
	 ประชุมเมื่อวันที่	4	เมษายน	2556	เวลา	11.00	น.	ณ	ห้องมณฑาทิพย์	1	ชั้น	1	โรงแรมโฟร์ซีซั่น	เลขที่	155	ถนนราชดำาริ	 
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330
	 พลเรอืเอก	หมอ่มหลวงอศัน	ีปราโมช	ประธานกรรมการในฐานะประธานทีป่ระชมุ	กลา่วเปดิประชมุและแนะนำากรรมการใหม	่
คือ	นายสัจจา	เจนธรรมนุกูล			
	 นายสัจจา	 เจนธรรมนุกูล	 ได้แนะนำาตนเองแก่ผู้ถือหุ้นว่าดำารงตำาแหน่งกรรมการ	 ซึ่งเป็นตัวแทนของ	 บมจ.	 ระยองเพียว 
ริฟายเออร์	 จบด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	 และมีประสบการณ์ด้านเครื่องมือและสิ่งแวดล้อม	หวังว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาจะช่วยงานของ 
บริษัทฯ	ได้	และมีความยินดีที่ได้มาร่วมงานกับกรรมการผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์สูงของ	บมจ.	สัมมากร	
	 พลเรือเอก	หม่อมหลวงอัศนี	 ปราโมช	กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2556	 และแจ้งให้ทราบว่า 
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง	 74	 ราย	 จำานวนหุ้น	 12,411,311	 หุ้น	 และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน	 74	 ราย	 จำานวนหุ้น	
461,531,934	หุ้น	 รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ	148	 ราย	นับจำานวนหุ้นได้	 473,943,245	หุ้น	 เท่ากับร้อยละ	
80.41	ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งสิ้น	ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
	 ประธานฯ	แจง้ใหท้ราบวา่	นายพารณ	อศิรเสนา	ณ	อยธุยา	กรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	ขอลาประชมุเนือ่งจาก
ติดภารกิจ	นายพงส์	สารสิน	กรรมการ	ขอลาป่วย	ในการประชุมครั้งนี้	กรรมการส่วนที่เหลือ	ผู้บริหาร	และผู้สอบบัญชี	เข้าร่วมประชุม
อย่างพร้อมเพรียง	โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แนะนำา	รวมทั้งแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนแก่ผู้ถือหุ้น
 กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 9 คน จากจำานวนทั้งหมด 11 คน	ดังนี้

	 1.	 พลเรือเอก	ม.ล.อัศนี	ปราโมช	 ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
	 2.	 ดร.อภิชัย	จันทรเสน		 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดผลตอบแทน	  
	 	 	 	 กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 3.	 พลตำารวจตรี	ชินภัทร		สารสิน		 กรรมการและกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ
	 4.	 นายสิทธิชัย	จันทราวดี	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 5.	 นายอนุทิพย์	ไกรฤกษ์	 กรรมการอิสระ	และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดผลตอบแทน
	 6.	 นายกวี	อังศวานนท์	 ประธานกรรมการบริหาร
	 7.	 นายสัจจา	เจนธรรมนุกูล	 กรรมการบริหาร
	 8.	 นายพิพิธ	พิชัยศรทัต	 กรรมการบริหาร
	 9.	 นายกิตติพล	ปราโมช	ณ	อยุธยา	 กรรมการผู้จัดการ

 กรรมการที่ติดภารกิจ และลาป่วย ไม่สามารถมาร่วมประชุมได	้คือ	

	 1.	 นายพารณ	อิศรเสนา	ณ	อยุธยา	 กรรมการอิสระ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 และประธานกรรมการบริหาร 
	 	 	 	 ความเสี่ยง
	 2.	 นายพงส์			สารสิน		 กรรมการ

 ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม 5 คน	คือ	

	 1.	 นางไข่มุก	พราหมณีย์	 ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	
	 2.	 นางสาวศิริวรรณ	สุขไพเราะ		 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
	 3.	 นายอมรชัย	อมรเจียรศักดิ์			 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบงาน
	 4.	 นางสาวสมศรี	กมลาพันธ์	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
	 5.	 นางอรุณี		บันเทิงสุข	 ผู้จัดการฝ่ายแผนงานและพัฒนาธุรกิจ	
	 	 และนางกาญจนรัตน์	ลิ้มล้ำ�เลิศกุล			 เลขานุการบริษัท
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจÓปี 2556
ของ บริษัท สัมมากร จÓกัด (มหาชน)



บริษัท สัมมากร จำากัด (มหาชน)

 ผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง	 คือ	 นางสาวศิราภรณ์	 เอื้ออนันต์กุล	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 เลขที่	 3844	 จาก	 
บริษัท	สำานักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำากัด	
 ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง	ได้รับความร่วมมือจาก	นายศรีประเสริฐ	ศรีประวัติกุล	จากบริษัท	สำานักงาน	เอินส์ท	แอนด์	
ยัง	จำากัด	และนายอนุพจน์		พนาพรศิริกุล		ผู้ถือหุ้น

	 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม	 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ดังนี้

	 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน	 หากยกมือไม่เห็นด้วย	 หรือมี
ความเห็นเป็นอย่างอื่น	 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะขอรับใบออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น	 และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุม 
มีมติอนุมัติตามที่เสนอ	โดยถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง	และจะแจ้งผลให้ผู้เข้าประชุมทราบหลังจากนับคะแนนเสร็จ

	 สว่นผูถ้อืหุน้ทีท่ำาหนงัสอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ืน่เขา้รว่มประชมุและเปน็แบบออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้นัน้	
บริษัทฯ	ได้นำาคะแนนเห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียง	บันทึกรวมไว้ในระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

	 กรณผีู้ถอืหุน้มอบฉันทะให้ผูอ้ื่นมาประชมุแทน	ให้ถอืคะแนนการออกเสียงในแตล่ะวาระตามหนงัสอืมอบฉันทะที่ผูเ้ข้าประชมุ
ได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ	ในตอนลงทะเบียน	เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

