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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2555 
ของ 

บริษัทสัมมากร จ ากัด (มหาชน) 
............................ 

 ประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555  เวลา 11.00 น.   ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1  ชั้น 1  โรงแรมโฟร์ซีซั่น  
เลขที่ 155  ถนนราชด าริ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 
 พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี  ปราโมช  ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ที่มาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2555 และแจ้งให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 66 ราย   
จ านวนหุ้น 238,904,636 หุ้น   และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน 57 ราย   จ านวนหุ้น 105,501,282 หุ้น รวมผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 123 ราย  นับจ านวนหุ้นได้ 344,405,918 หุ้น เท่ากับร้อยละ 76.53 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งสิ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ  

 ประธานฯแจ้งให้ ทราบว่า นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ ใน การ
ประชุมครั้งนี้ มีกรรมการ ผู้บริหาร และ ที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง  โดยมอบให้
กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แนะน า รวมทั้งแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนแก่ผู้ถือหุ้น 

 กรรมการที่เข้าร่วมประชุม    
 1. พลเรือเอก ม.ล.อัศนี ปราโมช ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม 
 2. นายพงส์ สารสิน กรรมการ  
 3. ดร.อภิชัย  จันทรเสน  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและ

ก าหนดผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 4. พลต ารวจตรี ชินภัทร  สารสิน  กรรมการและกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ 
 5. นายสิทธิชัย จันทราวดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 
 6. นายอนุทิพย์   ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนด

ผลตอบแทน 
 7. นายกวี อังศวานนท์ ประธานกรรมการบริหาร  
 8. นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการบริหาร  
 9. นายกิตติพล   ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ  

  กรรมการที่ลาประชุม  

 1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
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ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม  
  1. นางประภาศรี  ลาภเวที  ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน  
  2. นางสาวศิริวรรณ  สุขไพเราะ  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
  3. นายอมรชัย  อมรเจียรศักดิ์   ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบงาน  
  4. นางสาวสมศรี  กมลาพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
  5. นางอรุณี  บันเทิงสุข ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
  6. นางยุวดี   นุชถาวร ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป  
  ผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง  คือ  นางสาวประไพ วงษ์สุด ผู้ถือหุ้น 
  ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง  คือ  นายธนภูมิ ภูมิบรรเจิด ผู้ถือหุ้น 
  ที่ปรึกษาทางการเงิน บล.บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) คือ 

1. นายวรารัตน์ ชุติมิต   กรรมการผู้จัดการ  
2. นายธีรภัทร เกษมพันธ์กุล  ผู้อ านวยการ 
3. นายสรวิศ ไกรฤกษ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ 
4. นายภาณุวัฒน์ ด่านชูธรรม ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส  
ตัวแทน บริษัทระยองเพียวริฟายเออร์ จ ากัด (มหาชน)  (RPC)  

 1. นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล   ประธานกรรมการ RPC 
 2. นางสาวศิรพร  กฤษณกาญจน์  ผู้จัดการใหญ่  RPC 
 3. นางสุพรรณี  ตัณไชยศรีนคร รักษาการผู้จัดการทั่วไป สายบริหารและการเงิน  RPC 

 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  ดังนี้ 
 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน หากยก
มือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็น อย่างอ่ืน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะขอรับใบออกเสียงลงคะแนน จากผู้ถือหุ้น  
และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอ โดยถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง  และแจ้งผลให้  
ผู้เข้าประชุมทราบหลังจากนับคะแนนเสร็จ 

    ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมและ เป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้น าคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกรวมไวใ้นเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไวแ้ล้ว 

   กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือคะแนนการออกเสียงในแต่ละวาระตามหนังสือมอบ
ฉันทะที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯในตอนลงทะเบียน  เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม 
 เมื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯกล่าวเปิดการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2555 โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  
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1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 
  ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 25 55 ตามส าเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมกับหนังสือบอก
กล่าวเรียกประชุม 
  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 25 55 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอ
แก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 344,405,918 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจ านวน 123 ราย จ านวนหุ้น 344,405,918 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
76.53 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว) 

2. พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 80,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
530,000,000 บาท เป็น 450,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 
80,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 กรรมการผู้จัดการรายงานว่า บริษัทฯ ประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท ซึ่งภายใต้
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดว่าบริษัทฯ จะเพิ่มทุนจาก
จ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่า
หุ้นครบถ้วนแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 80 ,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 530,000,000 บาท  เป็น 
450,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว ้หุ้นละ 
1 บาท โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงใน
การอนุมัติตามมาตรา 139 และ 140 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 34 (2) (ช) 

 มติท่ีประชุม อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 80,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
530,000,000 บาท เป็น 450,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 80,000,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 344,418,193  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจ านวน 129 ราย จ านวนหุ้น 344,418,193  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
76.54  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว) 

3. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 กรรมการผู้จัดการเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน รายละเอียดดังน้ี 
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 “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) 
  แบ่งออกเป็น 450,000,000 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น) 
  มูลค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาท) 
  โดยแยกออกเป็น: 
  หุ้นสามัญ  450,000,000 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น) 

  การลงคะแนนใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงในการอนุมัติ ตามมาตรา 139 และ 140 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (2) (ฉ) 

  มติท่ีประชุม อนุมัติ ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ  4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 
344,418,293  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 130 ราย จ านวนหุ้น 344,418,293  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.54 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว) 

4. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 200,000,000 บาท จากเดิมทุนจด
ทะเบียน 450,000,000 บาท  เป็น 650,000,000 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จ านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 กรรมการผู้จัดการรายงานว่า บริษัทฯมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน  200,000,000 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  450,000,000  บาท เป็นจ านวน 650,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจ านวน  200,000,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ ท าทาวน์เฮ้าส์ และ
ขยายธุรกิจไปท าอาคารชุดแนวรถไฟฟ้า 
 จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจ านวน 200,000,000 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  450,000,000  บาท  เป็นจ านวน  650,000,000 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 200,000,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุนที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
 กรรมการผู้จัดการ รายงานแผนงานของบริษัทฯ โดยเห็นว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
ส่วนใหญ่ลูกค้าต้องการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ส าหรับอาคารชุดแนวรถไฟฟ้าก็มีความต้องการค่อนข้างสูง 
บริษัทมีแผนงานที่จะขยายธุรกิจในอนาคต คือ ท าอาคารชุด โดยได้ซื้อที่ดินใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตรียมไว้แล้ว 
เน้ือที่ 6-7 ไร่โดยจะสร้างเป็นอาคารชุดสูง 8 ชั้น 4 อาคาร อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ  และซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อท าบ้าน
แนวราบเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีอยู่ 9 โครงการ และจะขยายเป็นทาวน์โฮมมากขึ้นด้วย  
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  การลงคะแนนใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงในการอนุมัติ ตามมาตรา 136 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (2) (ช) 
  นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นล าดับ 1 และ 2 ได้ขายหุ้นให้กับบริษัทอ่ืน 
จ านวน 99,000,000 หุ้น เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 มีความเกี่ยวโยงกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้หรือไม่ 
  ประธานฯชี้แจงว่า การซื้อขายหุ้นดังกล่าวเป็นการตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งหลังจากขายแล้วผู้ถือหุ้น
ล าดับที่ 1 ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นล าดับที่ 1  

 มติท่ีประชุม อนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน  200,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน  450,000,000  บาท  เป็นจ านวน  650,000,000 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน  
200,000,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 344,428,593 เสียง คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 134 ราย จ านวนหุ้น 344,428,593 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.54 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว) 

5. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

 กรรมการผู้จัดการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์
มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน  
 “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน 650,000,000 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านบาท) 
  แบ่งออกเป็น 650,000,000 หุ้น (หกร้อยห้าสิบล้านหุ้น) 
  มูลค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาท) 
  โดยแยกออกเป็น: 
  หุ้นสามัญ  650,000,000 หุ้น (หกร้อยห้าสิบล้านหุ้น) 
  การลงคะแนน ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงในการอนุมัติ ตามมาตรา 31 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (2) (ฉ) 

 มติท่ีประชุม อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ  4  เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน 344,428,593 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 134 ราย จ านวนหุ้น 344,428,593 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.54 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว) 
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6. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

 กรรมการผู้จัดการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน จ านวน 
200,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน  200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคล
ดังต่อไปนี้ตามล าดับ 

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ( Rights 
Offering) ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท และในอัตราจัดสรร 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่โดยเศษของ
หุ้นให้ปัดทิ้ง 

 ก าหนดให้วันที่ 27 ธันวาคม 2555  เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและ
ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 

 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯจะน า
หุ้นที่เหลือดังกล่าวเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) รวมกับหุ้นที่บริษัทฯ
จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัดดังจะกล่าวต่อไปในข้อ 2)  

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ( Private Placement) และมอบหมายให้ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการร่วมกันเป็นผู้ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งจะไม่ต่ า
กว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามที่ก าหนดในข้อ 1) 

 อนึ่ง การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง 

 ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นที่ท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติให้เสนอวาระต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งได้แก่ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 
30 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เท่ากับ 2.43 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม 
www.setsmart.com) 

 ทั้งนี้ บุคคลในวงจ ากัด หมายถึง บุคคลในวงจ ากัดตามค านิยามที่ก าหนดในข้อ 24 ของ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

http://www.setsmart.com/
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 และอนุมัติการมอบหมายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ มีอ านาจ ร่วมกันพิจารณาก าหนด
รายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็น
คร้ังเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและ
รายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามใน
เอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่อง
กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวและการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นผู้จัดจ าหน่ายและรับประกัน
การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ (3) ลงนาม และให้มีอ านาจแต่งตั้งผู้รับมอบอ านาจช่วงให้กระท าการ
ดังกล่าวในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 
ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการ
ด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

