีประชุม  

1.ผูถื้อหุ้นได้รับรองการเปลียนแปลงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที เห็นควรกําหนดค่า
ค่าตอบแทนพิเศษใหก้รรมการบริษทัทีไม่ใช่ผูบ้ริหาร จากเดิม 8 คน เป็น 6 คน 

2.ผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษทัทีไม่ใช่ผูบ้ริหาร จาํนวน 6 คน ดว้ยเสียงไม่นอ้ย
กวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุม ผลการลงมติเป็นดงันี  

เห็นดว้ย 432,346,276 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8580 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 614,666 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1419 

 (ผูถื้อหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ 211 ราย รวมจาํนวนหุ้น 432,960,942 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 73.4566 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายแลว้) 

8. พจิารณาอนุมัติการแต่งตังผู้สอบบัญชี สําหรับปี 2558 และกาํหนดค่าตอบแทน 
  กรรมการผูจ้ดัการรายงานว่า คณะกรรมการบริษทัโดยการเสนอแนะและพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตังผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั โดย 
นางสาวศิราภรณ์ เอืออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3844 และ/หรือ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขที 3930 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4579 เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ ในปี 2558  ต่อไปอีก 1 ปี  เป็นปีที 10  ในอตัราค่าจา้ง รวม 843,000 บาท เพิมขึนจากปี 2557 จาํนวน 
43,000 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 5.38 แบ่งเป็นค่าสอบบญัชีประจาํปี 408,000 บาท  และค่าสอบทานงบการเงิน
ประจาํไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 435,000 บาท   
  นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้นเสนอว่า อยากให้บริษทัฯ สนบัสนุนผูส้อบบญัชีทีเป็นบริษทัของคน
ไทย และทว้งติงค่าสอบบญัชีทีขอปรับค่าตอบแทนเพิมขึนทุกปี อยากทราบเหตุผลทีชดัเจน 
  นายศรีประเสริฐ ศรีประวติักุล จากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดต้อบขอ้ซกัถามนีวา่ ดว้ยมาตรฐาน
บญัชีทีมีความเขม้งวดขึน การตรวจสอบต่างๆย่อมตอ้งมีความเขม้ขน้ขึนเช่นกนั สําหรับค่าสอบทานบริษทัฯ
ไม่ไดน้าํค่าครองชีพมาบวก บริษทัฯ จะพิจารณาจากจาํนวนชัวโมงทีเกิดขึน สําหรับค่าสอบบญัชีของปี 2558 เกิด
จากประกาศมาตรฐานฉบบัใหม่ Pack 5 ทีบงัคบัใชส้ําหรับบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์ซึ งผูส้อบบญัชีและคณะ 
กรรมการตรวจสอบตอ้งมีการพิจารณาผลทีเกิดขึนตลอดเวลาทีมีการปรับใช ้ซึ งตรงนี ยอมรับวา่มีจาํนวนชัวโมง
เกิดขึนทีจะตอ้งศึกษาโครงการของบริษทั และบริษทัย่อย หรือบริษทัทีสัมมากรไปเป็นบริษทัร่วม ตอ้งมีการ
พิจารณาทังหมดเป็นเหตุใหช้ัวโมงการทาํงานเพิมขึน   
 มติทีประชุม อนุมติัแต่งตังบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั โดย นางสาวศิราภรณ์ เอืออนนัตก์ุล ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขที 3844 และ/หรือ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3930 และ/หรือ 
นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4579 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2558  และอนุมติั
เงินค่าตอบแทนในการสอบบญัชีและสอบทานงบการเงินของบริษทัฯ จาํนวนเงิน 843,000 บาท ผลการลงมติเป็น
ดงันี  
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ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2558 หนา้ที12/12 บมจ.สมัมากร 
.

4. เรืองการพฒันาทีดินเพือการให้เช่า บริษทัฯ ดาํเนินการอยู่แลว้ โดยบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการให้เช่า
เป็นประจาํทุกเดือน 

เมือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามและเสนอเรืองอืนใดเพือพิจารณา กรรมการผูจ้ดัการจึงขออนุญาตให้ท่าน
ประธานปิดการประชุม  

  ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทีได้มาร่วมประชุมและเสนอข้อคิดเห็นทีเป็นประโยชน์ รวมทัง
อนุมติัขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษทัฯ ในเรืองต่างๆ ดว้ยดี  

ปิดประชุมเวลา 12.55 น. 

   ลงนาม          ประธานทีประชุม 
  (นายกว ี    องัศวานนท)์ 
 ประธานกรรมการ 
 
    
   ลงนาม เลขานุการทีประชุม 
   (นางไข่มุก   พราหมณีย)์ 
  เลขานุการบริษทั 
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