	 เมื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว	

	 กอ่นเขา้ระเบยีบวาระการประชมุ	กรรมการผูจ้ดัการกลา่วขออภยัตอ่ผูถ้อืหุน้	กรณพีมิพเ์อกสารผดิในหนงัสอืรายงานประจำาป	ี
2555	หน้า	5	จุดเด่นทางการเงิน	“กำาไรต่อหุ้น	0.10	บาท”	แก้ไขเป็น		“กำาไรต่อหุ้น	0.11	บาท”		และในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
หน้า	1	วาระที่	4	บรรทัดที่	2	“กำาไรต่อหุ้น	0.11	ล้านบาท”	แก้ไขเป็น	“กำาไรต่อหุ้น	0.11	บาท”

	 ประธานฯ	เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

	 	 ประธานฯ	 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 1	 ปี	 2555	 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	 
13	ธันวาคม	2555	ตามสำาเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ	พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

	 ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม	ดังนี้

	 นายทองอินทร์	แสงงาม	ผู้ถือหุ้น	ได้ปรึกษาว่าได้ส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1	ปี	2555	ให้	ผู้ถือหุ้นที่ได้แสดง
ความคิดเห็นได้รับทราบและแก้ไข	พร้อมส่งกลับให้ผู้ถือหุ้นรับรองก่อนหรือไม่	และคณะกรรมการฯ	ได้นำาข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ
จากผู้ถือหุ้นไปปรับปรุงหรือพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ	อย่างไรบ้าง

	 นายธนภูมิ	ภูมิบรรเจิด	ผู้ถือหุ้น	สอบถาม	ผลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	(Right	Offering	หรือ	RO)			

	 ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะระบุนาม	 ได้เสนอแนะว่า	 การขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นในวงจำากัด	 (Private	 Placement	 หรือ	
PP)	ขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาราคาขายอย่างระมัดระวัง	และไม่ควรต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชี	(Book	Value)	และรู้สึกยินดี 
ที่ยังไม่ได้จัดสรรหุ้น	PP	และเสนอแนะว่าหากจะจัดสรรให้กับ	Strategic	Partner	ควรกำาหนดเวลาไม่ให้ขายหุ้นออกก่อน	2	ปี		

	 กรรมการผู้จัดการตอบขอบคุณผู้ถือหุ้น	 สำาหรับข้อคิดเห็นที่ดีที่มีประโยชน์	 คณะกรรมการฯได้รับไว้พิจารณาโดยคำานึงถึง 
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอยู่เสมอ	 และได้สื่อสารให้พนักงานรับทราบ	 และนำาไปพัฒนาบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง	 และได้ตอบข้อซักถาม 
ผู้ถือหุ้น	ดังนี้	
	 1.	 การส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นท่ีแสดงความคิดเห็นพิจารณาและแก้ไข	 นั้น	 ขอรับไว้พิจารณา	 เนื่องจาก 
	 	 มีกำาหนดเวลาที่ต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จตามกฎเกณฑ์ของตลาดฯ
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	 2.		 บริษัทฯได้เพิ่มทุน	 200	 ล้านหุ้น	 แบ่งเป็น	 RO	 150	 ล้านหุ้น	 มีสัดส่วน	 3	 หุ้นเดิม	 ต่อ	 1	 หุ้นใหม่	 มีผู้จองซื้อหุ้น	 
	 	 139.41	 ล้านหุ้น	 คิดเป็นร้อยละ	 92.94	 เหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรอีก	 10.59	 ล้านหุ้น	 และ	 PP	 50	 ล้านหุ้น	 มีกำาหนด 
	 	 ระยะเวลา	 1	 ปี	 ขณะนี้ยังไม่มีความจำาเป็นในการจัดสรรให้กับ	 Strategic	 Partner	 ท้ังนี้คณะกรรมการฯจะพิจารณา 
	 	 ราคาขายที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของบริษัทฯ

 มติที่ประชุม	 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งท่ี	 1/2555	 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข	 ด้วยคะแนนเสียง 
เป็นเอกฉันท์	จำานวน	473,982,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

	 (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำานวน	148	ราย	และเข้าร่วมประชุมเพิ่มระหว่างวาระ	5	ราย	รวม	153	ราย	
รวมจำานวนหุ้น	473,982,366	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	80.42	ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้ว)

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2555
  ประธานฯ	 เสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัท	 และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 สำาหรับผลการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ	 ในรอบปี	 2555	 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำาปี	 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
แล้ว	 และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปผลการดำาเนินงานของบริษัทฯในรอบปี	 2555	 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ	 และเปิดโอกาส 
ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

 กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำาเนินงานในรอบปี 2555	ดังนี้	

	 ต้นปี	2555	เป็นช่วงฟื้นตัวภายหลังเหตุการณ์น ้ำ�ท่วมเมื่อปลายปี	2554	ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ	คือ	ผู้รับเหมา
ขาดแคลนแรงงาน	 งานปรับปรุงโครงการมีปริมาณมาก	 รวมถึงการหามาตรการป้องกันน้ำ�ท่วมที่จะเกิดขึ้น	 ทำาให้งานก่อสร้างล่าช้า 
ในช่วงแรก	และเริ่มดีขึ้นในช่วงกลางปี			

	 ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์	 ปี	 2555	 อ้างอิงข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของธอส.	 เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ 
ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมลฑล	ทั้งบ้านเก่าและใหม่	 มูลค่าการโอนปี	 2555	 มีจำานวน	 357,000	 ล้านบาท	 สูงกว่า	 ปี	 2554	 
ซึ่งมี	 จำานวน	 320,000	 ล้านบาท	 หากย้อนไปเทียบกับปี	 2553	 มีจำานวน	 400,000	 ล้านบาท	 ในปีนี้มีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง 
เกิดขึ้น	 แต่ภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นค่าธรรมเนียมโอน	ค่าจดจำานอง	ส่งผลให้ในปีนั้นมียอดการโอนค่อนข้างสูง	 และลดลงในปี	 2554	
คิดเป็นอัตราร้อยละ	 12	 เนื่องจากมีเหตุการณ์น ้ำ�ท่วม	 และอาคารแนวราบยอดปรับฟื้นตัวดีขึ้นในครึ่งปีหลังของปี	 2555	 ส่วนมูลค่า 
การโอนในปี	2555	อาคารชุดมียอดสูงกว่าอาคารแนวราบ	เนื่องจากมีการขยายตัวจากปี	2554	ร้อยละ	16		แนวราบขยายตัวร้อยละ	9	

