
บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน)
ประชุมผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562

4 เมษายน 2562
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ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ประจ าปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

ส าหรับปี 2562
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะส้ัน และ/หรือยาว 

ในรูปแบบของหุ้นกู้ (Debenture) ภายใต้วงเงินรวมจ านวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ข้อ 24 และข้อ 30
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น
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วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้ือหุ้น          
ประจ าปี 2561
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วาระที่ 1

4

ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561



วาระที่ 2 

รับทราบผลการด าเนนิงานของบรษิัท
ในรอบป ี2561
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เศรษฐกิจและเหตุการณ์ปี 2561

• GDP โต 4.1% ปรับตัวดีข้ึนจากปี 2560

• การลงทุนระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

• ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก็ไดป้ระกาศมาตราการควบคุมสินเชื่อ
บ้าน แบบใหม่ โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมย. 2562
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เศรษฐกิจและเหตุการณ์ปี 2561

มาตราการควบคุมสินเชื่อบ้าน เริ่มบังคับใช้ต้ังแต่ 1 เมย. 2562
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เศรษฐกิจและเหตุการณ์ปี 2561

มาตราการควบคุมสินเชื่อบ้าน เริ่มบังคับใช้ต้ังแต่ 1 เมย. 2562
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ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย(กรุงเทพและปริมณฑล) รายปี
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ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย(กรุงเทพและปริมณฑล) รายปี
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ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์

เปรียบเทยีบยอดโอนกรรมสทิธิ ์2560 vs 2561 Y2560 Y2561 YOY

ยอดรวม 427,728 565,112 32.10%

อาคารชุด 200,247 271,475 35.60%

แนวราบ 227,481 293,637 29.08%
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12

ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย(กรุงเทพและปริมณฑล) รายเดือน



รายได้ บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน)
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ก าไรสุทธิ บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม
(หนว่ย : ล้านบาท)

2561 2560 2559

ก าไรสุทธิ 81.98 56.14 102.83



New Projects
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โครงการแนวราบและแนวสูง
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สัมมากร อเวนิว ชัยพฤกษ์-วงแหวน
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สัมมากร อเวนิว ชัยพฤกษ-์วงแหวน(ต่อ)
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สัมมากร ชัยพฤกษ-์วงแหวน 2
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สัมมากร รังสิต คลอง 7 โซน 4 
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สัมมากร รังสิต คลอง 7 โซน 4 (ต่อ)
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สัมมากร อเวนิว สุวรรณภูมิ
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สัมมากร อเวนิว สุวรรณภูมิ (ต่อ)
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สัมมากร อเวนิว สุวรรณภูมิ (ต่อ)
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สัมมากร ออฟฟิศ พาร์ค
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สัมมากร ออฟฟิศ พาร์ค
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พื้นที่เช่า
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ตลาดสัมมากรเมืองเอก
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ตลาดสัมมากรเมืองเอก (ต่อ)
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ศูนย์การค้า - OCCUPANCY RATE ปี 2561

31

Branch Occ. Rate (%)

สัมมากรเพลส รังสิต 94

สัมมากรเพลส รามค าแหง (WEST) 89

สัมมากรเพลส ราชพฤกษ์ 95

สัมมากรเพลส รามค าแหง (EAST) 70



กิจกรรมต่างๆ
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กิจกรรมบริจาคโลหติ
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@ศูนย์การค้าสัมมากรเพลส 
สาขารามค าแหง



โครงการสัมมากร อเวนิว สุวรรณภูมิ

34

งาน VIP DAY
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โครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์ วงแหวน 2 

งาน Pre – Sale
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โครงการสัมมากร รังสิต คลอง 7 เฟส 4 

งาน VIP DAY



งานท าบุญตักบาตร ในวันส าคัญต่างๆ
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@ศูนย์การค้าสัมมากร เพลส 
สาขารามค าแหง



งาน Bangkok Farmers’ Market
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ
และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 

ประจ าปสีิ้นสดุ 31 ธันวาคม 2561  



บมจ. สัมมากร  และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บมจ. สัมมากร  และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บมจ. สัมมากร  และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บมจ. สัมมากร  และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บมจ. สัมมากร  และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บมจ. สัมมากร  และบริษัทย่อย งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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46

บมจ. สัมมากร  และบริษัทย่อย งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม2561 (ต่อ)



47

บมจ. สัมมากร  และบริษัทย่อย งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม2561 (ต่อ)
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บมจ. สัมมากร  และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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บมจ. สัมมากร  และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 



วาระที่ 3

50

ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ
ให้การรับรองโดยแสดงความคิดเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข



วาระที่ 4

พิจารณาอนมุัติการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2561
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รายละเอียดการจ่ายปันผล

บริษัทมนีโยบายการจา่ยเงนิปนัผลในอตัรารอ้ยละ 60 ของก าไรสุทธขิอง    
งบเฉพาะกจิการ

ผลการด าเนนิงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม 
ก าไรสุทธิ 55,130,159 บาท 81,982,198 บาท 

ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จากก าไร
สุทธิ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,926,031.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.80 ของก าไร
สุทธิของงบการเงินรวม หรือคิดเป็นร้อยละ 81.49 ของก าไรสุทธิของงบเฉพาะ
กิจการ
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วาระที ่4

53

ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ประจ าปี 2561 ในอัตรา
หุ้นละ 0.07 บาท โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับ
เงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562