 มติท่ีประชุม อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  และมอบหมายใหป้ระธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ มีอ านาจร่วมกันในการด าเนินการ
ต่างๆ ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอทุกประการ  ด้วยด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 344,429.784 เสียง คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 137 ราย จ านวนหุ้น 344,429,784 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.54 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว) 

7. เร่ืองอื่น ๆ 

 ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น  
 นายพงศธร  วณิชเสถียร   ผู้รับมอบฉันทะจาก  ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯจะน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน
คร้ังนี้ไปท าโครงการอะไร ระยะเวลากี่ปี และเพียงพอหรือไม่  และแนวทางธุรกิจในอนาคตเป็นอย่างไร และการที่
บริษัทระยองเพียวริฟายเออร์ จ ากัด (มหาชน)  เข้ามาซื้อหุ้นบริษัทฯ 99,000,000 หุ้น จะช่วยส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ
ได้อย่างไรบ้าง และ สัดส่วนการรับรู้รายได้ของบ้าน  Community Mall และ อาคารชุดจะเป็นอย่างไร 

 กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า  บริษัทฯยังคงท าธุรกิจเร่ืองที่อยู่อาศัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว  และเพื่อเป็น
การเพิ่มโอกาสในการท าธุรกิจ และกระจายความเสี่ยง  ในการเพิ่มทุนคร้ังนี้  จะน าเงินส่วนใหญ่ไปใช้ท าโครงการ
อาคารชุดสูง 8 ชั้น จ านวน  4  อาคาร   ซึ่งได้มัดจ าค่าที่ดินใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงไว้แล้ว จะโอนต้นปี 2556      
ใช้เวลาในการออกแบบและขออนุญาตเร่ืองสิ่งแวดล้อม ประมาณ 1 ปี และท าการก่อสร้างประมาณ  1 ปีกว่า คาดว่า
โครงการฯจะแล้วเสร็จใกล้เคียงกับที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงเปิดใช้ประมาณปลายปี 2557 หรือ ต้นปี 2558    

 บริษัทระยองเพียวริฟายเออร์ จ ากัด (มหาชน) เป็นพันธมิตรที่ดี ร่วมสร้างธุรกิจเติบโตมาด้วยกัน โดยการ
ลงทุนท า Community Mall มานานกว่า 5 ปี และการที่บริษัทระยองเพียวฯเข้ามาลงทุนซื้อหุ้นบริษัทฯในคร้ังนี้ ก็จะมา
ช่วยสนับสนุนงานด้านบัญชี การเงิน ไอที และการพัฒนาระบบงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯต่อไป 



ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 หน้าที8่/8 บมจ.สัมมากร 
. 

 รายรับของบริษัทฯ รายได้หลักเป็นบ้านเด่ียว ปีละประมาณ 700-800 ล้านบาท โครงการอาคารชุดมูลค่า 800 
ล้านบาท ต้องใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี  จึงจะรับรู้รายได้ ปีละประมาณ 400 ล้านบาท หรือร้อยละ 50 ของรายได้จากบ้าน
เด่ียว  และรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ Community Mall ปีละประมาณ 100 ล้านบาท 
 นายทองอินทร์  แสงงาม ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลประกอบการ และก าไรสะสมของบริษัท ณ ปัจจุบัน  
 กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า บริษัทฯยังคงท าบ้านจัดสรร และจะเร่ิมท าคอนโดมิเนียม และขยายไปเป็นทาวน์เฮ้าส์ 
รวมถึง Community Mall    ในไตรมาสที่ 3/2555 ผลประกอบการดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ 1-2  มีก าไรสะสม จ านวน 877       
ล้านบาท  เป็นก าไรสะสมจัดสรรแล้ว 53 ล้านบาท  เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 1,796.80 ล้านบาท 
 นายธนภูมิ  ภูมิบรรเจิด ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าการเพิ่มทุนในครั้งน้ี และการเพิ่มทุนมีผลกระทบต่อผู้ถือ
หุ้นรายย่อยอย่างไร   
 กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วน และมีการจัดสรรให้กับบุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement)  สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะลดลง 7.7% 
 นายตรีภพ ปสังคมาน เสนอให้ออกวอแรนท์แจกผู้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเป็นของขวัญ และเพื่อให้ราคาหุ้น
เคลื่อนไหวมีสีสันในตลาด  
 กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า  ขอรับไว้เพิ่อพิจารณาและด าเนินการ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น  
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอเร่ืองอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วม
ประชุม และเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯในเร่ืองต่างๆ ด้วยดี   

ปิดประชุมเวลา 12.20 น. 
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