	 ปี	 2555	 มีการขาย	 7	 โครงการ	 คือ	 โครงการรังสิตคลอง	 2	 โครงการรังสิตคลอง	 7	 โครงการนิมิตใหม่	 โครงการมีนบุรี	 
โครงการรามคำาแหง	 โครงการอควา	 ดิวิน่า	 โครงการราชพฤกษ์	 ส่วนโครงการนครอินทร์ขายหมดแล้ว	 บริษัทฯมีการพัฒนางานต่างๆ	
อย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

	 •	 พัฒนาแบบบ้านใหม่ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า	

	 •	 ปรับปรุงโครงการ		เช่น	โครงการรังสิตคลอง	7	เนื้อที่	215	ไร่	เหลือพื้นที่ขายประมาณร้อยละ	70	มูลค่า	1,500	ล้านบาท	 
	 	 ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขผังออกแบบบ้านใหม่	 และยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็น 
	 	 โครงการขนาดใหญ่

	 •	 จัดกิจกรรมทางการตลาด	 เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้บริษัทฯ	 เป็นที่รู้จักมากขึ้น	 เช่น	ออกบูธที่ศูนย์ประชุม 
	 	 สิริกิติ์	 ห้างสรรพสินค้าและมุมเมืองต่างๆ	 พร้อมจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์	 	 Bill	 Board	 ในจุดสำาคัญ	 ส่งโบร์ชัวร์	 และ	 
	 	 Direct	Mail	ส่งเสริมการขาย	และจัดทำาหนังสือ	Magazine	Generate	แจกให้ลูกค้าและผู้สนใจ
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บริษัท สัมมากร จำากัด (มหาชน)

	 •	 ยอดรับรู้รายได้จากการขายบ้านและที่ดินท้ังปี	 744.40	 ล้านบาท	 ครึ่งปีแรกไม่ค่อยดี	 เริ่มดีข้ึนในครึ่งปีหลัง	 เนื่องจาก 
	 	 ชะลอการก่อสร้างภายหลังเหตุการณ์น ้ำ�ท่วม	 และเริ่มมีการก่อสร้างประมาณกลางปี	 รายได้สูงสุดมาจากโครงการ 
	 	 อควา	ดิวิน่า	รองลงมาโครงการนครอินทร์	โครงการทีต่่ำ�กว่าประมาณการ	คือ	โครงการรามคำาแหง	การก่อสร้างล่าช้า	 
	 	 บ้านเสร็จไม่ทันกำาหนด	เพราะเกิดภาวะการแข่งขันและแย่งแรงงานกันสูง

	 •	 บริษัท	 เพียวสัมมากรดีเวลลอปเม้นท์	 จำากัด	 ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย	 ทำาโครงการ	 Community	 Mall	 เปิดตัวโครงการ	 
	 	 Pure	 Place	 ราชพฤกษ์	 เมื่อเดือนพฤษภาคม	 2555	 มีร้านค้าเช่าแล้วประมาณร้อยละ	 85	 เป้าหมายให้ร้านค้าจอง 
	 	 เต็มพื้นที่ภายในสิ้นปี	2556

	 •	 กิจกรรมความรับผิดชอบด้านสังคม	 ในปี	 2555	 มีการจัดกิจกรรมโดยการรวมกลุ่มของพนักงาน	 บำาเพ็ญประโยชน์ 
	 	 ต่อชุมชนและช่วยเหลือสังคมตามกำาลังและโอกาส		ดังนี้
	 	 •	 โครงการช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย	บริษัทฯ	ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ	และบริษัท	ซิงเกอร์ประเทศไทย	 
	 	 	 จำากัด	 (มหาชน)	 ภายใต้โครงการ	 “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน”	 ให้แก่โรงเรียน	 59	 แห่ง	 
	 	 	 ทีป่ระสบปญัหาอทุกภยัเมือ่ปลายป	ี2554	โดยบรษิทัฯ	ไดเ้ป็นตวัแทนในการจดัหาดำาเนนิการปรบัปรงุซ่อมแซมโรงเรยีน 
	 	 	 ชัยสิทธาวาส	 หรือ	 “พัฒน์สายบำารุง”	 อำาเภอสามโคก	 จังหวัดปทุมธานี	 และพาพนักงานที่มีจิตอาสาไปร่วมกัน 
	 	 	 ทาสอีาคาร	ปรบัปรงุทศันยีภาพของโรงเรยีน	และจดัหาวสัดอุปุกรณท์ีจ่ำาเปน็ตอ่การเรยีนการสอน	รวมทัง้ติดตามและ 
	 	 	 พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่อง	
	 	 •	 โครงการเลี้ยงอาหารให้กับน้องๆ	 โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา	 โดยพนักงานบริษัทฯร่วมกันจัดกิจกรรม	 
   “แบง่ปนัพลงัใจ เตมิเตม็พลงับญุ”	เพือ่ชว่ยเหลอืเดก็ตาบอดผูพ้กิารซ ้ำ�ซอ้น		โดยนำาอาหารวา่ง	เครือ่งอปุโภคบรโิภค 
	 	 	 ที่จำาเป็น	 และจัดกิจกรรมสันทนาการให้น้องๆ	 ได้สนุกสนานกัน	 และรวบรวมเงินบริจาคจากพี่ๆใจดี	 แบ่งปัน 
	 	 	 มาเป็นทุนช่วยเหลือในการพัฒนาน้องๆ	ตามศักยภาพของแต่ละคนให้ช่วยเหลือตนเองได้		
	 	 •	 โครงการพัฒนาชุมชน	บ้านหนองขวาง	 ตำาบลโคกกลาง	 จังหวัดบุรีรัมย์	 บริษัทฯได้ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากร	 
	 	 	 (PDA)	พัฒนาชุมชน	 เป็นการต่อเนื่อง	3	ปี	ตั้งแต่ปี	 2553-2555	 โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน 
	 	 	 โครงการพัฒนาชนบท	 และได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีสำาคัญทางพระพุทธศาสนาจัดตั้งกองกฐินสามัคคีเป็นปีท่ี	 2	 
	 	 	 เพื่อพัฒนาวัด	 ทำานุบำารุงศาสนา	 และพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น	 และอีกหลาย 
	 	 	 กจิกรรมฯลฯ	ซึง่จากกจิกรรมเหลา่นีท้ำาใหพ้นกังาน	ลกูบา้น	และผูม้จีติศรทัธาทัว่ไปสนใจเขา้มามสีว่นชว่ยเหลอืสงัคม 
	 	 	 กันมากขึ้นด้วย

