
บริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน)
ประชุมผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563

21 กรกฎาคม 2563
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ระเบียบวาระการประชุม
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ประจ าปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลประกอบการปี 2562 
และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
ส าหรับปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น
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วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้ือหุ้น          
ประจ าปี 2562
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วาระที่ 1

4

ขอเสนอพจิารณาอนุมัติ

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562



วาระที่ 2 

รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท
ในรอบป ี2562

5



เศรษฐกิจและเหตุการณ์ปี 2562

• GDP ขยายตัวร้อยละ 2.4% ซึ่งต ่ากว่าปี 2561 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.1

• การส่งออกลดลง

• สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน

• การลงทุนระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

• ช่วงปลายปีภาครัฐออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 มาตรการหลักๆ คือ 
1.ลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท 
2.ผ่อนปรนมาตรการ LTV ส าหรับผู้ซื้อหลังที่ 2 
3.โครงการ “บ้านดีมีดาวน์”
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ข้อมูลมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย(กรุงเทพและปริมณฑล) ปี 2562 
และแนวโน้มปี 2563

7



ข้อมูลจ านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย(กรุงเทพและปริมณฑล) ปี 2562
และแนวโน้มปี 2563
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ข้อมูลการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัย(กรุงเทพและปริมณฑล) รายปี
(หน่วย : ล้านบาท)

9

2558 2559 2560 2561 2562 YoY

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 485,057 444,113 427,728 565,112 572,367 1.30%

อาคารชดุ 158,321 195,703 200,247 271,475 260,271 -4.10%

บ้านเดี่ยว 154,201 107,265 97,828 130,700 139,345 6.60%

ทาวนเ์ฮา้ส์ 102,466 91,707 88,118 109,241 116,000 6.20%

บ้านแฝด 17,805 14,787 18,503 22,799 24,736 8.50%

อาคารพาณชิย์ 52,263 34,651 23,032 30,896 32,015 3.60%



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

2562 2561 2560

ก าไรสุทธิ 78.80 81.98 56.14
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วาระที่ 3

พิจารณาอนมุัตงิบแสดงฐานะการเงนิ
และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 

ประจ าปีสิ้นสดุ 31 ธันวาคม 2562  



บมจ. สัมมากร  และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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บมจ. สัมมากร  และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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บมจ. สัมมากร  และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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บมจ. สัมมากร  และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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บมจ. สัมมากร  และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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บมจ. สัมมากร  และบริษัทย่อย งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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บมจ. สัมมากร  และบริษัทย่อย งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)
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บมจ. สัมมากร  และบริษัทย่อย งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)



21

บมจ. สัมมากร  และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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บมจ. สัมมากร  และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 



วาระที่ 3
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ขอเสนอพจิารณาอนุมัติ

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ
ให้การรับรองโดยแสดงความคิดเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตักิารงดจา่ยเงินปันผลเพิ่มเตมิส าหรบั
ผลประกอบการป ี2562 และรับทราบการจา่ยปนัผล
ระหว่างกาลปี 2562
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คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัตงิดจา่ยเงนิ 
ปันผลเพิ่มเตมิส าหรบัผลประกอบการของบรษิทัตั้งแตว่นัที่ 1 มกราคม 2562 –
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวมส าหรับผล
การด าเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงนิ 57.76 ล้านบาท โดย
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ให้แกผู่้ถือหุ้น
เรียบร้อยแล้ว และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลดังกล่าว
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วาระที ่4

26

ขอเสนอพจิารณาอนุมัติ

อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลประกอบการปี 2562 
และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลปี 2562



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตัแิตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบ
ก าหนดออกตามวาระ และแตง่ตั้งกรรมการเพิ่ม
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กรรมการครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายพพิธิ พิชัยศรทตั

2. นายธวชัชัย ช่องดารากลุ

3. นายธวัช อึ้งสุประเสรฐิ

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษทัเห็นชอบให้แตง่ตั้งกรรมการเพิม่อีก 1 ท่าน คือ 
นายณพน เจนธรรมนกุลู 
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วาระที ่5
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ขอเสนอพจิารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่
ออกตามวาระกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
1. นายพิพิธ พิชยัศรทัต
2. นายธวัชชัย ช่องดารากุล
3. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ
และมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน คือ 
4. นายณพน เจนธรรมนุกูล 



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชดุย่อย ส าหรับป ี2563
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วาระที ่6
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ขอเสนอพจิารณาอนมุัติ

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



ตารางเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการ

32

ส าหรับค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการบริษัทนั้น เป็นไปตามผลประกอบการของบริษัท จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษปี 2562 แก่กรรมการบริษัทเป็นเงิน 100,000 บาทต่อคน โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก

ต าแหนง่ ค่าตอบแทนป ี2563
บาท/คน/ปี

ค่าตอบแทนป ี2562
บาท/คน/ปี

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ี
และก าหนดคา่สอบบัญชี 

ประจ าป ี2563
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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 4523

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

วาระที ่7

34



ก าหนดคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี

35

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)ในปี 2562 จ านวน 130,110 บาท และในปี 2561 จ านวน 104,668 บาท

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

EY EY EY
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ(SAMCO) 1,015,000 1,015,000 940,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 755,000 408,000 338,000
รวม 1,770,000 1,423,000 1,278,000

เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน(บาท) 347,000 145,000 134,000          
อัตราเพ่ิมคิดเป็น % 24.39% 11.35% 11.71%



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  

และก าหนดค่าสอบบัญชีปี 2563 ตามที่น าเสนอ

วาระที ่7
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วาระที ่8 พิจารณาเรือ่งอื่น

37



Thank You
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