วาระที่ 5

พิจารณาอนมุัติแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ครบก าหนดออกตามวาระ
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กรรมการครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสจัจา เจนธรรมนกุลู

2. นางกณุฑลา ศศะสมติ

3. นายกติตพิล ปราโมช ณ อยุธยา

บริษัทฯ คัดสรรบคุคลตามองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั ซึ่งประกอบด้วยคณุสมบตั ิ
ประสบการณ์  ความเชีย่วชาญทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การด าเนนิงานของบริษทัฯ ตามกระบวนการ
สรรหาอยา่งครบถ้วน  โดยผู้ทีถ่กูเสนอชื่อจะตอ้งมีคณุสมบตั ิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
กฎหมายวา่ด้วยบริษทัมหาชนจ ากัด และ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัย์
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วาระที ่5

56

ขอเสนอพจิารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออก
ตามวาระ กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล
2. นางกุณฑลา ศศะสมิต
3. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชดุย่อย ส าหรับป ี2562
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วาระที ่6

58

ขอเสนอพจิารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการ
บริษัท  ขอเสนอให้ที่ประชุมมีมติงดจ่ายโบนัสกรรมการประจ าปี 
2561  และมีมติอนุม ัติค ่าตอบแทนกรรมการของปี 2562  
คณะกรรมการบร ิษ ัท และคณะกรรมการช ุดย ่อย โดยมี
รายละเอียดดังนี้



ตารางเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการ

59

หมายเหตุ : งดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ส าหรับปี 2561

ต าแหนง่ ค่าตอบแทนป ี2562
บาท/คน/ปี

ค่าตอบแทนป ี2561
บาท/คน/ปี

ประธานกรรมการบริษัท 390,000 (32,500/เดือน) 372,000 (31,000/เดือน)

กรรมการบริษัท 288,000 (24,000/เดือน) 276,000 (23,000/เดือน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000 (25,000/เดือน) 288,000 (24,000/เดือน)

กรรมการตรวจสอบ 276,000 (23,000/เดือน) 264,000 (22,000/เดือน)

ประธานกรรมการบริหาร 744,000 (62,000/เดือน) 720,000 (60,000/เดือน)

กรรมการบริหาร 744,000 (62,000/เดือน) 720,000 (60,000/เดือน)

ประธานกรรมการสรรหาฯ 25,000 บาท/ครั้ง 24,000 บาท/ครั้ง

กรรมการสรรหาฯ 23,000 บาท/ครั้ง 22,000 บาท/ครั้ง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 25,000 บาท/ครั้ง 24,000 บาท/ครั้ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง 23,000 บาท/ครั้ง 22,000 บาท/ครั้ง



วาระที่ 7

พิจารณาอนมุัติการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัช ี
และก าหนดค่าสอบบญัช ี

ประจ าป ี2562
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ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ
2.นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ
3.นางชลรส  สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  

จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ล าดับที่ 1 จ านวน 1 ปี
ล าดับที่ 2 จ านวน 3 ปี
ล าดับที่ 3 จ านวน 0 ปี

วาระที ่7

61



ก าหนดคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี

62

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)ในปี 2561 จ านวน 104,668 บาท และในปี 2560 จ านวน 18,637 บาท

: * บริษัท สัมมากร พลัส จ ากัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2561

,



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ส านักงาน อี
วาย จ ากัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ
2.นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ
3.นางชลรส  สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  

จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ล าดับที่ 1 จ านวน 1 ปี
ล าดับที่ 2 จ านวน 3 ปี
ล าดับที่ 3 จ านวน 0 ปี

วาระที ่7
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วาระที ่8

พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายตราสารหนีร้ะยะสั้น 
และ/หรอืยาว ในรูปแบบของหุน้กู้ (Debenture)

ภายใต้วงเงิน   รวมจ านวนไมเ่กนิ 1,000 ล้านบาท 

64



65

ประเภทของตราสาร หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือหุ้น ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น
วงเงิน มูลค่ารวมของตราสารหนี้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving basis)  

ก าหนดไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
สกุลเงิน เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มี

การออกและเสนอขายหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การไถ่ถอนก่อนก าหนด บริษัท หรือผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการออกหุ้นกู้แต่ละคราว
อายุหุ้นกู้ ตามที่ก าหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราว
นั้นๆ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศ หรือกฎระเบียบอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
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หลักทรัพย์ค ้าประกนั ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณี
จ ากัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุน
รายใหญ่

อ านาจในการก าหนด ให้คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจ ดังนี้
1.ก าหนดรายละเอียดต่างๆที่เกี ่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึง ประเภท ชื่อ 
อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจน
ก าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ ไม่จ ากัด
เพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2.แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้



วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตัแิก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษทั 
ข้อ 23 ข้อ 24 และขอ้ 30
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วาระที่ 9
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ขอเสนอพจิารณาอนุมัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 

ข้อ 23.  เร่ืองการจัดส่งเอกสารประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดเก็บ
เอกสารประกอบการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 24.  เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับให้มีการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ข้อ 30.  เร่ือง การจัดประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรยีกประชุม เพื่อให้
สอดคล้องกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 
มาตรา 100



วาระที ่10 พิจารณาเรือ่งอืน่
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Thank You
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