	 •	 แผนงานปี	2556	
	 	 กรรมการผู้จัดการรายงานว่า	ปี	2556	บริษัทฯ	จะพัฒนาโครงการเพิ่มอีก	2	โครงการใหม่	ดังนี้
	 	 •	 โครงการอาคารชุด	 สถานีบางรักใหญ่	 ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงประมาณ	 100	 เมตร	 อยู่ระหว่างออกแบบ	 
	 	 	 เป็นอาคารสูง	8	ชั้น	4	อาคาร	มีแผนจะเปิดขายประมาณเดือนตุลาคม	2556			
	 	 •	 โครงการบ้านแฝด	3	ชั้น	สถานีท่าอิฐ	ประมาณ	50	ยูนิต	เนื้อที่	9	ไร่	อยู่ระหว่างดำาเนินการงานพัฒนา	คาดว่าจะเปิด 
	 	 	 โครงการประมาณปลายปี	2556		โดยโครงการนี้จะใช้พรีแฟบ-เทคโนโลยี	เพื่อลดปัญหาแรงงานขาดแคลน	ลดต้นทุน 
	 	 	 งานก่อสร้างและเพื่อให้ได้งานก่อสร้างที่รวดเร็วขึ้น

	 นายทองอินทร์	 	แสงงาม	ผู้ถือหุ้น	 ได้แสดงความคิดเห็น	และมีข้อเสนอแนะว่าขอให้นำาตัวเลขผลการดำาเนินงานทางการเงิน 
มาใส่ไว้ใต้วาระที่	 2	 จะได้จูงใจผู้ลงทุน	 และรับทราบผลประกอบการได้ชัดเจนข้ึน	 สะดวกกว่าดูจาก	 CD-ROM	 และแจ้งว่าไม่ได้รับ 
หนังสือรายงานประจำาปี	ได้เฉพาะหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
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	 นายสิทธิโชค	 บุญวณิชย์	 ผู้ถือหุ้น	 สอบถามว่าจะมีการปรับข้ึนราคาบ้านโครงการเก่าหรือไม่	 และอาคารชุดจะทำากี่ยูนิต	 
และทำาการประเมินสิ่งแวดล้อมอยู่ขั้นตอนไหนแล้ว	และโครงการนครอินทร์อยู่ในแนว	Floodway	หรือไม่		

	 ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ระบุนาม	 สอบถามว่าในหนังสือรายงานประจำาปี	 หน้า	 52	 ที่ดินถนนไมตรีจิต	 ขายและโอนกรรมสิทธ์ิ 
แล้วหรือยัง	 มีกำาไรหรือไม่	 ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโอนหรือไม่	 และความคืบหน้าโครงการหาดตะวันรอนเป็นอย่างไร	 และดูจาก 
สภาพคล่องของบริษัทฯ	อยู่ในระดับที่ดี	ยังไม่มีเหตุผลที่จะต้องเพิ่มทุน

	 กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น	ดังนี้

	 1.	 บริษัทฯ	 ยังคงมีนโยบายจัดทำาหนังสือรายงานประจำาปีส่งให้กับผู้ถือหุ้น	 ซึ่งรายละเอียดข้อมูลทางการเงินจะกล่าวไว้ใน 
	 	 วาระที่	 3	 และอยู่ในหนังสือรายงานประจำาปี	 ทั้งนี้จะให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบ	 TSD	 ซึ่งรับผิดชอบในการจัดส่ง 
	 	 กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้รับหนังสือรายงานประจำาปี	

	 2.	 การปรับขึ้นราคาขายบ้านของบริษัทฯ	มีแนวโน้มสูงเนื่องจากภาวะตลาดมีการขยายตัว	และแข่งขันสูง	ทำาให้ค่าแรงงาน 
	 	 ปรับตัวเพิ่มขึ้น	 และเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน	 ซ่ึงจะมีผลให้ต้นทุนในการก่อสร้างเพิ่มสูงข้ึน	 ท้ังนี้ต้องพิจารณาจาก 
	 	 ขนาดบ้าน	ทำาเล	วัสดุก่อสร้าง	หากมีการปรับราคาขึ้นอย่างต่ำ�จะอยู่ที่ร้อยละ	5	และอาจสูงถึงร้อยละ	10	

	 3.		 โครงการของบริษัทฯ	อยู่ในแนวชั้นใน	ซึ่งแนว	Floodway	ใหม่ด้านตะวันออกจะใกล้กับแมน่้ำ�บางปะกง	ด้านตะวันตก 
	 	 อยู่แนวถนนนครชัยศรีและนครปฐม	ไกลจากโครงการของบริษัทฯ	

	 4.	 ที่ดินโครงการไมตรีจิตขายแล้ว	 จะโอนในไตรมาสท่ี	 2/2556	 ค่าธรรมเนียมการโอนผู้ขายเป็นผู้จ่าย	 ส่วนโครงการ 
	 	 หาดตะวันรอน	ขณะนี้ยังไม่ได้ทำาโครงการต้องรอให้คดีสิ้นสุดก่อน

	 5.	 การเพิ่มทุนจะนำาไปพัฒนาโครงการอาคารชุดสูง	 8	 ชั้น	 ประมาณ	 960	 ยูนิต	 1	 ห้องนอน	 27.5	 ตารางเมตร	 
	 	 ราคา	1	ล้านบาทเศษ	สำาหรับสิ่งแวดล้อมจะยื่นขออนุญาตเดือนพฤษภาคม	2556		

	 6.	 ปัจจุบันบางโครงการของบริษัทฯ	 ขายหมดแล้ว	 จึงมีความจำาเป็นจะต้องซ้ือท่ีดินเพิ่ม	 เพื่อรองรับการขยายโครงการ 
	 	 ในอนาคต	

 มติที่ประชุม	รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ในรอบปี	2555		

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำานวน	159	ราย	จำานวนหุ้น	473,994,391	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	80.42	ของจำานวนหุ้น
ที่จำาหน่ายแล้ว)

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

	 	 ประธานฯ	 เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ	 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วและบริษัทฯได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 
พิจารณาล่วงหน้า	โดยขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินต่อที่ประชุมด้วย		

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปประจำาปี	2555	ต่อผู้ถือหุ้น	ดังนี้		

	 งบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทฯ	มีสินทรัพย์หมุนเวียน	1,971.04	ล้านบาท	เป็นเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด	50.53	ล้านบาท	สินค้าคงเหลือ	1,860.78	ล้านบาท	ลูกหนี้	เงินมัดจำา	และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นรวม	59.73	ล้านบาท 
เทียบกับปี	 2554	 มีสินทรัพย์หมุนเวียน	 2,077.89	 ล้านบาท	 ลดลง	 106.85	 ล้านบาท	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 753.67	 ล้านบาท	 
เทียบกับปี	2554		ลดลง	13.9	ล้านบาท	รวมสินทรัพย์	2,724.71	ล้านบาท	เทียบกับปี	2554	ลดลง	120.76		ล้านบาท

	 ส่วนหนี้สิน	 บริษัทฯ	 มีหนี้สินหมุนเวียน	 424.47	 ล้านบาท	 เทียบกับปี	 2554	 ลดลง	 71.87	 ล้านบาท	 หนี้สินไม่หมุนเวียน	 
เป็นเงินกู้ระยะยาว	 384.91	 ล้านบาท	 สำารองบำาเหน็จและเงินชดเชยพนักงาน	 57.77	 ล้านบาท	 เงินประกันและหนี้สินอื่นรวม	 
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16.41	 ล้านบาท	 รวมหนี้สินระยะยาวและหนี้สินอื่น	 459.09	 ล้านบาท	 รวมหนี้สิน	 883.576	 ล้านบาท	 ส่วนของผู้ถือหุ้น	 1,841.15	 
ล้านบาท		รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,724.71	ล้านบาท		

	 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 ปี	 2555	 บริษัทฯ	 มีรายได้จากการขายท่ีดินและบ้าน	 744.40	 ล้านบาท	 รายได้จากการให้เช่า
และบริการ	 88.67	 ล้านบาท	 และรายได้อื่น	 5.94	 ล้านบาท	 รายได้รวม	 839.01	 ล้านบาท	 เทียบกับปี	 2554	 บริษัทฯ	 มีรายได้รวม	 
683.92	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	155.09	ล้านบาท	หรือร้อยละ	22.68

	 ส่วนค่าใช้จ่าย	 มีต้นทุนจากการขายที่ดินและบ้าน	 499.64	 ล้านบาท	 ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ	 64.24	 ล้านบาท	 
ค่าใช้จ่ายในการขาย	 50.90	 ล้านบาท	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 105.81	 ล้านบาท	 รวมค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น	 720.59	 ล้านบาท	 กำาไรก่อน 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	118.41	ล้านบาท

	 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 49.08	 ล้านบาท	 และภาษีเงินได้นิติบุคคล	 20.12	 ล้านบาท	 กำาไรสุทธิ	 49.21	 ล้านบาท	 กำาไรต่อหุ้น	 
0.11	 บาท	 อัตรากำาไรสุทธิร้อยละ	 5.87	 ของรายได้รวม	 เทียบกับปี	 2554	 กำาไรสุทธิ	 20.01	 ล้านบาท	 กำาไรต่อหุ้น	 0.04	 บาท	 
อัตรากำาไรสุทธิร้อยละ	 2.93	 ของรายได้รวม	 อัตรากำาไรข้ันต้นของการขายบ้านและท่ีดินร้อยละ	 32.88	 อัตรากำาไรข้ันต้นของธุรกิจ 
การให้เช่าและบริการร้อยละ	27.55

	 นายสิทธิโชค	บุญวณิชย์	ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า	จะมีการจ่ายเป็นหุ้นปันผลหรือไม่	และ	Book	Value	ของบริษัทฯ

	 ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ระบุนาม	 สอบถามงบกระแสเงินสด	 หน้า	 39	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 3.59	 ล้านบาท	 เป็นค่าเผื่อจาก 
การเรียกเก็บหนี้ค่าบ้านหรือไม่	และสอบถามต่อผู้สอบบัญชีว่ามีวิธีการใดที่ยังไม่รับรู้รายได้ทางบัญชี	จนกว่าจะได้รับเงิน	และไม่บันทึก
เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้หรือไม่

	 กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น	ดังนี้

	 1.	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นหนี้ค่าบริการของลูกบ้าน	ซึ่งบริษัทฯ	เป็นผู้เก็บค่าบริการเอง	ยังไม่ได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคล

	 2.	 การจ่ายปันผลเป็นหุ้น	บริษัทฯ	ขอรับไว้พิจารณา	และ		Book	Value	ปลายปีประมาณ	3.50	บาท

	 นางสาวศิราภรณ์	 เอื้ออนันต์กุล	 ผู้สอบบัญชี	 ช้ีแจงต่อผู้ถือหุ้นว่า	 เกณฑ์การรับรู้รายได้	 เมื่อมีรายได้เกิดข้ึน	 จะต้องคาดว่า 
จะได้รับชำาระหนี้จากลูกหนี้	 หากระยะเวลาผ่านไปลูกหนี้ยังไม่ได้ชำาระ	 จะเกิดความสงสัยทำาให้ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 
แต่	ณ	วันขายหากพิจารณาแล้วว่าลูกค้าจะไม่สามารถชำาระหนี้ได้ก็ไม่ต้องรับรู้	และไม่บันทึกเป็นรายได้	ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการบัญชี

	 เมื่อไม่มีคำาถามอื่นใด	ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	ซึ่งผู้สอบบัญชี
ได้ให้การรับรองแล้ว

 มติที่ประชุม	อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ตามที่ประธานฯ	เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์	
จำานวน	474,057,923	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	และรับเรื่องที่ผู้ถือหุ้น
เสนอเพื่อพิจารณาต่อไป

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ	 171	 ราย	 จำานวนหุ้น	 474,057,923	 หุ้น	 คิดเป็นร้อยละ	 80.43	 ของจำานวนหุ้น 
ที่จำาหน่ายแล้ว)

4. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำาปี สำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2555

	 ประธานฯ	 รายงานว่าจากผลการดำาเนินงานบริษัทฯ	 มีกำาไรสุทธิปี	 2555	 จำานวน	 49.21	 ล้านบาท	 จากงบเฉพาะกิจการ	 
กำาไรต่อหุ้น	 0.11	 บาท	 ไม่ต้องกันเงินทุนสำารองตามกฎหมาย	 เนื่องจากได้สำารองไว้ครบแล้ว	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จึงเสนอ 
ใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมติัจ่ายเงินปนัผลประจำาป	ี2555	ในอตัราหุน้ละ	0.04	บาท	คดิเป็นรอ้ยละ	47.91	ของกำาไรสทุธ	ิรวมเป็นเงนิปนัผล 
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จำานวนทั้งสิ้น	 23.58	 ล้านบาท	 เทียบกับนโยบายบริษัทฯ	 ที่กำาหนดไว้จะจ่ายปันผลในอัตราร้อยละ	 60	 ของกำาไรสุทธิ	 ส่วนที่เหลือ 
กันสำารองไว้สำาหรับลงทุน	 โดยมีกำาหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันท่ี	 3	 พฤษภาคม	 2556	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือ	ณ	 วันกำาหนดรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล	 (Record	Date)	 ในวันที่	18	 เมษายน	2556	และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่	19	 เมษายน	2556		 
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ	 	

 มติที่ประชุม	อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานปี	2555	อัตราหุ้นละ	0.04	บาท	ในวันที่	3	พฤษภาคม	2556	ให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ	ณ	 วันกำาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล	 (Record	 Date)	 ในวันท่ี	 18	 เมษายน	 2556	 และปิดสมุดทะเบียน 
พักการโอนหุ้นในวันที่	 19	 เมษายน	 2556	 	 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์	 จำานวน	 474,057,923	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 100.00	 
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ	 171	 ราย	 จำานวนหุ้น	 474,057,923	 หุ้น	 คิดเป็นร้อยละ	 80.43	 ของจำานวนหุ้น 
ที่จำาหน่ายแล้ว)

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ
	 ดร.อภิชัย	 จันทรเสน	 ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดผลตอบแทน	 รายงานว่า	 ในปี	 2556	 มีกรรมการ 
ที่ครบรอบออกตามวาระตามข้อบังคับจำานวน	4	คน	ดังนี้	
	 1.	 นายพงส์	สารสิน	 	 กรรมการ
	 2.	 นายพารณ	อิศรเสนา	ณ	อยุธยา	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 3.	 นายสัจจา	เจนธรรมนุกูล	 กรรมการบริหาร
	 4.	 นายกิตติพล	ปราโมช	ณ	อยุธยา	 กรรมการผู้จัดการ

	 บริษัทฯ	 ได้ดำาเนินการตามแนวนโยบายตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการด้วย	 
โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท 
เปน็การล่วงหน้าบนเว็บไซต์บรษัิทฯ	ต้ังแต่วนัที	่3	ธนัวาคม	2555	-	7	มกราคม	2556	เพือ่คณะกรรมการทรพัยากรบคุคลฯ	จะไดพ้จิารณา 
กลั่นกรอง	คัดเลือกบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอด้วย	ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ใดให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ

	 คณะกรรมการทรพัยากรบคุคลฯ	ได้พจิารณาความเหมาะสมของกรรมการแตล่ะท่านโดยเปรยีบเทียบกบัผูท้รงคณุวฒุภิายนอก
ท่ีมคุีณสมบตัเิปน็กรรมการและขึน้ทะเบยีนไวก้บัสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์เสนอใหค้ณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา	 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอผู้ถือหุ้น	 เลือกตั้งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระท้ัง	 4	 คน	 
คือ	 นายพงส์	 สารสิน	 นายพารณ	 อิศรเสนา	 ณ	 อยุธยา	 นายสัจจา	 เจนธรรมนุกูล	 และนายกิตติพล	 ปราโมช	 ณ	 อยุธยา	 
ประวัติปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	หน้า	11-14	และในรายงานประจำาปี	2555	หน้าที่	11-12	และ	17-18	 
ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว	 ดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง	 ในการนี้จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล 
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง	4	คน	งดออกเสียงในวาระที่เลือกตั้งตนเองเป็นคณะกรรมการบริษัท

 มติที่ประชุม	 ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการท่ีครบกำาหนดออกตามวาระท้ัง	 4	 คน	 เป็นรายบุคคล	 ให้กลับเข้า 
ดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง	 ด้วยเสียงข้างมากของจำานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน	ดังนี้
 1. นายพงส์ สารสิน
	 	 	 เห็นด้วย			 471,244,590	 เสียง			 คิดเป็นร้อยละ	 99.41	
	 	 	 ไม่เห็นด้วย	 -	 เสียง		 คิดเป็นร้อยละ	 	0.00
	 	 	 งดออกเสียง			 2,813,333		 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 0.59	
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บริษัท สัมมากร จำากัด (มหาชน)

 2. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา  
	 	 	 เห็นด้วย			 474,057,923	 เสียง			 คิดเป็นร้อยละ	 100	
	 	 	 ไม่เห็นด้วย	 -	 เสียง		 คิดเป็นร้อยละ	 	0.00
	 	 	 งดออกเสียง			 -	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 0.00	 	
 3. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล เป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
	 	 	 เห็นด้วย	 474,057,923	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 						100	 	
	 	 	 ไม่เห็นด้วย	 -	 เสียง		 คิดเป็นร้อยละ	 	0.00
	 	 	 งดออกเสียง			 -	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 0.00	
 4. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา เป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
	 	 	 เห็นด้วย				 473,244,590	 เสียง			 คิดเป็นร้อยละ	 99.83	
	 	 	 ไม่เห็นด้วย	 -	 เสียง		 คิดเป็นร้อยละ	 	0.00
	 	 	 งดออกเสียง			 813,333		 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 0.17

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ	 171	 ราย	 จำานวนหุ้น	 474,057,923	 หุ้น	 คิดเป็นร้อยละ	 80.43	 ของจำานวนหุ้น 
ที่จำาหน่ายแล้ว)

6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม คือ นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ
	 ดร.อภิชัย	จันทรเสน	ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดผลตอบแทน	รายงานว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอ
ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	นายธวัช	อึ้งสุประเสริฐ	ซึ่งป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และข้อบังคับของบริษัท	โดยไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท	 อีกทั้งยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	 มีประสบการณ์ในด้านงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
บ้านจัดสรรโครงการในต่างจังหวัดมาตั้งแต่ปี	 2546	 ถึงปัจจุบัน	 เป็นโครงการขนาดเล็ก	 ใช้ช่ือโครงการ	“The Gallery Khaoyai”  
ได้พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท	 เนื่องจากเป็นตลาดคนละกลุ่มเป้าหมาย	 และมิได้เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ 
บริษัทฯ	 ที่เน้นสร้างบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นหลัก	 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 
ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล	 และกำาหนดผลตอบแทนให้ความเห็นชอบแล้ว	 และได้พิจารณาตาม 
หลกัเกณฑข์องกระบวนการสรรหา	ทีเ่หมาะสม	ครบถว้น	เป็นไปตามการกำากบัดแูลกจิการท่ีดแีลว้	ซ่ึงรวมแลว้บรษิทัฯ	จะมกีรรมการทัง้สิน้	 
จำานวน	12	คน

 มติที่ประชุม	 อนุมัติแต่งต้ัง	 นายธวัช	 อึ้งสุประเสริฐ	 เป็นกรรมการเพิ่มอีก	 1	 คน	 ด้วยเสียงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ดังนี้
 เห็นด้วย			 474,057,923	 เสียง			 คิดเป็นร้อยละ	 	100	
	 ไม่เห็นด้วย	 -	 เสียง		 คิดเป็นร้อยละ	 	0.00
	 งดออกเสียง			 -	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 0.00

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ	 171	 ราย	 จำานวนหุ้น	 474,057,923	 หุ้น	 คิดเป็นร้อยละ	 80.43	 ของจำานวนหุ้น 
ที่จำาหน่ายแล้ว)

7. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำาหรับปี 2556
	 กรรมการผู้จัดการ	 รายงานว่าคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดผลตอบแทน	 ได้พิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจ 
ในภาพรวม	 และเปรียบเทียบผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทกับธุรกิจประเภทเดียวกัน	 และธุรกิจอื่นท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน 
ในตลาดหลักทรัพย์แล้ว	 ในหมวดอสังหาริมทรัพย์ค่าตอบเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ	587,353	บาท/คน	 เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 
ของบริษทัฯ	เทา่กบั	292,333	บาท/คน	จงึเหน็สมควรเสนอผูถื้อหุน้พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั	และคณะกรรมการ
ชุดย่อย	สำาหรับปี	2556	เพิ่มขึ้น	394,000	บาท	หรือร้อยละ	11.23	โดยรวมกรรมการที่แต่งตั้งใหม่	ด้วย	ดังนี้	
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ	 	 ปีละ		300,000	บาท		หรือ		25,000	บาท	ต่อเดือน	
กรรมการบริษัท	 	ปีละ		204,000	บาท		หรือ		17,000	บาท	ต่อเดือน	

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ		 ปีละ		216,000	บาท		หรือ		18,000	บาท	ต่อเดือน
กรรมการ		 	 ปีละ		192,000	บาท		หรือ		16,000	บาท	ต่อเดือน
กรรมการที่มีคุณสมบัติในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
	 	 	 จำานวน	16,000	บาท	ต่อครั้งของการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ  
ประธานกรรมการ	 	จำานวน	18,000	บาท	ต่อครั้งของการประชุม
กรรมการ		 	 	จำานวน	16,000	บาท	ต่อครั้งของการประชุม

จึงขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั	และ	คณะกรรมการชดุยอ่ย	โดยกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีงดออกเสยีง
ในวาระนี้

 มติที่ประชุม	อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	เสนอด้วยเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม		ดังนี้
	 เห็นด้วย	 462,656,591	 เสียง			 คิดเป็นร้อยละ	 97.59
	 ไม่เห็นด้วย	 -	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 0.00
	 งดออกเสียง			 11,401,332	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 2.41

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ	 171	 ราย	 จำานวนหุ้น	 474,057,923	 หุ้น	 คิดเป็นร้อยละ	 80.43	 ของจำานวนหุ้น 
ที่จำาหน่ายแล้ว)

8. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 
	 กรรมการผูจ้ดัการรายงานวา่	คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการทรพัยากรบคุคลฯ	ซึง่ไดพิ้จารณา
ถึงผลประกอบการปี	 2555	 เปรียบเทียบกับปี	 2554	 เห็นควรกำาหนดค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	 รวมทั้งสิ้น	 
6	คน	คือ	นายพารณ	อิศรเสนา	ณ	อยุธยา	นายพงส์	สารสิน	ดร.อภิชัย	จันทรเสน	พลตำารวจตรี	ชินภัทร	สารสิน	นายอนุทิพย์	ไกรฤกษ์		
และนายสิทธิชัย	จันทราวดี	 เป็นวงเงินไม่เกินร้อยละ	0.5	ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น	ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ปี	2552-2555	
จำานวน	23,576,413.60	บาท	คิดเป็นวงเงิน	จำานวน	117,900	บาท	คนละ	19,650	บาท	

	 จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนมุติัคา่ตอบแทนพเิศษใหก้รรมการบรษิทัทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิาร	โดยกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยี	งดออกเสยีง
ในวาระนี้		
 มติที่ประชุม	 อนุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษัทท่ีไม่ใช่ผู้บริหารและท่ีปรึกษาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ	 
ด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม		ดังนี้
	 เห็นด้วย	 462,656,591	 เสียง			 คิดเป็นร้อยละ	 97.59
	 เห็นด้วย											470,817,924		เสียง			 คิดเป็นร้อยละ	 	99.32	
	 ไม่เห็นด้วย	 -			 เสียง		 คิดเป็นร้อยละ	 0.00
	 งดออกเสียง		 3,239,999	 	เสียง	 คิดเป็นร้อยละ		 0.68

	 (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ	 171	 ราย	 จำานวนหุ้น	 474,057,923	 หุ้น	 คิดเป็นร้อยละ	 80.43	 ของจำานวนหุ้น 
ที่จำาหน่ายแล้ว)

9. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำาหรับปี 2556 และกำาหนดค่าตอบแทน
	 กรรมการผู้จัดการรายงานว่า	คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะและพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ	 เห็นสมควร
เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก	บริษัท	สำานักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำากัด	โดย	นางสาวศิราภรณ์	 เอื้ออนันต์กุล	 
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	 3844	 และ/หรือ	 นายเติมพงษ์	 โอปนพันธุ์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	 4501	 และ/หรือ	 นายกฤษดา	 
เลิศวนา	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	 4958	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 ในปี	 2556	 ต่อไปอีก	 1	 ปี	 เป็นปีที่	 8	 ในอัตราค่าจ้าง	 
รวม	780,000	บาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2555	จำานวน	66,000	บาท	คิดเป็นอัตราร้อยละ	9.24	แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีประจำาปี	366,000	บาท		
และค่าสอบทานงบการเงินประจำาไตรมาส	รวม	3	ไตรมาส	414,000	บาท		

	 นายไกรวัลย์	 คทวณิชย์	 ผู้ถือหุ้น	 สอบถามว่าในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น	 หน้า	 3	 วาระท่ี	 9	 ในตารางเสนอ 
ค่าสอบบัญชี	ปี	2556		ค่าสอบบัญชีประจำาปี	จากปี	2555-2556	มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่	ส่วนต่าง	30,000	บาท	เป็นค่าอะไร	

	 กรรมการผู้จัดการ	ขอให้เลขานุการบริษัท	เป็นผู้ชี้แจง

	 นางกาญจนรัตน์	 ลิ้มล้ำ�เลิศกุล	 เลขานุการบริษัท	 กล่าวขออภัยผู้ถือหุ้นในการพิมพ์เอกสารผิด	 และขอแก้ไข	 ค่าสอบบัญชี 
ประจำาปี	2556	“จำานวน	336,000	บาท”	เป็น	“จำานวน	366,000	บาท”		

 มติที่ประชุม	 อนุมัติแต่งตั้งบริษัท	 สำานักงาน	 เอินส์ท	 แอนด์	 ยัง	 จำากัด	 โดย	 นางสาวศิราภรณ์	 เอื้ออนันต์กุล	 ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขที่	 3844	 และ/หรือ	 นายเติมพงษ์	 โอปนพันธุ์	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	 4501	 และ/หรือ	 นายกฤษดา	 เลิศวนา	 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	 4958	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 ในปี	 2556	 และอนุมัติเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและสอบทาน 
งบการเงินของบริษัทฯ	 จำานวนเงิน	 780,000	 บาท	 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนน	ดังนี้
	 เห็นด้วย	 474,057,923	เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 100.00	
	 ไม่เห็นด้วย		 0	เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 0.00
	 งดออกเสียง			 0	เสียง	 คิดเป็นร้อยละ		 0.00

	(ผูถื้อหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ	171	ราย	จำานวนหุน้	474,057,923	หุน้	คดิเปน็รอ้ยละ	80.43	ของจำานวนหุน้ทีจ่ำาหนา่ย
แล้ว)
10. เรื่องอื่น ๆ

	 ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า	บริษัทย่อย	ปัจจุบันมีกี่โครงการ	และได้รับผลตอบแทนเป็นอย่างไร

	 กรรมการผู้จัดการ	ชี้แจงว่าบริษัทย่อย	ทำาโครงการ	Community	Mall	ภายใต้ชื่อ	Pure	Place	มี	3	แห่ง	แห่งแรกที่โครงการ
รังสิตคลอง	 2	 ขณะนี้พื้นที่เช่าแล้วร้อยละ	 94	 เริ่มมีกำาไรแล้ว	 แห่งที่สองรามคำาแหงพื้นที่เช่าแล้วร้อยละ	 85	 และราชพฤกษ์พ้ืนท่ีเช่า
แล้วร้อยละ	 90	 สองแห่งยังมีผลขาดทุนอยู่	 เพราะในช่วงแรกการเปิดโครงการจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง	 และการทำาโครงการให้เช่า 
จะใช้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ	3	ปี	คาดว่าจะเริ่มมีกำาไรปี	2557	ตอนนี้เน้นให้มีผู้เช่าเต็มพื้นที่ก่อน	

	 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา	 ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีได้มาร่วมประชุมและเสนอ 
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์	รวมทั้งอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ	ในเรื่องต่างๆ	ด้วยดี		

ปิดประชุมเวลา	12.30	น.

	 ลงนาม				พลเรือเอก	........................................ประธานท่ีประชุม
	 	 (หม่อมหลวงอัศนี	ปราโมช)
	 	 ประธานกรรมการ

	 ลงนาม.................................................................เลขานุการท่ีประชุม
	 			 (นางกาญจนรัตน์		ลิ้มล้ำ�เลิศกุล)
	 	 เลขานุการบริษัท

 


